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   Thực hiện Công văn số 1302/VP-KTN ngày 17/4/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc báo cáo đánh giá về dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay 
ưu đãi giai đoạn 1993-2017, trong đó giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối 
hợp với các cơ quan hoàn thành dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá hiệu 
quả, tác động của các dự án ODA giai đoạn 1993-2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 
nghị các Cơ quan:  

1. Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, cung cấp thông tin kết quả giải ngân  
nguồn vốn ODA, vốn đối ứng giai đoạn 1993-2017 theo từng dự án ODA trên địa 
bàn tỉnh.  

2. Các cơ quan là chủ dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh, các cơ 
quan được giao nhiệm vụ thực hiện dự án của các bộ ngành Trung ương triển khai 
trên địa bàn tỉnh:  

- Rà soát và cung cấp toàn bộ thông tin dự án bao gồm: Tên, nhà tài trợ, 
năm ký kết và kết thúc hiệp định, tổng mức đầu tư và các thành phần (vốn đối 
ứng, vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW, vốn nước ngoài vay lại..); giá trị giải 
ngân (theo biểu mẫu I và II). 

- Bổ sung danh mục dự án ODA đã kết thúc tại biểu mẫu I (nếu có). 

- Đối với dự án đã kết thúc: Đánh giá tác động đối với chương trình, dự án 
về thực trạng kinh tế, kỹ thuật của chương trình, dự án trong quá trình vận hành, 
khai thác, sử dụng; tác động của dự án tới kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường 
sinh thái, đối với các nhóm dân cư hưởng lợi trực tiếp và nhóm dân cư bị ảnh 
hưởng; tính bền vững của chương trình, dự án; bài học kinh nghiệm trong khâu 
thiết kế, tổ chức quản lý thực hiện và vận hành. 

- Đối với dự án đang triển khai thực hiện: Đánh giá giữa kỳ về sự phù hợp 
của kết quả thực hiện với mục tiêu chương trình, dự án; Đánh giá khối lượng, giá 
trị giải ngân và chất lượng công việc so với kế hoạch tổng thể và hằng năm thực 
hiện của chương trình, dự án; khó khăn vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất, kiến 
nghị ( Công văn số 2310/BKHĐT-KTĐN ngày 12/4/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư sao gửi kèm theo) 
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 Báo cáo của các Cơ quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 
25/6/2018, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (bản mềm gửi theo địa chỉ email : 
phonghtdtlangson@gmail.com; ĐT: 0205.3812.561). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Cơ quan phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Các chủ dự án, CQ thực hiện dự án tỉnh; 
- Sở Tài chính; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;  
- Lãnh đạo Sở; 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, KTĐN.  
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