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            Số:         /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

V/v dự án Hệ thống thoát nước  

và xử lý nước thải TP Lạng Sơn sử 

sụng vốn ODA Chính phủ Đức 

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sau thời gian thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải 

thành phố Lạng Sơn - Giai đoạn 1, UBND tỉnh báo cáo và đề nghị Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư xem xét như sau: 

I. Đối với dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố 

Lạng Sơn (Giai đoạn 1a) 

1. Kết quả đạt được 

 1.1. Gói thầu xây lắp số 1: Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và trạm 

bơm tại Lạng Sơn.  

  - Ngày 06/9/2019, KfW đã có thư không phản đối cho báo cáo đánh giá 

kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư đã trình KfW dự thảo hợp đồng ngày 

04/10/2019 và đã được KfW chấp thuận ngày 28/10/2019. 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: Hợp đồng đã được ký vào ngày 

08/11/2019, thời gian thực hiện hợp đồng là 20 tháng kể từ ngày có thông báo 

thực hiện hợp đồng của Tư vấn.  Sau khi Nhà thầu trình Bảo lãnh thực hiện theo 

quy định, ngày 01/12/2019 Tư vấn đã có thông báo gửi đến Nhà thầu, theo đó 

thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng là ngày 03/12/2019.  

 Ngay từ khi bắt đầu triển khai gói thầu, UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ đầu 

tư đôn đốc Nhà thầu xây dựng kế hoạch, chủ động thi công và cố gắng bằng mọi 

biện pháp hoàn thành gói thầu trong năm 2020, trước khi Hiệp định hết hiệu lực. 

 1.2. Gói thầu xây lắp số 2,3,4,5,6: Xây dựng hệ thống thoát nước cấp một, 

cấp hai và cấp ba tại Lạng Sơn  

Hiện trạng các gói thầu: Đã hoàn thành 100% công việc và đã thực hiện 

kiểm tra nghiệm thu, tổ chức bàn giao các hạng mục công trình hoàn thành đưa 

vào sử dụng. Hiện nay đang thực hiện rút vốn, giải ngân và hoàn thành quyết 

toán theo quy định. 

 1.3. Công tác triển khai đấu nối hộ gia đình 

Theo thiết kế được phê duyệt, việc đấu nối thu nước thải được xác định 

theo hướng loại bỏ bể tự hoại tại các gia đình, nước thải được thu trực tiếp vào 

hệ thống thoát nước chung. 

Chủ đầu tư đã phối hợp với Nhà thầu Tư vấn thiết kế (Liên danh Tư vấn 
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GKW Consult-IGIP-ICC-ANVIET) lập Hồ sơ dự toán cho toàn bộ công việc 

đấu nối hộ gia đình và đã được Sở Xây dựng thẩm định. Theo đó, tổng số hộ đấu 

nối của dự án là 6.980 hộ, với kinh phí đầu tư khoảng 48,56 tỷ đồng. 

Tuy nhiên trên thực tế hầu hết nhà vệ sinh trong các gia đình được bố trí 

phía trong, sau nhà nên việc đào nền, phá tường nhà để thi công lắp đặt ống 

thoát nước ra hộp đấu nối rất khó khăn, tính khả thi thấp bởi sẽ ảnh hưởng tới 

sinh hoạt gia đình, công năng sử dụng một số hạng mục liên quan, kiến trúc nội 

thất ngôi nhà và làm tăng chi phí cho chủ hộ.  

Do vậy, Chủ đầu tư đã tiến hành thống kê lại số hộ cần phải đấu nối trong 

khu vực dự án và đã hoàn thành trong tháng 12/2019. Hiện tại, Chủ đầu tư đang 

hoàn thiện lại hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán kinh phí đầu tư để trình Sở Xây 

dựng thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt.  

2. Các khó khăn, vướng mắc 

- Đối với gói thầu số 1: Theo hợp đồng, gói thầu sẽ hoàn thành và bàn 

giao vào tháng 7/2021, trong khi đó Hiệp định tài trợ vốn sẽ hết hạn ngày 

31/12/2020. Với tính chất công trình khá phức tạp về công nghệ, hồ sơ phải đáp 

ứng cả yêu cầu của Tư vấn quốc tế và các quy định trong nước, do vậy thời gian 

hoàn thành trước khi Hiệp định hết hạn là rất khó khăn đối với Nhà thầu và Chủ 

đầu tư. 

- Đối với hạng mục đấu nối hộ gia đình: Nguồn vốn từ ngân sách địa 

phương để đầu tư đấu nối gia đình là rất khó khăn; việc phải cắt đường, ngõ, 

tháo dỡ nền gạch vỉa hè, phá dỡ một số kết cấu trong ngôi nhà để đấu nối sẽ rất 

khó khăn và khó có được sự đồng thuận của các hộ dân, chính quyền địa phương 

vì gây ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày, mỹ quan đô thị, chi phí của chủ hộ. 

