
Vốn NSTW 

2020

Vốn kéo 

dài năm 

2018, 2019

Vốn nhà 

đất

Vốn NSTW 

2020

Vốn kéo 

dài năm 

2018, 2019

Vốn nhà 

đất

TỔNG SỐ 1,543,979 1,179,300 232,089 132,590 201,304 130,724 14,116 56,451 13.04%

Vốn trong nước 813,494 559,500 121,404 132,590 171,303 102,290 12,549 56,451 21.06%

Vốn nước ngoài 730,485 619,800 110,685 0 30,001 28,434 1,567 0 4.11%

I Tổng cục Môi trường 58,359 27,400 30,959 0 1,398 1,161 237 0 2.40%

1

Đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp, xử lý thông

tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới Quan trắc môi

trường quốc gia

      10,000          10,000 1,161 1,161 0 11.61%

 Đang triển khai lập TK&DT, chưa 

đấu thầu được gói thầu XL chính nên 

chưa tăng được tỷ lệ giải ngân 

2

Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi

trưởng biển 04 tỉnh miền Trung - Hợp phần 5:

Giám sát, cảnh báo môi trường tại ven biển 04

tỉnh miền Trung thông qua hệ thống trạm quan

trắc tự động, công nghệ viễn thám và kết hợp

chương trình quan trắc định kỳ

      34,359            3,400        30,959 237 237 0.69%

Bộ đã có chủ trương cho điều chỉnh 

FS từ T2/2020 nhưng đơn vị chưa 

trình điều chỉnh FS nên chưa triển 

khai được gói thầu Mua sắm, lắp đặt 

06 Trạm quan trắc môi trường nước 

biển

3
Dự án "Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi

trường không khí (giai đoạn I)"
        2,000            2,000 0 0.00%

 Dự án vừa được phê duyệt Chủ 

trương đầu tư. Đang triển khai các 

thủ tục CBĐT trình phê duyệt DA 

4
Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
        4,000            4,000 0 0.00%

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

5
Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học quốc

gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
        5,000            5,000 0 0.00%

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

6
Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia

giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050
        3,000            3,000 0 0.00%

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

(Gồm nguồn NSTW năm 2020, nguồn NSTW kèo dài từ năm 2018, 2019 sang và nguồn vốn nhà đất của Bộ)

Tỷ lệ 

giải ngân 

(%)

Ghi chú

Tổng số Tổng số

BÁO CÁO TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung
Trong đó:

Kế hoạch năm 2020

Trong đó:

Giải ngân đến 08/7/2020
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II Tổng cục Quản lý đất đai     132,633        124,157          8,476              -               829              829                -                -   0.63%

7

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất

đai (VILG) (Phần do Tổng cục Quản lý đất đai

thực hiện từ nguồn NSTW)

      92,633          84,157          8,476              -               829              829                -                -   0.89%

Đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh 

FS theo Thiết kế cơ sở mới và bổ 

sung Hệ thống họp trực tuyến của các 

đơn vị trực thuộc và 63 tỉnh TP

Vốn trong nước      16,678         12,429 4,249 829 829

Vốn nước ngoài      75,955         71,728 4,227 0

8
Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050
      40,000          40,000 0 0.00%

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

III Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam       49,741          46,380          3,361              -          18,783         15,583           3,200              -   37.76%

9

Tăng cường năng lực thiết bị thi công các nhiệm

vụ điều tra Địa chất Khoáng sản, tai biến Địa chất

và Môi trường Địa chất

      20,484          20,484 6,484 6,484 0 31.65%

 Đã tổ chức đấu thầu gói thầu TB còn 

lại nên chưa đẩy mạnh được tỷ lệ giải 

ngân  

10
Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật Trung tâm

Phân tích thí nghiệm Địa chất
        8,257            4,896          3,361 5,832 2,632 3,200 70.63%

