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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

 

Số:           /TTr-TCĐBVN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày         tháng   7   năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng 

cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP) 

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài 

trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho 

vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt danh mục Dự án “Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương”, vay vốn Ngân hàng Thế giới 

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (Dự án LRAMP); 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT: số 622/QĐ-BGTVT ngày 

03/02/2016 phê duyệt Dự án LRAMP; số 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017 phê 

duyệt điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 

03/02/2016; số 711/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2019 phê duyệt điều chỉnh danh mục 

cầu thuộc Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu 

số giai đoạn 2014 - 2020 và danh mục cầu Dự án LRAMP; số 1003/QĐ-BGTVT 

ngày 02/6/2021 phê duyệt điều hòa vốn ODA và điều chỉnh danh mục cầu Dự án 

LRAMP; 

Căn cứ văn bản số 6071/BGTVT-KHĐT ngày 25/6/2021 về việc điều chỉnh 

một số nội dung Dự án LRAMP; trên cơ sở đề nghị của Ban QLDA6 tại các Tờ 

trình số 93/TTr-BQLDA6 ngày 05/5/2021 và số 697/BQLDA6-ĐHDA1 ngày 

01/7/2021 và của UBND các tỉnh Lào Cai, Nam Định, Lạng Sơn (số 2579/UBND-

QLĐT ngày 15/6/2021 và số 2933/UBND-TH ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai; số 419/UBND-VP5 ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định và số 

874/UBND-KT ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn) kiến nghị Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ GTVT cho phép các tỉnh tiếp tục sử dụng nguồn vốn dư do chênh 

lệch tỷ giá của Dự án LRAMP, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kính đề nghị Bộ Giao 

thông vận tải thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh chủ 
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trương đầu tư Dự án Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (dự án LRAMP - Local Road Assets Management Project/Program) với 

các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN. 

1. Tên dự án: Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (dự án LRAMP - Local Road Assets Management Project/Program). 

2. Cơ quan chủ quản/Chủ dự án:  

2.1. Hợp phần Khôi phục và cải tạo đường địa phương: 

- Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan chủ quản của Dự án, giữ vai trò điều phối 

chung. 

- Ủy ban nhân dân (UBND) 14 tỉnh (Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, 

Lạng Sơn, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 

Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, và Bình Định) là Cơ quan chủ quản các dự án thành 

phần trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Hợp phần Xây dựng cầu dân sinh và Hợp phần Tư vấn chung: 

- Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản đầu tư. 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam là Chủ dự án/ Chủ đầu tư. 

+ Địa chỉ liên lạc: Ô D20, Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

+ Số điện thoại/fax: (84-4) - 39420145/ (84-4) -39420144 

- Ban Quản lý dự án: Ban Quản lý dự án 3, 4, 6, 8 (là các Ban QLDA chuyên 

ngành, ký hợp đồng với các Ban QLDA địa phương để phối hợp thực hiện quản lý 

dự án Hợp phần xây dựng cầu dân sinh). Ban QLDA6 trực tiếp quản lý Hợp phần 

Tư vấn chung. 

3. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB), sử dụng vốn vay ưu đãi IDA. 

4. Mục tiêu, quy mô và nội dung đầu tư: Xác định theo Quyết định số 

330/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án 

LRAMP: 

- Hợp phần Khôi phục và cải tạo đường địa phương: Thực hiện trên địa 

bàn 14 tỉnh (Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nam Định, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, và 

Bình Định): Khôi phục, cải tạo tối thiểu 676 km đường địa phương, và Bảo dưỡng 

thường xuyên, kết hợp sửa chữa định kỳ, đảm bảo đến năm cuối của dự án bảo trì 

đạt 61.109 km (100% bảo trì theo mức độ tối thiểu). TMĐT là 3.296,81 tỷ đồng 

(vốn vay: 3.038,31 tỷ đồng; vốn đối ứng: 258,5 tỷ đồng). 

- Hợp phần Xây dựng cầu dân sinh: xây dựng mới tối thiểu 2.174 cầu dân 

sinh có tính cấp thiết, trên tổng số 4.145 cầu trong Chương trình Xây dựng cầu dân 

sinh. Trên địa bàn 50 tỉnh (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà 

Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái 

Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hòa Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên, 
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Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh 

Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, 

Kiên Giang, Đồng Tháp và Bến Tre). TMĐT là 5.798,130 tỷ đồng (vốn vay: 

5.525,220 tỷ đồng, vốn đối ứng: 272,910 tỷ đồng). 

- Hợp phần tư vấn chung: TMĐT hợp phần tư vấn chung là 108,45 tỷ đồng 

(vốn vay 101,28 tỷ đồng, vốn đối ứng: 7,17 tỷ đồng) để lập dự án đầu tư và thực 

hiện 06 hỗ trợ kỹ thuật.  

5. Dự án nhóm: A. 

6. Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2016 đến năm 2021. 

7. Địa điểm thực hiện Dự án: Địa bàn 51 tỉnh, thành phố trong phạm vi cả 

nước. 

8. Tổng mức đầu tư dự án: 9.203,38 tỷ đồng (tương đương 408,93 triệu 

USD), trong đó: 

- Vốn vay IDA của WB: 385 triệu USD (tương đương 8.664,81 tỷ đồng). 

+ Hợp phần đường: 135 triệu USD. 

+ Hợp phần cầu: 245,5 triệu USD. 

+ Hợp phần tư vấn chung: 4,5 triệu USD. 

-  Vốn đối ứng: 538,58 tỷ đồng (tương đương 23,93 triệu USD). Gồm chi phí 

lập dự án đầu tư, quản lý dự án, Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, GPMB – 

Rà phá BMVN (riêng chi phí GPMB – Rà phá BMVN của hợp phần cầu, sử dụng 

ngân sách địa phương, không tính trong TMĐT). 

