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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích 

ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh 

miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn” sử dụng vốn vay Nhật Bản 
 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu 

thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 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 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ và 

Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 

2856/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 4 năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thích 

ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền 

núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn” sử dụng vốn vay Nhật Bản với các nội 

dung chính như sau: 

1. Tên dự án:  Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu 

để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh 

Lạng Sơn. 

2. Nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế 

Nhật Bản (JICA). 

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
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4. Mục tiêu, quy mô: 

a) Mục tiêu: 

- Mục tiêu tổng quát: hỗ trợ đồng bào dân tộc thuộc phạm vi Dự án vươn 

lên làm giàu, thay đổi nhận thức, tư duy, cách làm, phương thức sản xuất theo 

hướng chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từ nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn phù 

hợp với cơ chế thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; lồng ghép với các dự 

án trong cùng lĩnh vực tạo ra sự cộng hưởng, phát triển tổng hợp một cách bền 

vững, từng bước xóa bỏ cách biệt về phát triển giữa các vùng, tạo sự đoàn kết giữa 

các dân tộc; góp phần ổn định an ninh, chính trị khu vực phía Bắc nói riêng và cả 

nước nói chung. 

- Mục tiêu cụ thể:  

+ Kết nối giao thông, tạo liên kết vùng có sức lan tỏa tới các xã vùng sâu, 

vùng xa, thông qua việc cải tạo, nâng cấp 30 km đường giao thông. 

+ Kết nối có hiệu quả với hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông khu vực, tạo 

ra hành lang kinh tế giữa các khu vực trong phạm vi các tuyến giao thông của Dự 

án đi qua.   

+ Tăng tính chủ động trong hoạt động sản xuất, giảm phụ thuộc vào thời 

tiết tự nhiên trong việc cung cấp, điều tiết nước tưới, nước sinh hoạt. Dự án cung 

cấp nước tưới tiêu cho 860 ha đất sản xuất nông nghiệp; cấp nước sinh hoạt cho 

1.360 hộ dân.   

b) Quy mô: Dự án gồm 06 tiểu dự án, trong đó gồm:   

- 02 tiểu dự án giao thông: cải tạo, nâng cấp 30 km đường giao thông theo 

tiêu chuẩn đường cấp VI tiêu chuẩn TCVN 4054: 2005. 

- 04 tiểu dự án thủy lợi: xây mới và sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ 

chứa nước, trạm bơm, đập dâng, bê tông hóa kênh tưới và các công trình phụ trợ 

cho kênh tưới, trạm biến áp, tuyến đường khai thác, quản lý,… nhằm cung cấp 

nước tưới tiêu cho 860 ha đất sản xuất nông nghiệp; cấp nước sinh hoạt cho 1.360 

hộ dân.   

5. Địa điểm: Dự án được thực hiện trên địa bàn 16 xã thuộc 04 huyện của 

tỉnh Lạng Sơn: Chi Lăng, Bình Gia, Đình Lập, Văn Quan. 

6. Thời gian thực hiện: 2022 – 2025. 

7. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn: 

Tổng mức đầu tư: 813,5 tỷ đồng, tương đương 3.731,65 triệu Yên, tương 

đương 35 triệu USD, trong đó: 
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a) Vốn vay ODA: 2.585,35 triệu Yên, tương đương 26,812 triệu USD, 

tương đương 623,12 tỷ đồng. 

b) Vốn đối ứng: 190,38 tỷ đồng, tương đương 8,192 triệu USD, tương 

đương 837,3 triệu Yên. 

8. Cơ chế tài chính trong nước và phương thức cho vay lại:  

- Đối với vốn vay ODA: ngân sách trung ương cấp phát 90%, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn vay lại 10%. 

- Đối với vốn đối ứng: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn bố trí toàn bộ vốn 

đối ứng từ nguồn ngân sách địa phương. 

9. Các hoạt động của Dự án sử dụng vốn vay ODA ngoài phạm vi quy định 

tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính 

phủ: tư vấn đầu tư xây dựng (trừ tư vấn giám sát và tư vấn lựa chọn nhà thầu). 

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm cho Đại sứ quán Nhật Bản 

tại Việt Nam đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp vốn vay cho Dự án. 

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn: 

- Tiếp thu các ý kiến góp ý nêu tại Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án để hoàn thiện, thẩm định, phê duyệt đầu tư theo quy 

định hiện hành. 

- Rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, bố trí nguồn lực và báo cáo cấp có thẩm 

quyền để bổ sung Dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh 

tra, kiểm toán về nội dung, số liệu báo cáo và hiệu quả đầu tư của Dự án, bảo đảm 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tư pháp, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, 

các Vụ: KTTH, TH; 

- Lưu: VT, QHQT (3). HQ. 

 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Phạm Bình Minh 
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