 Đang đôn đốc nhà thầu tăng tiến độ 

thực hiện, tiến hành giải ngân trong 

Quý II và kết thúc DA năm 2020 

11
Xây dựng kho lưu trữ bảo quản tập trung toàn bộ

tài liệu nguyên thủy Địa chất-Khoáng sản
      20,000          20,000 6,467 6,467 32.34%

 Đang đôn đốc nhà thầu tăng tiến độ 

thực hiện, tiến hành giải ngân trong 

Quý II năm 2020 

12

Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm

2050

        1,000            1,000 0 0.00%
 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

IV Tổng cục Khí tượng Thủy văn     315,138        241,102        42,986      31,050        19,228         11,090           1,687        6,451 6.10%

13
Tăng cường hệ thống dự báo, cảnh báo lũ lụt ở

Việt Nam - (ODA Italia giai đoạn 2)
      83,204          68,200        15,004              -            1,845           1,845                -                -   2.22%

Vốn trong nước      14,415         13,000         1,415 1,845 1,845

Vốn nước ngoài      68,789         55,200        13,589 0

14

Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông

sét của Trung tâm Khí thượng Thủy văn quốc gia

(ODA Phần Lan 3)

      25,272          24,894             378              -            8,168           8,168                -                -   32.32%

Vốn trong nước      25,272         24,894            378 8,168 8,168

Vốn nước ngoài             -   0

 Đang đôn đốc các nhà thầu hoàn 

thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để 

giải ngân. Triển khai các thủ tục đóng 

dự án trong Quý II/2020 

 Đang đôn đốc các nhà thầu hoàn 

thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để 

giải ngân. Triển khai các thủ tục đóng 

dự án trong Quý II/2020 
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15

Tiểu dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc,

giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác

điều phối việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực

Sông Vu Gia - Thu Bồn và lưu vực Sông Cả thuộc

Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập thuộc dự án

"Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (WB8)

      82,445          80,700          1,745              -               441                -                441              -   0.53%

Bộ đã có chủ trương cho điều chỉnh 

FS từ T2/2020 nhưng đơn vị chưa 

hoàn chỉnh được hồ sơ (thiếu thẩm 

định của Bộ XD) nên đến này chưa 

trình điều chỉnh FS nên đến nay vẫn 

chưa giải ngân được

Vốn trong nước        2,445              700         1,745 441 441

Vốn nước ngoài      80,000         80,000 0

16
Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu,

nước biển dâng cho Việt Nam
      89,503          63,644        25,859              -            1,246                -             1,246              -   1.39%

 Đang tiến hành đấu thầu Xây lắp và 

mua sắm thiết bị lắp đặt trên các 

Trạm và hệ thống điều hành 

Vốn trong nước             -   0

Vốn nước ngoài      89,503         63,644        25,859 1,246 1,246

17

Xây dựng nhà điều hành quan trắc, dự báo, cảnh

báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu khu vực

Việt Bắc

           500               500 0
 Đang triển khai các thủ tục CBĐT 

trình phê duyệt DA 

18

Đầu tư xây dựng các trạm (trạm Thủy văn: Thác

Giềng, Đạo Đức và trạm Khí tượng: Chợ Rã,

Hoàng Su Phì) thuộc Đài KTTV khu vực Việt Bắc

            81 81 81 81 100.00%
 Dự án đã được phê duyệt quyết toán. 

Bố trí vốn để xử lý công nợ.  

19
Di chuyển trạm Khí tượng Cao không Tân Sơn

Hòa (TP.Hồ Chí Minh)
           661 661 661 661 100.00%

 Dự án đã được phê duyệt quyết toán. 

Bố trí vốn để xử lý công nợ.  

20

Đầu tư xây dựng Trung tâm KTTV tỉnh Hưng Yên

và Trạm KTNN Hưng Yên, Trạm TV Bá Nha,

Trạm TV Ba Lạt và Trạm KTNN Hải Dương

            58                 58 0 0.00%
 Dự án đã được phê duyệt quyết toán. 