9. Cơ chế tài chính của Dự án: 

- Hợp phần Khôi phục và cải tạo đường địa phương:  

+ Vốn vay WB: Chính phủ vay và thực hiện cơ chế cấp phát một phần, một 

phần áp dụng cơ chế vay lại từ ngân sách nhà nước cho các tỉnh tham gia dự án (từ 

10-30%). 

+ Vốn đối ứng NSTW: phần vốn do Bộ GTVT thực hiện được bố trí trong 

dự toán ngân sách hàng năm của Bộ GTVT.  

+ Vốn đối ứng địa phương: đối với phần vốn đối ứng của các tỉnh tham gia 

dự án do các tỉnh tự bố trí từ nguồn ngân sách địa phương. 

- Hợp phần Xây dựng cầu dân sinh: 

+ Vốn  vay WB: Ngân sách trung ương cấp phát cho Bộ GTVT. 

+ Vốn đối ứng trung ương: Phần vốn do Bộ GTVT thực hiện được bố trí 

trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ GTVT. 

+ Vốn đối ứng địa phương: các tỉnh tự bố trí cho công tác giải phóng mặt 

bằng và rà phá bom mìn, vật nổ, không tính trong TMĐT của dự án. 

- Hợp phần tư vấn chung: 

+ Vốn ODA vay WB: Ngân sách trung ương cấp phát cho Bộ GTVT. 

+ Vốn đối ứng NSTW: được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm 

của Bộ GTVT. 
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II. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU 

CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

1. Các kết quả chủ yếu của Dự án (đã xác định trong Hiệp định): 

- Hợp phần Khôi phục và cải tạo đường địa phương: Khôi phục, cải tạo tối 

thiểu 676 km đường địa phương (thực hiện theo hình thức PforR), và Bảo dưỡng 

thường xuyên, kết hợp sửa chữa định kỳ, đảm bảo đến năm cuối của dự án bảo trì 

đạt 61.109 km (100% bảo trì theo mức độ tối thiểu).  

- Hợp phần Xây dựng cầu dân sinh: Xây dựng mới hoặc xây dựng lại tối 

thiểu 2.174 cầu dân sinh có tính cấp thiết (thực hiện theo hình thức PforR). 

2. Tình hình thực hiện dự án đến nay: Theo Hiệp định, Dự án LRAMP 

được thực hiện trong 05 năm, thực tế qua 4,5 năm triển khai, các mục tiêu và kết 

quả chính của Dự án đều đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể: 

2.1. Về vốn bố trí và giải ngân:  

- Đối với HP Cầu và Tư vấn chung: Kế hoạch vốn đã bố trí đến nay là 5.373 

tỷ đồng, đạt 98% so với kế hoạch đã giao là 5.471 tỷ đồng; và đạt 91% so với 

TMĐT 5.907 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đến nay 5.081 tỷ đồng (đạt 86% TMĐT là 

5.907 tỷ đồng).  

- Riêng vốn ODA, Hợp phần cầu kế hoạch 2021 được giao 424,78 tỷ đồng. 

Hiện tại đã giải ngân được: 152,45/424,78 (đạt 36%). Dự kiến sẽ rút thêm 107 tỷ để 

tiếp tục giải ngân đến hết Quý III/2021; số vốn còn lại khoảng 138 tỷ sẽ tiếp tục rút 

và giải ngân trong Quý IV/2021 đảm bảo hoàn thành kế hoạch. 

- Hợp phần đường: Lũy kế giải ngân đến nay đạt 2.779/3.296 tỷ đồng TMĐT, 

đạt 84% (ODA+ Đối ứng). Theo tổng hợp từ các địa phương, kế hoạch vốn năm 

2021 là: 444,5 tỷ đồng (ODA: 407,4 tỷ; ĐƯ: 37,11 tỷ), hiện các địa phương đã giải 

ngân được 37,6 tỷ đồng, đạt 8,5% (ODA: 25,6 tỷ; ĐƯ: 12 tỷ). Tổng cục ĐBVN, 

Ban QLDA6 đang chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

nhằm giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn được giao. 

- Công tác giải ngân vốn các năm từ 2017- 2020 đều đảm bảo theo kế hoạch 

vốn được bố trí, đáp ứng tiến độ triển khai thực hiện Dự án và vượt so với kế hoạch 

trong Hiệp định. 

2.2. Đối với Hợp phần Khôi phục và cải tạo đường địa phương: do UBND các 

tỉnh là cấp Quyết định đầu tư các dự án thành phần: 

- Công tác khôi phục cải tạo: đã phê duyệt các dự án thành phần với tổng số 

1.077 km đường, đã thi công hoàn thành 880 km đường (đạt 130% so với yêu cầu tối 

thiểu 676km); giá trị thực hiện đến nay ước đạt 3.000 tỷ đồng (đạt 90%); giải ngân 

ODA đến nay đạt: 2.761/3.038 tỷ đồng vốn ODA (đạt 91% TMĐT). 

- Công tác bảo trì và bảo dưỡng thường xuyên, bố trí vốn cho công tác bảo trì: 

Hầu hết các tỉnh đáp ứng và vượt Hiệp định. Riêng tỉnh Bình Định (số vốn) và Hà 

Giang (số km BDTX) qua kết quả xác minh DLIs không đạt theo yêu cầu, Tổng 

cục ĐBVN đã có văn bản gửi UBND Tỉnh đề nghị chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, 

xét trên tổng thể 14 tỉnh, số vốn dành cho bảo trì và số km đường được BDTX đều 

tăng và đạt yêu cầu của Hiệp định và Dự án.   
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2.3. Đối với Hợp phần Xây dựng cầu dân sinh và Hợp phần tư vấn chung: do 

Tổng cục ĐBVN là chủ đầu tư: 

- Tổng số cầu đã khởi công là 2.398/2.174 cầu (110%), vượt 224 cầu so với 

Hiệp định. Số cầu hoàn thành: 2.248 cầu (103% so với 2.174 cầu; vượt 74 cầu). Số 

cầu bàn giao vào sử dụng: 2.054 cầu (đạt 94% so với 2.174 cầu). Tổng giá trị thực 

hiện đến nay ước đạt 5.117 tỷ đồng (88% so với TMĐT 5.798 tỷ đồng).  

