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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________ 

Số: 225/TTr-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021 
      

 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc sửa đổi Hiệp định vay cho Dự án “Phát triển các đô thị                            

dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông”, do ADB tài trợ 

_____________   

 

 

Kính gửi: Chủ tịch nước. 
 

 
 

Căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 113/TTr-BTC ngày 28 

tháng 6 năm 2021 về sửa đổi Hiệp định vay cho Dự án “Phát triển các đô thị dọc 

hành lang tiểu vùng sông Mêkông” (Dự án), vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu 

Á (ADB), Chính phủ xin báo cáo Chủ tịch nước về việc sửa đổi trên như sau: 

1. Thông tin về Hiệp định: Hiệp định vay số 2969-VIE (SF) tài trợ cho Dự 

án được ký giữa Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với ADB ngày 

17 tháng 01 năm 2013, trị giá 84.183.000 SDR (tương đương với 130 triệu 

USD), ngày đóng giải ngân khoản vay (Closing date) là 30 tháng 6 năm 2021. 

2. Tóm tắt Dự án: 

- Dự án do Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh là cơ quan 

chủ quản, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2021 để gia hạn thời gian 

thực hiện Dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, thời gian giải ngân khoản vay 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.  

- Dự án được tài trợ từ vốn vay ADB và vốn viện trợ không hoàn lại của 

Cơ quan đối tác tài chính đô thị Thụy Điển (UFPF) thông qua ADB với mục tiêu 

thúc đẩy sự chuyển đổi các hành lang giao thông thành hành lang kinh tế thông 

qua việc nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị ưu tiên và xây dựng năng lực thể chế 

trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS). 

- Cơ chế tài chính: Vốn vay ADB và vốn viện trợ không hoàn lại được 

ngân sách nhà nước cấp phát cho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Tây 

Ninh để thực hiện Dự án. 

  3. Tình hình giải ngân và thực hiện Dự án:  

- Hợp phần của Dự án Quảng Trị: Một số công trình đã được đầu tư xây 

dựng hoàn thành đưa vào sử dụng. Lũy kế giải ngân đến nay là 64,4 triệu USD 

(đạt 58,72% tổng mức đầu tư).  

- Hợp phần của Dự án Tây Ninh: Một công trình đã được đầu tư xây dựng 

hoàn thành đưa vào sử dụng, hai công trình chuẩn bị hoàn thành. Lũy kế giải 

ngân đến nay là 27,35 triệu USD (đạt 66,90% tổng mức đầu tư).  
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  4. Nội dung và lý do đề xuất sửa đổi Hiệp định vay:  

- Điểm 3, Phụ lục 1, Hiệp định vay sửa thành: “Ngày hoàn thành Dự án là 

ngày 30 tháng 6 năm 2022”. 

- Mục 3.06, Phần III, Hiệp định vay sửa thành:“Ngày đóng giải ngân 

khoản vay là ngày 31 tháng 12 năm 2022”. 

Vốn vay trong thời gian gia hạn Dự án chỉ sử dụng cho chi đầu tư phát 

triển, không sử dụng cho chi thường xuyên, trả thuế, các loại phí và lãi. 

- Lý do xin gia hạn Hiệp định vay: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19, yếu tố thời tiết bất lợi, mưa bão kéo dài và khó khăn trong công tác giải 

phóng mặt bằng. 

5. Mức độ tương thích giữa quy định của Hiệp định vay sau khi sửa đổi và 

quy định của pháp luật Việt Nam: phù hợp, kiến nghị sửa đổi Hiệp định vay trên 

cơ sở chấp thuận của ADB và không làm thay đổi cam kết khác của Việt Nam 

so với trước đó. 

Căn cứ quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 2013 và Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Chính phủ trình Chủ tịch nước 

xem xét, quyết định sửa đổi Hiệp định vay cho Dự án đã ký với ADB với nội 

dung gia hạn nêu trên./. 
 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (kèm hồ sơ); 

- TTg, PTTg Phạm Bình Minh; 

- Các Bộ: TC, KHĐT, XD, TP, NG; 

- UBND các tỉnh: Quảng Trị, Tây Ninh ; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, 

   các Vụ: KTTH, CN, PL, TH; 

- Lưu: VT, QHQT(3). HN. 

TM. CHÍNH PHỦ 

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Phạm Bình Minh  
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