- Đối với Chi phí Tư vấn quốc tế: Chi phí bổ sung dịch vụ Tư vấn đến khi 

kết thúc dự án là 0,67 triệu EUR. Ngày 17/12/2019, KfW thông báo SECO đã 

đồng ý viện trợ 0,34 triệu EUR cho dự án tại Lạng Sơn, phần còn lại là vốn đối 

ứng. Tuy nhiên, việc ký Hiệp định với KfW cho vốn viện trợ bổ sung và xác 

định sử dụng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách trung ương hay địa phương chưa 

được thực hiện, nên Chủ đầu tư chưa thể ký Phụ lục hợp đồng bổ sung với Tư 

vấn, ảnh hưởng đến kế hoạch huy động nhân sự thực hiện và thanh toán của Tư 

vấn. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

- Đối với khoản chi phí Tư vấn quốc tế bổ sung:  

Theo đề xuất của KfW trong Công văn gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư ngày 03/10/2019, chi phí dịch vụ Tư vấn quốc tế (phần bổ sung) được sử 

dụng từ nguồn vốn KfW như đối với các dự án đang triển khai tại Sóc Trăng, 

Trà Vinh và Cần Thơ. Tuy nhiên, Công văn số 14027/BTC-QLN ngày 

19/11/2012 của Bộ Tài chính gửi UBND tỉnh Lạng Sơn thì chi phí Tư vấn quốc 

tế không thể sử dụng từ nguồn vốn ODA.  Do vậy, UBND tỉnh kính đề nghị Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư xem xét chấp thuận cho phép sử dụng nguồn vốn đối ứng 
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còn dư trên để thanh toán phần còn thiếu (0,33 triệu EUR) cho Tư vấn quốc tế 

theo quy định của Hợp đồng. 

- Đối với chương trình đấu nối với các hộ gia đình:   

 Trong Công văn ngày 05/11/2019 của KfW gửi UBND tỉnh Sơn La và 

Lạng Sơn, KfW cho phép được sử dụng vốn dư còn lại từ nguồn vốn KfW để 

mở rộng, cải thiện hạng mục đầu tư trong Giai đoạn 1a và đề xuất sẽ tài trợ lên 

đến 90% giá trị thuần của các hợp đồng từ phần vốn KfW và cũng sẽ áp dụng 

đối với chương trình đấu nối gia đình khi sử dụng từ vốn KfW. Do vậy UBND 

tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Bộ Kế hoạch xem xét chấp thuận cho phép sử dụng 

nguồn vốn dư KfW và vốn dư đối ứng trong Giai đoạn 1a để đầu tư xây dựng 

chương trình đấu nối gia đình. 

II. Đối với việc đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án Hệ thống thoát 

nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn- Giai đoạn 1b 

1. Thông tin nội dung đề xuất điều chỉnh Giai đoạn 1b đã trình Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

- Tổng vốn bổ sung của dự án (giai đoạn 1b) là: 10.022.082 EUR, trong đó:  

- Tổng vốn ODA bổ sung thêm của dự án là: 5.549.346 EUR (Vốn vay 

ODA của Chính phủ Đức: 5.394.317 EUR; Vốn ODA không hoàn lại của Chính 

phủ Thụy Sỹ: 155.029 EUR; Vốn đối ứng là: 4.472.735 EUR). 

- Các hoạt động bổ sung 

+ Xây dựng hệ thống thoát nước cấp 1, 2, 3 và đấu nối với các hộ gia đình 

cho Giai đoạn 1b: 7.787.319 EUR, trong đó: vốn ODA 5.394.317 EUR, vốn đối 

ứng 2.393.001 EUR. 

+ Vốn bổ sung cho Tư vấn giám sát thi công Giai đoạn 1a: Do thời gian 

thực hiện Giai đoạn 1a bị chậm so với kế hoạch, nên kế hoạch thi công phần xây 

dựng sẽ kéo dài thêm. Do vậy cần bổ sung chi phí dịch vụ tư vấn giám sát xây 

dựng trong giai đoạn 1a, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy 

Sỹ để bảo đảm đủ chi phí và tận dụng nguồn vốn còn lại là 155.029 EUR. 

+ Chi phí đấu nối hộ gia đình đã đầu tư của Giai đoạn 1a: 2.079.734 EUR 

sử dụng kinh phí vốn đối ứng.  

- Cơ chế tài chính: Vốn ODA: Tổng nguồn vốn vay ODA là: 5.394.317 

EUR; Trung ương cấp phát 70% là: 3.776.022 EUR; địa phương vay lại 30% là: 

1.618.295 EUR. 

-  Đối với vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ bổ 

sung cho dự án để tiếp tục thực hiện các hạng mục tư vấn. Kinh phí 155.029 

EUR là nguồn viện trợ không hoàn lại, đề nghị được cấp phát 100%. 