- Hợp phần Tư vấn chung gồm 6 Gói thầu dịch vụ Tư vấn: Đến nay đã hoàn 

thành 2/6 gói thầu là CS2, CS5. Các gói CS1, CS3, CS6 đang triển khai, cơ bản đáp 

ứng yêu cầu của Dự án. Riêng gói thầu CS4 đang thương thảo với Nhà thầu và đã 

trình Bộ GTVT điều chỉnh nhiệm vụ, giảm giá trị Gói thầu từ 22,51 tỷ đồng còn 

2,79 tỷ đồng (Tờ trình số 54/TTr-TCĐBVN ngày 18/5/2021). 

3. Về kết quả thực hiện vốn dư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Căn cứ Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, trong đó cho phép sử dụng phần 

vốn dư từ các nguồn: tiết kiệm sau đấu thầu, dự phòng 5% của các công trình, dư 

đối ứng của Dự án, Tổng cục ĐBVN đã tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các 

mục tiêu yêu cầu. Cụ thể: 

- Hợp phần cầu: Theo Quyết định số 1114/QĐ-BGTVT, nguồn vốn dư sau 

đấu thầu, dự phòng 5% của các công trình, dư đối ứng của Dự án đầu tư thêm 

khoảng 133 cầu dân sinh và đã hoàn thành. Thực tế, sau khi quyết toán các gói 

thầu, vốn dư dự phòng >5% và đến nay đã triển khai thêm được 224 cầu so với yêu 

cầu 2.174 cầu. Ngày 02/3/2021, Bộ GTVT đã có Quyết định số 1003/QĐ-BGTVT 

phê duyệt điều hòa vốn và bổ sung danh mục cầu, trong đó tổng vốn ODA không 

đổi, vốn đối ứng giảm 103,12 tỷ đồng (và bổ sung thêm 14 cầu), Tổng cục ĐBVN 

đang khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định, dự kiến sẽ thực hiện đến 

2.457 cầu;  

- Hợp phần đường: Do UBND các tỉnh đã tổ chức thực hiện, đến nay đã hoàn 

thành đến 880km/676km đường (bao gồm cả phần vốn dư đã được Thủ tướng chấp 

thuận tại Quyết định số 1114/QĐ-TTg); dự kiến sẽ hoàn thành khoảng 1.077km 

trong phạm vi tổng mức đầu tư đã phê duyệt. 

4. Về tiến độ và thời gian thực hiện dự án: 

Hiệp định số 5810-VN giữa Chính phủ Việt Nam và WB ký ngày 04/7/2016, 

thời gian có hiệu lực của Hiệp định từ ngày 15/12/2016, thời gian kết thúc Hiệp 

định là 30/6/2023. Tại Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 

02/3/2016 của Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư, thời gian thực hiện Dự án trong 05 

năm, từ năm 2016 đến năm 2021. 

Do Quyết định số 330/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 và Quyết định số 622/QĐ-

BGTVT ngày 02/3/2016 ban hành trước khi ký Hiệp định (ngày 04/7/2016 và có 

hiệu lực từ 15/12/2016, muộn khoảng 9 tháng so với thời điểm phê duyệt Dự án). 

Mặt khác, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự 

án LRAMP tại Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 24/7/2020, cho phép sử dụng 

phần vốn dư từ nguồn tiết kiệm sau đấu thầu, dự phòng 5% của các công trình, dư 

đối ứng của Dự án, Tổng cục ĐBVN đã phối hợp với các địa phương triển khai đầu 
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tư xây dựng thêm cầu và đường để giải quyết nhu cầu đi lại cho bà con và tạo điều 

kiện phát triển kinh tế - xã hội cho các tỉnh còn khó khăn; việc xây dựng thêm cầu 

và đường cần có thêm thời gian thực hiện và chỉ có thể hoàn thành một số công 

trình sau năm 2021. Ngoài ra, Hiệp định ký đến hết tháng 6/2023 và để đảm bảo 

hoàn tất các thủ tục của các gói thầu tư vấn trong Hợp phần tư vấn chung, vì vậy 

việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến hết thời gian Hiệp định là hợp lý và cần 

thiết.  

Theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ, thời gian thực hiện Dự án là một trong những nội dung chính của Quyết 

định chủ trương đầu tư Dự án, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT 

trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đến hết 

tháng 6/2023 (thời gian kết thúc Hiệp định) trong chủ trương đầu tư. 

5. Về cơ chế tài chính trong nước. 

Tại khoản 2, Điều 1, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ nêu: “Vốn vay IDA của WB cho phần vốn dư: Các tỉnh tham gia 

dự án sử dụng vốn dư áp dụng tỷ lệ vay lại theo quy định tại Nghị định số 

97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn 

ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.”.  

