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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Số: 62/TTg-QHQT 

V/v phê duyệt Đề xuất Dự án 

“Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt 

thích ứng biến đổi khí hậu”,     

vay vốn ADB 

 Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021
 

 

                      

       Kính gửi:  

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp  

  và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường. 
 

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6365/BKHĐT-

KTĐN ngày 25 tháng 9 năm 2020, Bộ Tài chính tại văn bản số 14834/BTC-

QLN ngày 02 tháng 12 năm 2020; báo cáo và kiến nghị của: Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại văn bản số 9121/BNN-HTQT ngày 25 tháng 12 năm 

2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 23/BTNMT-HTQT ngày 05 

tháng 01 năm 2021 về Đề xuất Dự án “Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích       

ứng biến đổi khí hậu” (Dự án), vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB),       

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 

1. Phê duyệt Đề xuất các dự án thành phần thuộc Dự án “Quản lý tổng 

hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu” với các nội dung như kiến nghị của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức thông báo ADB về Đề xuất Dự án. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

- Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan trong quá trình lập và 

hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

các dự án thành phần; rà soát các hạng mục đầu tư để tránh trùng lắp, bảo đảm 

hiệu quả và chỉ sử dụng vốn vay ADB cho chi đầu tư phát triển, không vay cho 

chi thường xuyên theo đúng quy định tại Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác liên quan. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục thẩm định, 

phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo đúng quy định hiện hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, các PTTg: Phạm Bình Minh,  

  Trịnh Đình Dũng; 

- Các Bộ: TP, NG; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục,  

  cácVụ: KTTH, NN, TH; 

- Lưu: VT, QHQT (3).HN. 
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