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Số: 157 /BQLDAVILG-KHTC
V/v nộp các báo cáo quản lý dự án theo
yêu cầu của Ngân hàng Thế giới.

Kính gửi: Ban quản lý dự án VILG các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lạng
Sơn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Bắc Giang,
Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hải
Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,
Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh,
Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, An
Giang, Kiên Giang và Cần Thơ.
Thực hiện theo Thư giải ngân ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ngân hàng
Thế giới; Quyết định số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án
“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG). Ban quản
lý dự án VILG cấp Trung ương (CPMU) đề nghị Ban Quản lý dự án VILG các
tỉnh (PPMU), nộp các báo cáo sau:
Theo quy định tại Mục 8.3.3 Phụ lục 8 kèm theo Quyết định số 1141/QĐBTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2020 các báo cáo phải nộp cho Ngân hàng thế
giới 6 tháng và một năm, gồm:

Stt

Tên báo cáo

Ký hiệu
biểu

Thời hạn lập

Nơi lập
CPMU

PPMU

1

Báo cáo tiến độ giải ngân
vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Phụ đính
GSĐG 1.3

6 tháng/Năm

x

x

2

Báo cáo tiến độ giải ngân
vốn đối ứng

Phụ đính
GSĐG 1.4

6 tháng/Năm

x

x

3

Báo cáo tình hình ký kết và
thực hiện hợp đồng

Phụ đính
GSĐG 1.5

6 tháng/Năm

x

x

4

Báo cáo về nguồn vốn và sử
dụng nguồn

IFR 1

6 tháng/Năm

x

x

5

Báo cáo tài khoản chuyên
dùng

IFR 3

6 tháng/Năm

x

x

Do dự án triển khai chậm, theo đó việc giải ngân của toàn dự án cũng
chậm (tính từ đầu dự án đến hết 2020 toàn dự án mới giải ngân được giải ngân
được 9,65 %), một số tỉnh/thành phố bắt đầu triển khai từ năm 2020 và 2021,
vì vậy, việc nộp các báo cáo nêu trên năm 2020 CPMU đã tổng hợp báo cáo các
tỉnh nộp theo năm.
Đến nay 02/30 PPMU (Bắc Ninh, Kiên Giang) chưa thực hiện rút vốn
IDA và giải ngân vốn đối ứng năm 2021; 28/30 PPMU đã triển khai và giải
ngân, theo đó đề nghị các PPMU (28 PPMU đã giải ngân) hoàn thiện các báo
cáo trên “Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021” gửi về CPMU sớm nhất có thể (theo
quy định Báo cáo 6 tháng đầu năm chậm nhất 15/7 hàng năm; Báo cáo năm do
phải hoàn thiện quyết toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán tháng 01 năm
sau, nên thời gian nộp Báo cáo năm chậm nhất 15 tháng 02 năm sau) để CPMU
lập báo cáo tổng hợp gửi Ngân hàng Thế giới theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời
về CPMU (trực tiếp qua nhóm kế hoạch tài chính của CPMU) để được tháo gỡ
giải quyết.
Ban Quản lý dự án VILG cấp Trung ương, đề nghị Lãnh đạo Ban quản lý
dự VILG các tỉnh, thành phố đôn đốc, chỉ đạo kế toán khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Chu An Trường (b/c);
- STNMT các tỉnh, thành phố (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, BQLDAVILG, LĐ 5.
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