- Vốn đối ứng: Do nguồn vốn dự phòng đã được phê duyệt là 150,529 tỷ 

đồng (tương đương 5,783 triệu EUR) sẽ không sử dụng hết. Nguồn vốn đối ứng 

đầu tư cho Giai đoạn 1b (4.472.735 EUR) đề xuất được sử dụng từ nguồn vốn 

dự phòng đã được duyệt trong Giai đoạn 1a và đã nằm trong kế hoạch vốn trung 
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hạn giai đoạn 2016 - 2020.  

2. Tiếp thu ý kiến thẩm định của các cơ quan và thông báo của Nhà tài 

trợ 

-  Theo ý kiến của Bộ Tài chính (Tại công văn số 14027/BTC-QLN ngày 

19/11/2019 về việc góp ý đề xuất điều chỉnh dự án), Bộ Tài chính yêu cầu không 

sử dụng vốn vay nước ngoài để tài trợ cho chi phí Tư vấn. Đề nghị UBND tỉnh 

Lạng Sơn nghiên cứu phương án bổ sung nguồn vốn đối ứng cho dự án và đề 

nghị toàn bộ vốn đối ứng cho Giai đoạn 1b tỉnh Lạng Sơn phải cân đối bố trí. 

Trường hợp không bố trí được nguồn vốn đối ứng đề nghị không thực hiện điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án. 

- Theo thông tin từ Nhà tài trợ (Công thư 05/11/2019): Đồng ý sử dụng 

vốn ODA dư của giai đoạn 1a để bổ sung tiếp tục thực hiện dự án Giai đoạn 1b; 

yêu cầu tối thiểu 01 tư vấn giám sát dự án quốc tế; khẳng định không có tài trợ 

không hoàn lại cho Tư vấn quốc tế Giai đoạn 1b.  

- Nhà tài trợ cũng Thông báo với địa phương: Chính phủ Đức chưa cam 

kết thêm nguồn tài chính cho Chương trình, không có thêm kinh phí để mở rộng 

dự án hay tăng chi phí. Vì vậy, cần tính toán đầy đủ các chi phí khi đề xuất dự 

án Giai đoạn 1b. Đến cuối năm 2020, các nguồn ngân quỹ nếu không được cam 

kết thông qua ký hiệp định vay vốn sẽ hết hạn sử dụng.  

3. Đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn 

Để tranh thủ nguồn vốn ODA của Nhà tài trợ, thực hiện tiếp mục tiêu 

hoàn thiện các dự án thoát nước và xử lý nước thải tại tỉnh (Xây dựng hệ thống 

thoát nước cấp 1, 2, 3 và đấu nối gia đình), tranh thủ nguồn vốn đối ứng của 

Giai đoạn 1a không sử dụng hết, tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, bổ sung vốn, 

hạng mục đầu tư (không phải như đề xuất dự án mới).  

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, cơ chế tài chính có sự thay đổi không 

được thực hiện như cơ chế tài chính của chương trình Giai đoạn 1a. Nguồn vốn 

đối ứng do tỉnh phải cân đối bố trí và Nhà tài trợ thông báo không còn nguồn 

viện trợ không hoàn lại cho chi phí Tư vấn quốc tế. 

Sau khi rà soát, cân đối nguồn ngân sách của địa phương trong giai đoạn 

2019-2020, tỉnh Lạng Sơn đã bố trí hết cho các dự án đầu tư công trong kế 

hoạch, đồng thời tỉnh đang phải tập trung bố trí vốn cho một số dự án trọng điểm 

của tỉnh, đối ứng một số dự án khác mà tỉnh đã cam kết (dự án đường Cao tốc 

Bắc Giang – Lạng Sơn, đoạn Hữu Nghị- Chi Lăng, bồi thường giải phóng mặt 

bằng dự án Hồ chứa nước Bản Lải,…) trong khi nguồn vốn huy động không đạt 

được như kế hoạch, do vậy trong giai đoạn 2016-2020 khả năng bố trí vốn để 

thực hiện dự án là không đảm bảo. Đối với giai đoạn 2021-2025, theo tính toán 

khả năng cân đối vốn từ các nguồn ngân sách tỉnh phụ thuộc vào nguồn thu sử 

dụng đất, thu phí bến bãi khu vực cửa khẩu và vốn cân đối theo tiêu chí định 

mức phải ưu tiên cân đối để thanh toán cho các dự án hoàn thành và dự án phải 

chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang, do vậy không đảm bảo nguồn kinh phí 
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đối ứng để thực hiện các hạng mục bổ sung tiếp theo của dự án.  

Từ tình hình thực tế nêu trên, UBND tỉnh Lạng Sơn xin thôi đề xuất điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành 

phố Lạng Sơn - Giai đoạn 1b”. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thực hiện hoàn 

thành Giai đoạn 1a như Hiệp định đã ký, đảm bảo dự án được thực hiện đúng 

quy định. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, 

cho ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Tài chính;  

- Văn phòng KfW tại Hà Nội; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr).          
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu     
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