Tuy nhiên, các hợp đồng cho vay lại đã ký giữa Bộ Tài chính và UBND 14 

tỉnh tham gia Hợp phần đường được ký kết trước ngày Nghị định số 97/2018/NĐ-

CP có hiệu lực (01/7/2018). Theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Nghị định số 

97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay 

ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, các hợp đồng này sẽ tiếp tục được thực hiện theo 

tỷ lệ vay đã ký. Ngoài ra, số vốn dư ODA (vốn dư 5% dự phòng, dư tiết kiệm sau 

đấu thầu) của các tỉnh vẫn nằm trong số vốn phân bổ ban đầu và sẽ được sử dụng 

hết cho mục tiêu khôi phục, cải tạo. Do đó, Tổng cục ĐBVN kiến nghị Bộ GTVT 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tiếp tục thực hiện đúng tỷ lệ vay lại đối 

với phần vốn dư dự phòng, dư tiết kiệm sau đầu thầu theo các thỏa thuận/hợp đồng 

cho vay lại đã ký giữa Bộ Tài chính và UBND 14 tỉnh tham gia Hợp phần đường. 

Riêng vốn dư chênh lệch tỷ giá nếu được chấp thuận, các tỉnh sẽ thực hiện theo tỷ 

lệ vay lại theo quy định của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 và các 

quy định hiện hành. 

6. Về cơ cấu nguồn vốn:  

Theo Quyết định số 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 của Bộ GTVT phê 

duyệt đầu tư Dự án, nguồn vốn đối ứng địa phương bố trí cho Hợp phần đường 

(241,02 tỷ đồng) để thực hiện: “GPMB, rà phá bom mìn, vật nổ, QLDA, kiểm toán 

quyết toán dự án hoàn thành…”. Nguồn vốn đối ứng này được xác định theo thực 

tế thực hiện của các tỉnh. Riêng 2 tỉnh Hà Giang và Hà Tĩnh kiến nghị sử dụng 1 

phần vốn đối ứng để thực hiện cho công tác xây lắp, cụ thể:  

- Tỉnh Hà Giang: Theo báo cáo của tỉnh Hà Giang, tổng nhu cầu vốn ODA 

cho xây lắp và tư vấn là 276,521 tỷ đồng, vượt 11,521 tỷ đồng so với số vốn ODA 

được phân bổ cho tỉnh (265,57 tỷ đồng). Nguyên nhân là do trong quá trình thực 

hiện các gói thầu xây lắp, các tuyến đường thực hiện trên địa bàn các xã có địa hình 

phức tạp, độ dốc cao, thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều xảy ra lũ quét gây sạt lở 

dẫn đến phải điều chỉnh TKBVTC làm tăng nguồn vốn ODA. UBND tỉnh Hà 
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Giang đã chấp thuận đề nghị của Ban QLDA Hà Giang cho phép sử dụng ngân 

sách của Tỉnh để chi trả cho kinh phí bị vượt nêu trên và có văn bản số 

1344/UBND-KTTH ngày 10/5/2021 đề nghị Bộ GTVT chấp thuận sử dụng vốn đối 

ứng từ ngân sách tỉnh để thực hiện một phần khối lượng xây lắp cho công tác khôi 

phục, cải tạo.  

- Tỉnh Hà Tĩnh: Trong quá trình thực hiện, tỉnh Hà Tĩnh đã sử dụng vốn từ 

nguồn ngân sách Tỉnh để chi trả cho công tác xây lắp nhằm hoàn thiện tính kết nối 

của tuyến đường khôi phục cải tạo thuộc Dự án LRAMP. Việc sử dụng vốn đối ứng 

của địa phương để thực hiện một phần chi phí xây lắp đã được Bộ Giao thông vận 

tải cho phép tại văn bản chấp thuận kế hoạch thực hiện năm (văn bản 

8503/BGTVT-KHĐT ngày 03/8/2018). 

Tỉnh 

Theo QĐ số 1698  

(tỷ đồng) 

Điều chỉnh  

(tỷ đồng) 

Chênh lệch  

(tỷ đồng) 

ODA Đối ứng ODA Đối ứng ODA Đối ứng 

Hà Giang 265,57 21,02 265,57 25,21 0,00 +4,19 

Hà Tĩnh 207,06 16,42 207,06 56,11 0,00 +39,69 

Đối với các tỉnh khác, vốn đối ứng theo thực tế thực hiện. 

Kinh phí tăng thêm do địa phương tự bố trí và chưa làm vượt TMĐT của Dự 

án. Như vậy, vốn cho Hợp phần đường gồm 3.038,31 tỷ đồng (ODA) không điều 

chỉnh và vốn đối ứng địa phương theo thực tế thực hiện của 14 tỉnh là 281,37 tỷ 

đồng, tăng 40,35 tỷ đồng so với Quyết định 622/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2016. 

Tuy nhiên, để đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, Tổng cục ĐBVN kiến nghị Bộ GTVT 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Vốn đối 

ứng địa phương thực hiện Hợp phần đường do các tỉnh tham gia dự án tự bố trí từ 

nguồn ngân sách địa phương để thực hiện cho: GPMB, rà phá bom mìn, vật nổ, 

QLDA, kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành và một phần xây lắp, tư vấn đầu tư 

xây dựng” đảm bảo nguyên tắc không làm tăng TMĐT được duyệt của Dự án. 

7. Về vốn dư của dự án LRAMP: 

7.1. Về vốn ODA 

- Đối với phần vốn dư dự phòng 5%, dư tiết kiệm sau đấu thầu đã được Thủ 

tướng Chính phủ chấp thuận sử dụng tại Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 

24/7/2020, Tổng cục ĐBVN đã tổ chức triển khai thực hiện trong phạm vi nguồn 

vốn ODA được duyệt (tính theo đồng Việt Nam) trong tổng mức đầu tư tại Quyết 

định số 622/QĐ-BGTVT ngày 03/02/2016 của Bộ GTVT.  

- Đối với phần vốn dư do chênh lệch tỷ giá chưa được duyệt trong tổng mức 

đầu tư Dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng vốn dư chênh lệch tỷ giá giữa đồng 

SDR - USD - VNĐ là khoảng 291,14 tỷ đồng. Phương pháp tính toán như sau: 

+ Không tính vốn dư do cân đối tỷ giá cho Hợp phần Tư vấn chung do Hiệp 

định quy định 2 khoản tài trợ riêng cho chương trình (Hợp phần cầu + Hợp phần 

đường) và dự án (Hợp phần Tư vấn chung). 

