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QUYẾT ĐỊNH 

Về chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí 

hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện”, vay vốn ADB 

                                                                                 ____________________ 

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 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 các nhà tài trợ nước ngoài; 

 Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 3896/BKHĐT-

KTĐN ngày 14 tháng 6 năm 2022, 3897/BC-BKHĐT ngày 13 tháng 6 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng 

biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện” (Dự án), 

với các nội dung sau:  

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

2. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 

3. Mục tiêu Dự án: 

- Mục tiêu tổng quát: Tăng cường khả năng thích ứng với hạn hán, lũ lụt và 

chống chịu với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả thủy lợi phục vụ tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

thông qua đầu tư hiện đại hóa thủy lợi, nâng cao hiệu quả của dịch vụ quản lý 

tưới, kỹ thuật tưới và hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi.  

- Mục tiêu cụ thể:  

+ Tăng cường năng lực quản lý tưới tập trung vào các nhiệm vụ: (i) rà soát 

tổng hợp các dữ liệu về hiện đại hoá tưới, hiện đại hoá nông nghiệp có tưới, chuẩn 

hóa các tiêu chuẩn hướng dẫn, kỹ thuật, cơ sở dữ liệu về phương pháp, giải pháp 

hiện đại hóa hệ thống thuỷ lợi thích ứng biến đổi khí hậu theo hướng nâng cao 

hiệu suất sử dụng và tiết kiệm nước; (ii) hướng dẫn thực hiện các hoạt động liên 

quan đến quản lý, khai thác công trình thủy lợi, hỗ trợ nghiên cứu chính sách thúc 

đẩy tư nhân tham gia trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi; (iii) Nâng cao 

nhận thức của người dân trong việc sử dụng hiệu quả nguồn nước thích ứng biến 

đổi khí hậu. 
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+ Xây dựng, hướng dẫn kỹ thuật các giải pháp tạo nguồn, trữ nguồn và phân 

phối sử dụng nước bền vững kết hợp kỹ thuật canh tác nông nghiệp thông minh 

thích ứng với biến đổi khí hậu cho các vùng khan hiếm nước và khan hiếm nước 

nghiêm trọng. 

+ Hỗ trợ kỹ thuật quản lý thực hiện dự án.  

4. Quy mô và nội dung đầu tư của Dự án: Dự án gồm 02 hợp phần: 

- Hợp phần 1: Tăng cường dịch vụ quản lý thủy lợi: 

+ Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến hướng dẫn thực thi các nội dung của 

Luật Thuỷ lợi (tập trung về các hoạt động hiện đại hoá tưới và hiện đại hoá nông 

nghiệp có tưới). 

+ Xây dựng tiểu dự án về giải pháp nguồn nước, trữ nguồn và phân phối 

nguồn nước cho các vùng khan hiếm và cực kỳ khan hiếm nước. 

+ Truyền thông, hội thảo, báo cáo kết quả, phổ biến tài liệu hướng dẫn và 

đào tạo tăng cường năng lực. 

- Hợp phần 2: Hỗ trợ quản lý thực hiện dự án.  

5. Dự án nhóm: B. 

6. Thời gian thực hiện Dự án: từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 6 năm 2026. 

7. Địa điểm thực hiện Dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

tỉnh Quảng Ngãi, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum. 

8. Tổng vốn đầu tư Dự án: 19 triệu USD, tương đương 439,337 tỷ đồng, 

trong đó: 

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 16 triệu USD, tương đương 369,968 tỷ đồng 

(từ nguồn tài trợ của Quỹ Giảm nghèo, Quỹ Công nghệ cao của Nhật Bản và Quỹ 

Biến đổi khí hậu: 3,2 triệu USD, từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF): 12,8 triệu USD tài 

trợ thông qua ADB). 

- Vốn đối ứng: 69,369 tỷ đồng, tương đương 03 triệu USD. 

9. Cơ chế tài chính trong nước:  

- Vốn viện trợ không hoàn lại: Ngân sách trung ương cấp phát 100%. 

- Vốn đối ứng: Ngân sách trung ương cấp phát 100%. 

Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ 

về nội dung Báo cáo kết quả thẩm định số 3897/BC-BKHĐT ngày 13 tháng 6 năm 

2022. 

Điều 3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

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

tra, kiểm toán về tính chính xác của nội dung thông tin, số liệu báo cáo, sự phù 

hợp với quy định của pháp luật về hồ sơ Dự án. 
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- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến các cơ quan 

liên quan để lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo 

quy định hiện hành. 

- Thực hiện thủ tục bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công 

trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021 - 2025 cho Dự án theo quy định pháp luật 

đầu tư công. 

- Phối hợp với ADB và GCF để có ý kiến về việc cấp vốn viện trợ không 

hoàn lại cho giai đoạn 2 của Dự án. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 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, Tư pháp, Ngoại giao; Chủ tịch Ủy ban     

nhân dân các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum và Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh; 

- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT,  

  TN&MT, TP, NG; 

- UBND các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Phước,  

  Gia Lai, Kon Tum; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,  

  Trợ lý TTg, 

  các Vụ: KTTH, NN, QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, QHQT (3).HN. 

 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Phạm Bình Minh 
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