Bố trí vốn để xử lý công nợ.  

21

Đầu tư đồng bộ, kiên cố các trạm khí tượng thủy

văn thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung

Trung Bộ, giai đoạn 2011-2015

            78                 78 0 0.00%
 Dự án đã được phê duyệt quyết toán. 

Bố trí vốn để xử lý công nợ.  

22
Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV

(VSAT)
           451               451 0 0.00%

 Dự án đã được phê duyệt quyết toán. 

Bố trí vốn để xử lý công nợ.  

23
Đầu tư xây dựng 03 trạm Khí tượng Thủy văn

thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc
           228               228 228 228 100.00%

 Dự án đã được phê duyệt quyết toán. 

Bố trí vốn để xử lý công nợ.  
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24

Đầu tư nâng cấp, cải tạo đồng bộ các Trạm Thủy

văn Ba Thá, Bến Đế, Quảng Đạt, Nam Định,

Triều Dương và Trạm Khí tượng Hà Đông

            89                 89 0 0.00%
 Dự án đã được phê duyệt quyết toán. 

Bố trí vốn để xử lý công nợ.  

25

Đầu tư đồng bộ kiên cố các trạm KTTV thuộc Đài

KTTV khu vực Bắc Trung Bộ giai đoạn 2013-

2015 (trạm KT Con Cuông, KT Nga Sơn, KT

Tương Dương)

            61                 61 61 61 100.00%
 Dự án đã được phê duyệt quyết toán. 

Bố trí vốn để xử lý công nợ.  

26

Đầu tư đồng bộ Trạm Khí tượng Đắk Tô, Trạm

Thủy văn Kon Tum thuộc Đài KTTV khu vực Tây

Nguyên

            46                 46 46 46 100.00%
 Dự án đã được phê duyệt quyết toán. 

Bố trí vốn để xử lý công nợ.  

27
Dự án "Tăng cường năng lực đối phó với thiên tai

do biến đổi khí hậu gây ra" (ODA Nhật)
           411               411 0 0.00%

 Đang tiến hành Quyết toán dự án để 

xử lý công nợ 

28

Đầu tư các Trạm Khí tượng Thủy văn của Đài Khí 

tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ giai đoạn 2015-

2017

        8,306        8,306 6,200 6,200
 Đang hoàn thiện các thủ tục để giải 

ngân vốn tại KB 

29

Tiểu dự án “Xây dựng Trung tâm điều hành tác 

nghiệp khí tượng thuỷ văn” thuộc Dự án thành 

phần 5 của Đề án Hiện đại hóa công nghệ dự báo 

và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn giai 

đoạn 2010-2012

      22,744      22,744 251 251
 Đang hoàn thiện các thủ tục để giải 

ngân vốn tại KB 

30

Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm

2050

        1,000            1,000 0 0.00%
 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

V Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam       68,389          68,389                -                -            2,231           2,231                -                -   3.26%

31
Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050
      32,000          32,000 0 0.00%

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

32

Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững 

tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050

      20,000          20,000 0 0.00%
 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

33

Dự án "Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ điều tra cơ 

bản cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục 

Biển và Hải đảo Việt Nam"

           601               601 0 0.00%
 Đang triển khai các thủ tục CBĐT 

trình phê duyệt DA 
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34

Dự án Đầu tư xây dựng bến đỗ cho đội tàu nghiên 

cứu biển Việt Nam, trước hết là tàu Nghiên cứu 

biển

        2,250            2,250 2,231 2,231 0 99.16%

 Dự án đã được phê duyệt quyết toán. 

