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Thanh Hóa, ngày 30 tháng 6 năm 2020

V/v đề nghị điều chuyển vốn ODA
đã giao năm 2020 cho dự án Hiện
đại hóa ngành lâm nghiệp và Tăng
cường tính chống chịu vùng ven
biển tỉnh Thanh Hóa sang thực hiện
ở giai đoạn 2021-2025.

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Được sự quan tâm của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành Trung
ương, Thanh Hóa là một trong số các tỉnh được tham gia dự án Hiện đại hóa
ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (gọi tắt là dự án
FMCR). Dự án thành phần đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 4270/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 với tổng mức đầu tư 389.653 triệu
đồng (gồm: 304.505 triệu đồng vốn vay WB, 10.870 triệu đồng vốn đối ứng
ngân sách Trung ương và 74.278 triệu đồng vốn đối ứng ngân sách tỉnh).
Ngay sau khi dự án thành phần được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Sở
Nông nghiệp và PTNT đã khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo
quy định. Đến nay, dự án thành phần đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế
hoạch đầu tư tổng thể và kế hoạch hoạt động năm 2020 tại Quyết định số
987/QĐ-UBND ngày 23/3/2020, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 18
tháng tại Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 27/3/2020. Năm 2020, dự án
thành phần được giao vốn với tổng giá trị 37.408 triệu đồng, gồm: 27.926 triệu
đồng vốn ODA cấp phát, 6.982 triệu đồng vốn ODA vay lại và 2.500 triệu đồng
vốn đối ứng của tỉnh (theo Quyết định số 5592/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của
Chủ tịch UBND tỉnh và Thông báo số 02/SKHĐT-TH ngày 02/01/2020 của Sở
Kế hoạch và Đầu tư). Nguồn vốn ODA năm 2020 được giao để chi trả cho các
hoạt động thuộc Hợp phần 2: Phát triển và phục hồi rừng ven biển; nguồn vốn
đối ứng năm 2020 được giao để chi trả cho các hoạt động thuộc Hợp phần 4:
Quản lý, giám sát đánh giá dự án.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các chỉ thị số 04/CT-UBND
ngày 03/02/2020 và số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT
đã chỉ đạo Ban QLDA khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân để đảm
bảo kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình
thực hiện gặp một số khó khăn, vướng mắc sau:
- Nguồn vốn ODA năm 2020 được giao để chi trả cho các hoạt động thuộc
Hợp phần 2: Phát triển và phục hồi rừng ven biển. Theo yêu cầu của Nhà tài trợ

(WB), các hoạt động hiện trường thuộc Hợp phần 2 ở các địa phương chỉ được
thực hiện sau khi hoàn thành việc quy hoạch và xây dựng bản đồ đầu tư cho các
xã vùng dự án. Hiện nay, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp (Ban QLDA FMCR
Trung ương) mới đang tổ chức lựa chọn tư vấn thực hiện việc quy hoạch và xây
dựng bản đồ đầu tư cho các xã vùng dự án, dự kiến triển khai trong quý III/2020
và hoàn thành vào cuối quý IV/2020. Vì vậy, các hoạt động hiện trường thuộc
hợp phần 2 ở địa phương về cơ bản là không triển khai thực hiện được trong
năm 2020.
- Mặt khác, Hợp đồng vay lại vốn (hiệp định phụ) giữa Bộ Tài chính và
UBND tỉnh Thanh Hóa chưa được ký kết; vì vậy chưa đủ cơ sở pháp lý để thực
hiện giải ngân nguồn vốn ODA vay lại đã được giao.
Xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, dự án thành phần FMCR
tỉnh Thanh Hóa không có khả năng giải ngân nguồn vốn ODA đã được giao kế
hoạch năm 2020. Vì vậy, trên cơ sở tình hình thực tế và ý kiến của Ban quản lý các
dự án Lâm nghiệp tại Công văn số 819/DALN-FMCR ngày 11/6/2020 (có bản
photo gửi kèm theo), Sở Nông nghiệp báo cáo và kính đề nghị Chủ tịch UBND
tỉnh xem xét, cho phép dự án thành phần FMCR tỉnh Thanh Hóa chuyển toàn bộ
số vốn ODA đã giao kế hoạch năm 2020 sang thực hiện ở giai đoạn 2021–2025,
với tổng giá trị là 34.908 triệu đồng (nguồn vốn ODA cấp phát 100% là 27.926
triệu đồng; nguồn vốn ODA vay lại của tỉnh 6.982 triệu đồng).
Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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