
PHỤ LỤC 01 

Về tình hình thực hiện Kế hoạch vay, trả nợ năm 2022 

(Kèm theo Tờ trình số: 205 /TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022 của tỉnh Kon 

Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vay, trả 

nợ công năm 2022 như sau: 

1. Số dư đầu kỳ các khoản vay nợ của địa phương đến ngày 01/01/2022 là 

60.033 triệu đồng từ nguồn vay lại nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ, trong đó: 

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập: 23.789 triệu đồng. 

- Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum: 22.439 

triệu đồng. 

- Dự án thuộc Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn 

dựa trên kết quả đầu ra: 13.805 triệu đồng.  

Số dư nợ nguồn vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ nêu trên là số vốn các 

chủ chương trình, dự án đã giải ngân, thanh toán cho Chương trình, dự án và được 

hạch toán ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính tại Thông tư số 111/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 Quy định về quản lý 

tài chính đối với chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.   

2. Kế hoạch vay năm 2022 của tỉnh Kon Tum là 57.000 triệu đồng; trong đó: 

- Vay để trả nợ gốc 8.600 triệu đồng (Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, 

Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum; Chương trình 

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả ). 

- Vay để chi đầu tư phát triển: 48.400 triệu đồng để thực hiện 03 chương trình/dự 

án (Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên 

giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum; Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa trên kết quả ). 

3. Tình hình thực hiện vay, rút vốn năm 2022 

- Về khoản vay trả nợ gốc: Trong năm, ngân sách tỉnh đã đảm bảo nguồn để trả 

nợ gốc từ nguồn kết dư ngân sách cấp tỉnh, tăng thu, tiết kiệm chi, nên địa phương 

không đăng ký với Bộ Tài chính để thực hiện khoản vay trả nợ gốc này. 

- Về khoản vay để chi đầu tư phát triển:  
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+ Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập: Kế hoạch vay, rút vốn năm 2022: 

2.250 triệu đồng, dự kiến hết năm ước thực hiện rút vốn vay 1.621 triệu đồng, đạt 

72,0 % kế hoạch vay, tương ứng với kế hoạch vốn ODA năm 2022 được ngân sách 

trung ương cấp phát thực tế cho dự án. 

+ Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum: Kế 

hoạch vay, rút vốn năm 2022 là 44.279 triệu đồng, dự kiến hết năm ước thực hiện rút 

vốn vay 30.736 triệu đồng, đạt 69,4% kế hoạch vay, tương ứng với kế hoạch vốn 

ODA năm 2022 được ngân sách trung ương cấp phát thực tế cho dự án. 

+ Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết 

quả: Kế hoạch vay, rút vốn năm 2022 là: 1.871 triệu đồng, dự kiến hết năm ước thực 

hiện rút vốn vay 1.525 triệu đồng, đạt 81,5% kế hoạch vay, tương ứng với kế hoạch 

vốn ODA năm 2021 được ngân sách trung ương cấp phát thực tế cho dự án. 

4. Về tình hình trả nợ gốc vay và trả lãi, phí vay.  

Kế hoạch chi từ nguồn vay trả nợ gốc, nguồn ngân sách địa phương, kết dư ngân 

sách tỉnh, tăng thu, tiết kiệm chi để trả nợ gốc vay là 10.800 triệu đồng; trong đó, trả 

gốc vay 8.600 triệu đồng, trả lãi vay 2.200 triệu đồng. Trong 11 tháng đầu năm địa 

phương đã thực hiện trả nợ gốc vay và lãi vay đến hạn theo thỏa thuận vay và yêu 

cầu trả nợ nhanh của Ngân hàng thế giới (WB), Bộ Tài chính1 là 8.455 triệu đồng, 

trong đó: 

- Trả nợ gốc vay là 7.450 triệu đồng2, ước thực hiện hết năm 2022 trả gốc vay  

khoảng 8.500 triệu đồng;  

- Trả lãi vay là 1.005 triệu đồng3, ước trả lãi vay trong năm 2022 khoảng 1.256 

triệu đồng. 

(Chi tiết tại phụ lục 01 đính kèm) 

5. Công tác báo cáo định kỳ, báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân nguồn vốn 

ODA năm 2022: 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các 

chủ Chương trình, dự án, tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nói chung và giải ngân vốn 

nước ngoài nói riêng. Đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động điều phối, giám sát chặt 

chẽ công tác thực hiện dự án của các bên liên quan (tư vấn, nhà thầu); phối hợp chặt 

chẽ với Nhà tài trợ để xin ý kiến “không phản đối”; kịp thời phát hiện, báo cáo các 

                                                           
1 Tại Văn bản số 5900/BTC-QLN ngày 03 tháng 6 năm 2021, Văn bản số 6473/BTC-QLN ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 

chính. 
2 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 977 triệu đồng (trả 01 kỳ), Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả 1.251 triệu đồng (trả 02 kỳ), Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 5.222 triệu đồng (trả 02 

kỳ) . 
3 Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập 235 triệu đồng ( trả kỳ 1), Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả 274 triệu đồng (trả 02 kỳ), Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum 496 triệu đồng (trả 02 kỳ). 
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vướng mắc để xử lý theo thẩm quyền; đảm bảo triển khai dự án thông suốt, hiệu quả, 

hoàn thành khối lượng thi công theo tiến độ đề ra để giải ngân theo quy định. 

Hoàn thiện hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước để kiểm soát chi ngay sau 

khi có khối lượng hoàn thành, bảo đảm chi trong dự toán được phân bổ, chi đúng chế 

độ quy định. Đối với thanh toán trực tiếp, khẩn trương gửi Bộ Tài chính Đơn đề nghị 

rút vốn đối với khối lượng đã được kiểm soát chi để giải ngân. Đối với thanh toán từ 

tài khoản đặc biệt, ngay sau khi thực hiện thủ tục ghi thu ghi chi, gửi Bộ Tài chính. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên 

quan: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch vốn năm 2022 của các chủ dự án. 

Kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh của các dự án theo thẩm quyền, trường hợp vượt 

thẩm quyền, báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. 

6. Đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới: 

- Kiến nghị các Ban Quản lý Dự án Trung ương hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ 

với các dự án thành phần tại địa phương để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hồ sơ rút 

vốn. Trường hợp vốn được cấp từ tài khoản đặc biệt của dự án vào tài khoản cấp 2 

Ban Quản lý dự án, phối hợp với các Ban Quản lý dự án để hoàn chứng từ với Bộ 

Tài chính theo quy định, đảm bảo phản ánh chính xác, kịp thời số giải ngân vốn 

ODA. 

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban điều phối trung ương 

các dự án ODA quan tâm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh, đảm bảo triển khai các chương trình, dự án ODA 

hiệu quả, đúng tiến độ. 

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc 

trong giải ngân nguồn vốn nước ngoài, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, nghiệm 

thu, thanh quyết toán vốn đầu tư, ...  
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