Bố trí vốn để xử lý công nợ. Tuy 

nhiên đơn vị chưa tiến hành giải ngân 

35

Dự án thành phần "Mua sắm trang thiết bị điều 

tra, khảo sát GH" thuộc dự án "Nghiên cứu, điều 

tra, đánh giá khoanh định các cấu trúc địa chất có 

tiềm năng khí Hydrate ở các vùng biển Việt Nam"

      13,538          13,538 0 0 0 0.00%
 Đang tiến hành Quyết toán dự án để 

xử lý công nợ 

VI Cục Quản lý Tài nguyên nước       21,259          21,259                -                -                  -                  -                  -                -   0.00%

36
Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên 

nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
        4,780            4,780                -   0 0.00%

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

37
Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai đến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
        5,000            5,000                -   0 0.00%

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

38

Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát nguồn 

nước xuyên biên giới - Giai đoạn 1: Xây dựng hệ 

thống quan trắc, giám sát nguồn nước xuyên biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc

            70                 70                -   0 0.00%
 Đang tiến hành Quyết toán dự án để 

xử lý công nợ 

39
Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050
      10,220          10,220 0

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

40
Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Ba thời kỳ 

2021-2030 tầm nhìn đến 2050
           630               630 0

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

41
Quy hoạch tổng hợp Lưu vực sông Vu Gia -Thu 

Bồn  thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050
           559               559 0

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

VII Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TNMT       29,800          29,800                -                -            7,986           7,986                -                -   26.80%

42
Đầu tư mở rộng và nâng cấp hạ tầng CNTT phục

vụ triển khai ứng dụng CNTT ngành TN&MT 
      29,800          29,800 7,986 7,986 26.80%

 Đang đôn đốc nhà thầu tăng tiến độ 

thực hiện, tiến hành giải ngân trong 

Quý II năm 2020 
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Trong đó:

Giải ngân đến 08/7/2020

VIII Cục Viễn thám quốc gia 94,050     84,250        9,800         -          11,186       11,186       -             -          11.89%

43

Tăng cường năng lực giám sát tài nguyên môi

trường cho cục Viễn thám quốc gia tại số 79 Văn

Tiến Dũng

      29,050          19,250          9,800 11,006 11,006 0 37.89%

 Đang đôn đốc nhà thầu tăng tiến độ 

thực hiện, tiến hành giải ngân trong 

Quý II năm 2020 

44

Xây dựng trạm Dò tìm, tiếp nhận dữ liệu và Trung

tâm xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh của Ấn độ tại

TPHCM 

      65,000          65,000 180 180 0 0.28%

 Đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

bổ sung Kế hoạch trung hạn 2016-

2020 để đủ điều kiện triển khai 2020. 

Đang tiến hành các thủ tục đề bù, 

giao đất theo quy định 

IX Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý 97,370     62,086        35,284       -          41,815       41,815       -             -          42.94%

45
Dự án "Xây dựng mạng lưới trạm định vị vệ tinh

trên toàn lãnh thổ Việt Nam"
      47,086          47,086 41,815 41,815 88.81%

 Đã có chủ trương bổ sung thiết bị 

chống sét nhưng chưa hoàn thiện hồ 

sơ để triển khai 

46

Dự án "Đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu 

không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử"

      10,000          10,000 0 0.00%

 Dự án vừa được phê duyệt Chủ 

trương đầu tư. Đang triển khai các 

thủ tục CBĐT trình phê duyệt DA 

47

“Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ 

công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế 

xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số 

thành phố lớn và khu vực ven biển” 

        5,000            5,000 0 0.00%

 Dự án vừa được phê duyệt Chủ 

trương đầu tư. Đang triển khai các 

thủ tục CBĐT trình phê duyệt DA 

48

Dự án "Xây dựng mô hình số độ cao chính xác

cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công

tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí

hậu và nước biển dâng" thuộc Dự án thành phần

1: "Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu và nước

biển dâng"

     35,284                 -          35,284             -                 -                 -                 -               -   0.00%

 Đang trình TTgCP xin kéo dài vốn 

2018 không giải ngân hết năm 2019 

được tiếp tục giải ngân năm 2020 

Vốn trong nước             -   0

Vốn nước ngoài      35,284        35,284 0

X Văn phòng Bộ TN&MT       64,435          20,500        29,934      14,001               13                -                  -                -   0.02%