+ Tính chênh lệch giữa số vốn SDR theo Hiệp định và số vốn SDR đã rút đến 

nay của Hợp phần cầu và Hợp phần đường (theo thực tế các đơn rút vốn đã thực 



8 

 

hiện) để tính số vốn SDR còn lại, quy đổi ra USD (theo tỷ giá trung bình của các 

đơn rút vốn trong vòng 01 năm trở lại đây, 1SDR=1,421USD); sau đó quy đổi từ 

USD sang VNĐ (theo tỷ giá trung bình của các đơn rút vốn trong vòng 01 năm trở 

lại đây, 1USD =23.168 đồng). Phần vốn dư (VNĐ) do biến động tỷ giá là hiệu số 

giữa (Tổng số vốn đã rút + số vốn còn lại theo VNĐ có thể rút) và TMĐT, cụ thể 

số liệu tính toán như sau: 

STT Hạng mục   HP cầu HP đường Cộng Ghi chú 

1 Hiệp định SDR 177.750.000 97.770.000 275.520.000 
Số liệu theo 

Hiệp định 

2 
Đã rút đến 

nay 
SDR 153.219.767 78.185.377 231.405.144 

Theo số thực 

tế các đơn đã 

rút 

3 Còn lại SDR 24.530.233 19.584.623 44.114.856 (1)-(2) 

4 
Đã rút đến 

nay 
VNĐ 4.890.426.650.475 2.511.473.812.183 7.401.900.462.659 

Theo số thực 

tế các đơn đã 

rút 

5 
Còn lại tính ra 

USD 
USD 34.866.819 27.837.221 62.704.040 

1 SDR = 

1,421 USD 

6 
Còn lại tính ra 

VNĐ 
VNĐ 807.820.613.417 644.953.618.071 1.452.774.231.488 

1 USD = 

23.168 VNĐ 

7 
Khả năng rút 

vốn 
VNĐ 5.698.247.263.892 3.156.427.430.254 8.854.674.694.146 (4)+(6) 

8 

Nhu cầu thực 

tính theo 

TMĐT 

VNĐ 5.525.220.000.000 3.038.310.000.000 8.563.530.000.000 
Số liệu theo 

TMĐT 

9 
Chênh lệch 

tỷ giá 
VNĐ 173.027.263.892 118.117.430.254 291.144.694.146   

Như vậy, số vốn dư do biến động tỷ giá là hiệu số giữa khả năng có thể rút 

vốn tính tại thời điểm hiện tại (8.854,67 tỷ đồng) và theo TMĐT (8.563,53 tỷ 

đồng), tương ứng là 291,14 tỷ đồng. Phần vốn dư chênh lệch tỷ giá là giá trị tương 

đối được xác định tại thời điểm trình, có xét đến sự biến động tỷ giá và được tính 

trung bình trong vòng một năm trở lại đây; giá trị này sẽ biến động theo từng thời 

điểm cụ thể. 

Xét tại thời điểm trình, vốn ODA tăng thêm so với TMĐT được duyệt tại 

Quyết định số 330/QĐ-TTg là 12,566 triệu USD (291.144.694.146 đồng, 1USD = 

23.168 VNĐ). 

6.2. Về vốn đối ứng: 

- Vốn đối ứng của dự án theo Quyết định 622/QĐ-BGTVT là 538,58 tỷ đồng 

(Trung ương: 297,56 tỷ đồng; địa phương: 241,02 tỷ đồng).  

+ Đối ứng trung ương: Còn dư 103,12 tỷ đồng (dư đối ứng Hợp phần cầu) và 

đã được Bộ GTVT phê duyệt theo Quyết định số 1003/QĐ-BGTVT ngày 

02/6/2021. 

+ Đối ứng địa phương: Thực hiện công tác GPMB, rà phá bom mìn vật nổ, 

QLDA, kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc Hợp phần đường: Theo số 

liệu tổng hợp từ các địa phương, tổng vốn đối ứng là 281,37 tỷ đồng (tăng 40,35 tỷ 

đồng so với 241,02 tỷ đồng được duyệt. Nguyên nhân do một số tuyến đường có 
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phát sinh kinh phí GPMB, tỉnh Hà Giang và Hà Tĩnh đề nghị sử dụng một phần vốn 

đối ứng thực hiện công tác xây lắp. 

Theo đề xuất của các địa phương vốn đối ứng địa phương để thực hiện cho 

phần chênh lệch tỷ giá là 60,67 tỷ đồng, tương đương 2,618 triệu USD (1 USD = 

23.168 VNĐ). 

III. ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG VỐN DƯ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CỦA DỰ 

ÁN LRAMP. 

1. Đánh giá kết quả thực hiện Dự án LRAMP đến nay: 

Dự án LRAMP đã được thực hiện đến nay được 4,5/5 năm. Theo đánh giá của 

WB hàng năm, Dự án LRAMP thực hiện tốt và đáp ứng các mục tiêu của Dự án:  

- Các điểm vượt sông suối, mất ATGT đã được xây dựng cầu, đem lại hiệu 

quả thiết thực cả về an sinh, xã hội, kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh...; cơ bản 

giải quyết được các vấn đề cấp bách, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho việc sinh 

hoạt, chăm sóc sức khoẻ, đi lại của người dân cùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc có điều kiện khó khăn, đặc biệt trong mùa mưa lũ; kết hợp tạo điều kiện 

cho các địa phương phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, có ý nghĩa thiết 

thực với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội. 

