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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh cơ cấu vốn đối ứng Dự án 

"Cải thiện nông nghiệp có tưới" vay vốn Ngân hàng thế giới 
____________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

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

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

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 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 quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 về các nhiệm 

vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch 

Covid – 19; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện Dự án "Cải thiện nông nghiệp có tưới" 

vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 và điều chỉnh 

cơ cấu vốn đối ứng của Dự án như sau: vốn đối ứng từ ngân sách trung ương là 

19,5 triệu đô la Mỹ, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương là 10,5 triệu đô la Mỹ 

(tổng vốn đối ứng của Dự án không thay đổi là 30 triệu đô la Mỹ). 

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định điều chỉnh     

Dự án, chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện Dự án hiệu quả, đúng thời gian đã 

được gia hạn; phối hợp với Bộ Tài chính làm thủ tục gia hạn hiệp định vay theo 

quy định hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, 

Thành Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam và Thủ trưởng các cơ quan,    

đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh, 

Trịnh Đình Dũng; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,  

các Vụ: KTTH, PL, TH; 

- Lưu: VT, QHQT (3). 
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