49

Sửa chữa, nâng cấp công trình trụ sở cơ quan Bộ

Tài nguyên và Môi trường tại số 10 Tôn Thất

Thuyết, Hà Nội

           500 500 0 0 0 0.00%
 Đang triển khai các thủ tục CBĐT 

trình phê duyệt DA 

6/9



Vốn NSTW 

2020

Vốn kéo 

dài năm 

2018, 2019

Vốn nhà 

đất

Vốn NSTW 

2020

Vốn kéo 

dài năm 

2018, 2019

Vốn nhà 

đất

Tỷ lệ 

giải ngân 

(%)

Ghi chú

Tổng số Tổng số

STT Nội dung
Trong đó:

Kế hoạch năm 2020

Trong đó:

Giải ngân đến 08/7/2020

50
Đầu tư khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực

thuộc Bộ
      49,934          20,000        29,934 13 0 0.03%

 Đang tiến hành điều chỉnh dự án, 

chưa đền bù được đất đai 

51
Xây dựng công trình Khu liên cơ quan Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh
        2,208        2,208 0

 Đang chờ đơn vị Quyết toán để xử lý 

công nợ 

52

Bổ sung hệ thống an ninh, cầu thang máy và hạ 

tầng kỹ thuật Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường 

tại số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

      11,793      11,793 0
 Đang điều chỉnh dự án nên chưa giải 

ngân được 

XI Trung tâm QH&ĐT tài nguyên nước 31,236     30,650        586            -          -            -             -             -          0.00%

53
Nhiệm vụ lập QH tổng hợp lưu vực sông Hồng - 

Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
      20,000          20,000                -   0 0.00%

 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

54 Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long       10,000          10,000                -   0 0.00%
 Đang tiến hành các thủ tục thanh 

toán, giải ngân theo quy định 

55
Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất Liên đoàn Quy 

hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
           500               500 0 0.00%

 Đang triển khai các thủ tục CBĐT 

trình phê duyệt DA 

56

Dự án: Xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên 

nước dưới đất thuộc khu vực duyên hải Nam 

Trung Bộ

           150               150 0 0.00%
 Đang triển khai các thủ tục CBĐT 

trình phê duyệt DA 

57

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật Liên 

đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền 

Nam

           586             586 0
 Đã hoàn thành năm 2019 nhưng vẫn 

chưa giải ngân vốn kéo dài 

XII
Ủy ban sông Mê công (Ban QLDA TNN Mê 

Công)
135,084   103,000      32,084       32,007       31,036       971            23.69%

58 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công     135,084        103,000        32,084              -          32,007         31,036              971              -   23.69%

 Đang đôn đốc các nhà thầu hoàn 

thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để 

giải ngân. Triển khai các thủ tục đóng 

dự án trong Quý II/2020 
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Vốn trong nước      12,462         10,000         2,462 3,573 2,602 971

Vốn nước ngoài    122,622         93,000        29,622 28,434 28,434

XIII Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 283,719   269,426      14,293       -          10,897       7,807         3,090         -          3.84%

59

Tiểu Dự án 1: “Đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ

thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước mặt tại

Đồng bằng sông Cửu Long”

      84,500          80,000          4,500              -                 30                -                  30              -   0.04%

Đang giải quyết vướng mắc về thủ 

tục thi công các trạm quan trắc tài 

nguyên nước (vị trí đặt trạm, thỏa 

thuận về giao thông đường thủy… 

giải pháp lắp đặt thiết bị quan trắc). 