- Nhu cầu đi lại của bà con đã được cải thiện rõ rệt, khoảng 5,4 triệu người 

dân đã được hưởng lợi trực tiếp từ dự án; các cầu dân sinh sau khi đưa vào khai 

thác sử dụng đã góp phần làm tăng năng suất lao động từ 15% đến 20%. 

- Nhiều tuyến đường địa phương được khôi phục cải tạo, được bảo trì. Khái 

niệm văn hoá bảo trì đường địa phương thông qua việc cấp vốn địa phương được 

duy trì, phát triển, góp phần đảm bảo tính bền vững của hệ thống đường giao thông 

địa phương. 

- Một số hỗ trợ kỹ thuật được phối hợp lồng ghép hiệu quả như: Phát triển mô 

hình hợp đồng PBC bảo trì đường có sự tham gia của cộng đồng; ứng dụng công 

nghệ mới cầu bê tông siêu tính năng UHPC; xây dựng cơ sở dữ liệu cầu, đường địa 

phương.   

- Các địa phương đều đánh giá cao hiệu quả thiết thực của dự án, đáp ứng yêu 

cầu của cử tri. Trong điều kiện nguồn vốn địa phương hết sức khó khăn, việc xây 

dựng những cây cầu, đoạn đường có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc vừa đáp 

ứng nhu cầu rất cấp bách, vừa có ý nghĩa lan tỏa, tạo động lực để sử dụng các nguồn 

lực khác đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông (khi có quyết định xây dựng cầu, địa 

phương đã huy động các nguồn lực khác để xây dựng đường kết nối 2 đầu cầu để 

đảm bảo đồng bộ). Có sự phối hợp tốt với Bộ GTVT trong quá trình thực hiện. Nội 

dung này thể hiện rất rõ qua việc hầu hết các Tỉnh đều có văn bản đề nghị bổ sung 

đầu tư các công trình cấp thiết trong Dự án LRAMP. 

- Qua các đợt làm việc và biên bản ghi nhớ, Ngân hàng thế giới đều đánh giá 

cao việc tổ chức thực hiện dự án của Bộ GTVT, đảm bảo dự án đáp ứng yêu cầu 

chất lượng, kinh phí và tiến độ dự án. 

2. Sự cần thiết sử dụng vốn dư chênh lệch tỷ giá của Dự án: 
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Như báo cáo nêu trên, với nguồn vốn dư chênh lệch tỷ giá khoảng: 291,14 tỷ 

đồng. Trong đó: Hợp phần cầu: 173,03 tỷ đồng; Hợp phần đường:  118,11 tỷ đồng 

Hiện nay, nhu cầu đầu tư cầu dân sinh và khôi phục, cải tạo đường địa phương 

đều còn rất lớn. Tuy nhiên, để phù hợp với Luật Ngân sách và theo tinh thần của 

Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 25/7/2020 yêu cầu nguồn vốn dư này được đầu 

tư hiệu quả cho một số địa phương trong Dự án, tránh dàn trải. Quá trình triển khai 

Dự án, Tổng cục ĐBVN nhận thấy các tỉnh Lào Cai, Nam Định, Lạng Sơn tham gia 

thực hiện Hợp phần đường đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả, tuân thủ tốt các 

quy định của Dự án. Đến nay, UBND các tỉnh đã có các văn bản đề nghị được sử 

dụng phần vốn dư của Dự án để tận dụng nguồn vốn vay IDA tiếp tục thực hiện 

khôi phục, cải tạo các tuyên đường địa phương theo các tiêu chí của Dự án 

LRAMP, cụ thể: Văn bản số 2579/UBND-QLĐT ngày 15/6/2021 và số 

2933/UBND-TH ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai; số 419/UBND-VP5 

ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định và số 874/UBND-KT ngày 01/7/2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT cho phép các 

tỉnh tiếp tục sử dụng nguồn vốn dư do chênh lệch tỷ giá của Dự án LRAMP để tiếp 

tục thực hiện khôi phục, cải tạo các tuyến đường, đồng thời các Tỉnh cam kết thực 

hiện đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Dự án thành phần được lựa chọn đảm bảo nằm trong Kế hoạch chi tiêu trung 

hạn (MTEP) và đáp ứng các tiêu chí của dự án; 

- Thực hiện các thủ tục để sử dụng vốn dư đảm bảo triển khai dự án theo thời 

gian của Hiệp định tài trợ (hoàn thành thi công xây dựng trong năm 2022) nếu được 

chấp thuận; 

- Cam kết bố trí vốn đối ứng ngân sách tỉnh (cho các chi phí: GPMB, QLDA, 

rà phá bom mìn, vật nổ, kiểm toán…) để triển khai thực hiện dự án; cam kết giải 

ngân vốn dư theo đúng tiến độ thực hiện dự án; 

- Cam kết thực hiện đúng tỷ lệ vay lại theo quy định tại Nghị định số 

97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn ODA, vay ưu 

đãi nước ngoài của Chính phủ và các quy định hiện hành. 

Về nội dung sử dụng vốn dư đã được WB ủng hộ tại Thư ngày 13/3/2020. 

Sau khi rà soát các tuyến đường phù hợp với tiêu chí Dự án, xét đến nhu cầu 

của địa phương đề xuất và khả năng bố trí vốn đối ứng địa phương để thực hiện 

tiếp, Tổng cục ĐBVN kiến nghị sử dụng vốn dư do chênh lệch tỷ giá theo cơ cấu 

như sau: 

- Tỉnh Lào Cai: ODA: 180 tỷ đồng; đối ứng: 35,0 tỷ đồng. 

- Lạng Sơn: ODA: 56 tỷ đồng; đối ứng: 13,95 tỷ đồng. 

- Tỉnh Nam Định: 55 tỷ đồng; đối ứng: 11,72 tỷ đồng. 

