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NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia về khoản vay
ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
thành phố Cà Mau”
___________

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 251/TTr-BTC ngày 31
tháng 12 năm 2020,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Chính
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia về
khoản vay ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước
thải thành phố Cà Mau” như sau:
- Sửa đổi nội dung Điều 6.1b để điều chỉnh phần vốn đóng góp của phía
Việt Nam (nguồn vốn đối ứng) cho Dự án tăng từ 6,4 triệu Euro lên 7,4 triệu Euro.
- Gia hạn hiệu lực của Biên bản ghi nhớ đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023.
Điều 2. Giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ tiến hành trao đổi Công hàm
với đại diện của Chính phủ Italia thông qua Đại sứ quán Italia tại Hà Nội để tạo
thành thỏa thuận sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ cho Dự án và ký thư gửi
Ngân hàng tài trợ Cassa depositi e prestiti để gia hạn thời gian giải ngân tại Hiệp
định tài chính cụ thể cho Dự án đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2023.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh Cà Mau phối hợp với Bộ Kế hoạch
và Đầu tư để bố trí đầy đủ Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 20162020 và giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm để giải ngân
phần vốn vay còn lại cho Dự án trong thời gian đề xuất gia hạn, đảm bảo tiến độ
thực hiện Dự án./.
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