Mặt khác đơn vị đang phải điều chỉnh 

dự án do rà soát lại các yếu tố quan 

trắc (Đo lưu lượng nước) nhằm phù 

hợp với  yêu cầu chuyên môn

Vốn trong nước        4,500         4,500 30 30

Vốn nước ngoài      80,000         80,000 0

60

Tiểu Dự án 2: “Nâng cấp xây dựng mạng quan

trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long

trong điều kiện biến đổi khí hậu”

      58,988          56,299          2,689              -            7,689           5,000           2,689              -   13.03%

 Đang triển khai Đánh giá hiện trạng 

khai thác nước ngầm khu vực 

ĐBSCL và triển khai hệ thống quan 

trắc nước dưới đất giai đoạn 2. Sẽ tập 

trung giải ngân vào Quý IV năm 2020 

Vốn trong nước      12,760         10,071         2,689 7,689 5,000 2,689

Vốn nước ngoài      46,228         46,228 0

61

Tiểu Dự án 3: “Xây dựng Hệ thống giám sát biến

động bờ sông, bờ biển khu vực Đồng bằng Sông

Cửu Long bằng Công nghệ viễn thám"

      85,231          83,127          2,104              -            3,128           2,807              321              -   3.67%

 Gặp vướng mắc trong lựa chọn nhà 

thầu cung cấp thiết bị và giải pháp 

thu nhận, xử lý tài liệu viễn thám. 

Đang triển khai các bước giải quyết 

vướng mắc để đấu thầu, phải tách gói 

thầu do một số nội dung công việc 

phải chỉ định cho hãng Airbird thực 

hiện 
Vốn trong nước        3,127           3,127 2,807 2,807

Vốn nước ngoài      82,104         80,000         2,104 321 321

62

Tiểu Dự án 4: “Đầu tư trung tâm dữ liệu vùng

Đồng bằng Sông Cửu Long tích hợp dữ liệu tài

nguyên và môi trường của khu vực phục vụ phân

tích, đánh giá hỗ trợ ra quyết định về phát triển

bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu"

      55,000          50,000          5,000              -                 50                -                  50              -   0.09%

 Vướng mắc trong giải phóng mặt 

bằng xây dựng Trung tâm DLTNMT 

ĐBSCL tại Cần Thơ nên chưa triển 

khai được dự án (Chưa giải quyết dứt 

điểm PA đền bù, giao đất để thực 

hiện dự án) 
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Vốn trong nước        5,000         5,000 50 50

Vốn nước ngoài      50,000         50,000 0

XIV Trường Đại học TNMT TP. Hồ Chí Minh     156,865          45,000        24,326      87,539        54,931                -             4,931      50,000 35.02%

63

Xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học Tài

nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

(giai đoạn1)

    156,865          45,000        24,326      87,539 54,931 4,931      50,000 35.02%

 Chưa triển khai công tác TK, chưa 

đấu thầu được gói thầu XL chính nên 

chưa giải ngân được 

XV Trường Đại học TN&MT Hà Nội 4,050       4,050          -            -          -            -             -             -          -          

64
Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Trường Đại học

TN&MT Hà Nôi tại Bắc Ninh
        1,000            1,000               -   0

 Đang triển khai các thủ tục CBĐT 

trình phê duyệt DA 

65

Tăng cường cơ sở vật chất Trường Cao đẳng Tài 

nguyên và Môi trường Hà Nội để chuẩn bị thành 

lập trường Đại học

        3,050            3,050 0

XVI Trường Đào tạo BD Cán bộ TN&MT 940          940             -            -          -            -             -             -          

66
Tăng cường năng lực cơ sở vật chất Trường đào

tạo bồi dưỡng cán bộ TN&MT
           940               940               -   0

 Đang triển khai các thủ tục CBĐT 

trình phê duyệt DA 

XVII Viện KH Địa chất và Khoáng sản VN            911               911                -                -                  -                  -                  -                -   0.00%

67

Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực

trang thiết bị Viện Khoa học Địa chất và Khoáng

sản

           911               911 0 0.00%

 Đang tiến hành Quyết toán dự án để 

xử lý công nợ (Chậm QT từ năm 

2018) 
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