 (Chi tiết danh mục tuyến đường, quy mô, TMĐT dự kiến kèm theo). 

3. Mục đích sử dụng vốn dư: 

Bổ sung đầu tư thêm các tuyến đường khôi phục, cải tạo tại các tỉnh Lào Cai, 

Nam Định, Lạng Sơn nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tận dụng nguồn vốn vay IDA 

ưu đãi đã ký trong Hiệp định. Các đoạn tuyến này phải đảm bảo phù hợp tiêu chí 
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của Dự án, nằm trong kế hoạch MTEP được Ngân hàng thế giới không phản đối và 

UBND tỉnh phê duyệt.  

4. Cơ sở pháp lý của việc sử dụng vốn dư: 

- Về khả năng đáp ứng nguồn vốn: phần vốn dư của Dự án LRAMP đã được 

tính toán để đáp ứng các kết quả chủ yếu như báo cáo trên. Phần vốn này là vốn vay 

còn dư, nằm trong khoản vay đã được ký Hiệp định, do vậy về phía Nhà tài trợ đã 

khuyến khích sử dụng khoản dư này để tiếp tục thực hiện có hiệu quả dự án. 

- Về Tài liệu thẩm định dự án: Tại mục 44, phần B trong Tài liệu thẩm định dự 

án (PAD), các chỉ số DLI khuyến khích đạt được tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định 

trong OM. Điều này có nghĩa là, giá trị các chỉ tiêu về số km đường khôi phục cải 

tạo, số km đường được BDTX, số cầu được xây dựng lại hoặc xây dựng mới được 

khuyến khích đạt được càng lớn càng tốt trong phạm vi số vốn phân bổ. Phần vốn dư 

của Dự án LRAMP phù hợp để thực hiện mục tiêu này. 

- Về kế hoạch vốn trung hạn:  

+ TMĐT của toàn bộ Dự án LRAMP là 9.203,38 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 

là 8.664,81 tỷ đồng và vốn đối ứng là 538,58 tỷ đồng.  

+ Dự án LRAMP đã được ghi vốn đến hết năm 2021: ODA: 

8.174,57/8.664,81 tỷ đồng, đạt 94%; Đối ứng: 471,06/538,58 tỷ đồng, đạt 87% so 

với TMĐT). Nguồn vốn còn lại theo TMĐT được duyệt đã được Bộ GTVT tổng 

hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư bổ sung trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 

đảm bảo cơ bản đủ nguồn vốn thực hiện trong TMĐT. Đối với vốn dư chênh lệch 

tỷ giá, kiến nghị Bộ GTVT xem xét, bổ sung trình cấp thẩm quyền quyết định sau 

khi được Thủ tướng chấp thuận cho phép sử dụng. 

- Về tiến độ thực hiện Dự án LRAMP khi sử dụng phần vốn dư chênh lệch tỷ 

giá: Dự án đang được triển khai đáp ứng các yêu cầu về tiến độ thực hiện và giải ngân, 

khi được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến tháng 6/2023 (thời gian kết thúc Hiệp 

định), việc thực hiện phần vốn dư chênh lệch tỷ giá và các khoản còn lại không làm 

kéo dài thời gian thực hiện Hiệp định, không phải điều chỉnh Hiệp định vay. 

- Về chủ trương sử dụng nguồn vốn dư từ nguồn vốn vay ưu đãi IDA: 

+ Tại Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 10/7/2018 về Kết luận của nguyên 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với vốn vay 

nước ngoài và định hướng sử dụng vốn vay ưu đãi nước ngoài, tại điểm b, mục 3 - 

Quan điểm sử dụng vốn dư của các dự án “Đồng ý chủ trương sử dụng vốn dư của 

các dự án (gồm vốn dư sau đấu thầu, vốn dư do thay đổi tỷ giá, lãi suất, dự phòng 

chưa phân bổ và các khoản vốn dư khác) để tận dụng nguồn vốn điều kiện ưu đãi 

đã ký kết với nhà tài trợ”. 

+ Theo định hướng của Chính phủ (Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 

06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử 

dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-

2025: Vốn dư của các dự án được sử dụng để tận dụng nguồn vốn có điều kiện vay 

ưu đãi đã ký kết với nhà tài trợ, phát huy hiệu quả cao của chương trình, dự án 

đang thực hiện. 
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+ Dự án LRAMP sử dụng vốn vay ưu đãi IDA của WB có thời gian trả nợ và 

thời gian ân hạn dài, lãi suất thấp. Ngoài ra, khoản vốn dư của Dự án LRAMP đã 

được Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định với WB nên không làm phát sinh nợ công 

mới. Đối với phần vay lại của từng địa phương sẽ được ký với Bộ Tài chính, do 

vốn chênh tỷ giá không nhiều, tỷ lệ vay lại theo quy định của Nghị định số 

97/2018/NĐ-CP đối với Lào Cai, Nam Định là 40%, Lạng Sơn là 30% đã được các 

địa phương cam kết thực hiện. Vốn đối ứng: các địa phương cam kết bố trí đầy đủ 

vốn đối ứng để thực hiện. 

- Về cơ sở pháp lý: Qua đánh giá kết quả thực hiện, Tổng cục ĐBVN nhận 

thấy việc sử dụng vốn dư thực hiện Dự án LRAMP sử dụng vốn vay ưu đãi IDA từ 

WB là đáp ứng các điều kiện Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn 

ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025, cụ thể: 

+ Tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi, cần tiếp tục huy động và sử dụng phát triển 

cơ sở hạ tầng; ưu tiên hạ tầng giao thông thiết yếu, mang tính lan tỏa cao, phù hợp 

qui hoạch và thúc đẩy phát triển KT-XH của vùng, miền. 

