UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3093 /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày 04 tháng8

năm 2022

V/v báo cáo tình hình vận động, quản
lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu
đãi 6 tháng đầu năm 2022 theo yêu cầu
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công
văn số 5120/BKHĐT-KTĐN ngày
26/7/2022.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 5147/SKHĐT-THQH ngày 29/7/2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình vận động, quản lý và sử dụng
vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2022 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư tại Công văn số 5120/BKHĐT-KTĐN ngày 26/7/2022. Sở Nông
nghiệp báo cáo như sau:
1. Tình hình thu hút, vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2022
Trong 6 tháng đầu và dự kiến 6 tháng cuối năm 2022, Sở Nông nghiệp và
PTNT không có dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi ký kết mới.
2. Đánh giá tình hình giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2022
Trong 06 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT có 01 dự án do
Sở làm Chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn ODA là dự án Hiện đại hóa ngành
Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển ( dự án FMCR) tỉnh
Thanh Hóa, tình hình thực hiện cụ thể như sau:
2.1. Kế hoạch vốn năm 2022: 112.750 triệu đồng, trong đó:
- Vốn ODA: 96.250 triệu đồng (vốn cấp phát qua Bộ Nông nghiệp và
PTNT: 20.000 triệu đồng; vốn do tỉnh quản lý: 76.250 triệu đồng).
- Vốn đối ứng: 16.500 triệu đồng (vốn NSTW: 10.500 triệu đồng; vốn
NSĐP: 6.000 triệu đồng).
2.2. Giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đến hết ngày 30/06/2022:
6.175 triệu đồng, đạt 5,48% KHV, trong đó:
- Vốn ODA: 4.525 triệu đồng, đạt 4,7% KHV (Vốn cấp phát qua Bộ Nông
nghiệp và PTNT: 3.010 triệu đồng, đạt 15,5% KHV; vốn do tỉnh quản lý: 1.515
triệu đồng, đạt 1,99% KHV).
- Vốn đối ứng: 1.650 triệu đồng, đạt 10% KHV (vốn NSTW: 150 triệu
đồng, đạt 1,42% KHV; vốn NSĐP: 1.500 triệu đồng, đạt 25% KHV).
(Chi tiết có phụ lục kèm theo)
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3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong thực hiện, giải ngân
kế hoạch vốn năm 2022 của dự án FMCR
3.1. Khó khăn, vướng mắc chung của dự án
- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng thế giới thực hiện tái cấu trúc dự
án điều chỉnh giảm vốn dự án. Trong thời gian Ngân hàng thế giới đánh giá điều
chỉnh giảm tổng mức đầu tư, đã dừng không cho ý kiến không phản đối các hoạt
động, do vậy đã làm chậm tiến độ thực hiện các nội dung của dự án.
- Trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến
phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của dự án, đặc
biệt các hoạt động tập huấn, các hoạt động ở hiện trường.
3.2. Khó khăn, vướng mắc đối với thực hiện Hợp phần 2
- Một số hoạt động được dự kiến tái cấu trúc, có sự thay đổi so với dự án
đã được duyệt, đặc biệt là thay đổi dự toán và nguồn vốn, trong khi tái cấu trúc
chưa được phê duyệt nên rất khó triển khai thực hiện, như: hoạt động quản lý
bảo vệ rừng; tư vấn giám sát, nghiệm thu trồng rừng.
- Đối với trồng cây phân tán: Dự án chỉ hỗ trợ cây giống nhưng chưa có
hướng dẫn cụ thể về công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra nghiệm thu, trách
nhiệm của các bên liên quan nên rất khó triển khai thực hiện.
3.3. Khó khăn, vướng mắc đối với thực hiện Hợp phần 3
- Quy trình thực hiện các nội dung theo quy định tại Sổ tay rất nhiều bước,
các thủ tục đấu thầu mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực
hiện vài giải ngân của các gói thầu thi công thuộc hợp phần 3.
- Điều kiện lựa chọn các hộ tham gia thực hiện mô hình sinh kế còn bất
cập, với dự toán khoảng 200 triệu/mô hình phải có ít nhất 10 hộ trở lên tham gia
thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng.
- Hoạt động trồng rừng ven biển có mùa vụ trồng vào tháng 7-8. Theo quy
trình nghiệm thu và tiêu chuẩn kỹ thuật thì phải tiến hành trồng rừng sau 1
tháng mới tiến hành giải ngân bước 1. Do vậy, tiến độ khối lượng giải ngân
chính của dự án tập trung vào quý 3 và quý 4 năm 2022.
- Hiện nay, Ban QLDA Trung ương đang trình Bộ Nông nghiệp và PTNT
tái cấu trúc dự án. Do vậy, việc trình phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2022
của dự án chậm, phải xin ý kiến các Sở, ngành, Ban QLDA Trung ương và Ngân
hàng thế giới. Bên cạnh đó, còn một số hoạt động, nhiệm vụ phải thực hiện
trong năm 2022 theo Biên bản ghi nhớ của WB tháng 12/2021 nhưng chưa được
phê duyệt trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 (tư vấn lập hồ sơ và khoán bảo
vệ rừng; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng ven biển có sự tham của cộng đồng; phục hồi
rừng ven biển trên cát 3,3 ha; trồng mới rừng ven biển trên núi 108 ha và hoạt
động các công trình bảo vệ rừng ven biển) ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực
hiện và giải ngân nguồn vốn được giao năm 2022.
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4. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ giải ngân
vốn cho dự án FMCR trong thời gian tới
- Đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, sớm bổ sung hoạt động: Trồng
mới rừng ven biển trên núi (108ha) và nhiệm vụ Phục hồi rừng ven biển trên cát
(3,3 ha) vào kế hoạch hoạt động năm 2022 để đảm bảo thời vụ trồng rừng năm
2022 và tiến độ thực hiện giải ngân của dự án.
- Đề nghị Ban QLDA FMCR Trung ương sớm trình Bộ Nông nghiệp và
PTNT quyết định tái cấu trúc lại dự án theo nội dung đã được WB thống nhất,
làm cơ sở để Ban quản lý FMCR tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh
Phương án vay và trả nợ vốn vay, Dự án thành phần, Kế hoạch tổng thể dự án
thành phần tỉnh; đồng thời, sớm trình sửa đổi, bổ sung Sổ tay dự án theo ý kiến
góp ý của các ban quản lý dự án tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai
các hoạt động của dự án.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, KHTC.
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