+ Phát huy hiệu quả của chương trình, dự án đang thực hiện;  

+ Không sử dụng cho công tác GPMB, chi trả thuế, tăng cường năng lực, 

đào tạo và chi thường xuyên theo quy định.  

+ Kinh phí vốn đối ứng để thực hiện: UBND các tỉnh Lào Cai, Nam Định, 

Lạng Sơn bố trí thực hiện  

+ Công tác tổ chức thực hiện Dự án LRAMP đang được đánh giá là đảm bảo 

các yêu cầu về mục tiêu, có hiệu quả thiết thực. Như vậy, việc sử dụng vốn dư của 

dự án với các cơ chế đang thực hiện sẽ góp phần phát huy, đảm bảo hiệu quả đầu tư 

dự án sử dụng vốn vay. 

5. Cơ chế thực hiện vốn dư chênh lệch tỷ giá: 

5.1. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện: 

- Cơ chế làm việc và quan hệ giữa các cơ quan để quản lý thực hiện chương 

trình, dự án thực hiện theo quy định của dự án LRAMP đang thực hiện và tuân thủ 

Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài 

trợ nước ngoài. 

+ Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan chủ quản của Dự án, giữ vai trò điều phối 

chung. 

+ Ủy ban nhân dân (UBND) 3 tỉnh (Lào Cai, Nam Định, Lạng Sơn) là Cơ 

quan chủ quản các dự án thành phần trên địa bàn tỉnh. 

5.2. Cơ chế tài chính trong nước: 

Vốn IDA của WB: Sử dụng vốn còn dư của dự án LRAMP theo cơ chế Chính 

phủ vay và thực hiện cơ chế cấp phát một phần, một phần áp dụng cơ chế vay lại từ 

ngân sách nhà nước cho các tỉnh tham gia tuân thủ theo Nghị định số 97/2018/NĐ-

CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 

của Chính phủ. 
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5.3. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Tỉnh 

Vốn ODA (tỷ đồng) Vốn đối ứng (tỷ đồng) 

Cấp 

phát 
Vay lại Tổng 

Trung 

ương 
Địa phương 

Lào Cai 108,00 40% 72,0 180,00 1,04 35,00 

Lạng Sơn 39,20 30% 16,8 56,00 0,32 13,95 

Nam Định 33,00 40% 22,0 55,00 0,32 11,72 

Tổng  180,20   110,80 291,00 1,67 60,67 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: 

Trên cở sở các nội dung trên, Tổng cục ĐBVN kiến nghị Bộ GTVT thẩm 

định, trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án LRAMP với 

các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án từ 2016-2021 thành 2016 – 6/2023, 

phù hợp với thời gian kết thúc Hiệp định. 

2. Tiếp tục thực hiện theo tỷ lệ vay lại đã ký giữa Bộ Tài chính và UBND 14 

tỉnh tham gia Hợp phần đường đối với phần vốn dư dự phòng, dư tiết kiệm sau đầu 

thầu đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 1114/QĐ-TTg 

ngày 24/7/2020, phù hợp với điều kiện chuyển tiếp của Nghị định số 97/2018/NĐ-

CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ. 

3. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn: Vốn đối ứng địa phương thực hiện Hợp phần 

đường do các tỉnh tham gia dự án tự bố trí từ nguồn ngân sách địa phương để thực 

hiện cho: GPMB, rà phá bom mìn, vật nổ, QLDA, kiểm toán quyết toán dự án hoàn 

thành và một phần xây lắp, tư vấn đầu tư xây dựng”. 

4. Chấp thuận chủ trương sử dụng vốn dư do chênh lệch tỷ giá để đầu tư khôi 

phục, cải tạo thêm các tuyến đường tại các tỉnh Lào Cai, Nam Định, Lạng Sơn 

nhằm phát huy hiệu quả dự án và tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi IDA. 

5. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án trong chủ trương đầu tư: 424,114 triệu 

USD (SDR: 278,8 triệu, giữ nguyên theo Hiệp định), trong đó: 

- Vốn vay Hiệp hội phát triển Quốc tế (IDA) từ WB: 397,566 triệu USD (385 

triệu USD theo Hiệp định và Quyết định số 330/QĐ-TTg và tăng 12,566 triệu USD 

chênh lệch tỷ giá; 1USD = 23.168 VNĐ). 

- Vốn đối ứng phía Việt Nam: tương đương 26,548 triệu USD (23,93 triệu 

USD theo Quyết định số 330/QĐ-TTg và tăng 2,618 triệu USD vốn đối ứng địa 

phương; 1USD = 23.168 VNĐ). 

Nguồn vốn 
Quyết định số 

330/QĐ-TTg 
Điều chỉnh Tăng 

ODA (IDA), triệu USD 385 397,56 +12,566 

Đối ứng, triệu USD 23,93 26,55 + 2,618 
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VI. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 

1. Tờ trình đề nghị Bộ GTVT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu 

tư sử dụng vốn dư, Dự án LRAMP. 

2. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 330/QĐ-TTg ngày 02/3/2016 

phê duyệt danh mục Dự án LRAMP, vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 1114/QĐ-

TTg ngày 24/7/2020 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án LRAMP; 

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư sử dụng vốn dư, Dự án LRAMP. 

4. Các văn bản đề nghị của UBND tỉnh Lào Cai, Nam Định, Lạng Sơn. 

Tổng cục ĐBVN kính đề nghị Bộ GTVT thẩm định, trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Lê Đình Thọ (để b/c); 

- Ngân hàng thế giới; 

- Vụ KHĐT, Tài chính; 

- UBND các tỉnh: Lào Cai, Nam Định, Lạng 

Sơn; 

- Các Ban QLDA 3,4,6,8; 

- Lưu: VT, Vụ CQLXDĐB. 

TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyện 
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