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Quáng Tn, ngày 6'? tháng  5  nãm 2020 

KInh gCri: S Tài chInh 

Ngày 27/4/2020, B Tài chInh có Cong van s 51 02/BTC-QLN V/v Cung 
cap thông tin so 1iu xây drng Dé an Ké hoch vay, trã nçi cong 05 näm giai don 
2021 - 2025 ('Sao g&i kern,), UBND tinh có kiên nhix sau: 

Giao Sâ Tài chInh chü tn, ph& hqp vói các ngành, dja phrang lien quan: can cr 
ni dung ti Cong van trên, tong hqp báo cáo gUi B Tài chinh truâc ngày 15/5/2020.1*.,  

Nol n/ian: 
-Nhi.rtrên; 
-Lixu:VT,TM. 

TL.CHU TICH 
CHANH VAN PHONG 

 

Nguyn Cãnh Htrng 



Kbài: BsTàith1nh 
Ca quan: 28 Trn Hung 9o- Hoân Ki6m - 
Ha N 
Thô gian k: 28/04/2020 09:39:54 +07:00 

BQ TAI CHINH CQNG HOA xA HQL CHTJ NGHTA VIT NAM 
Dc1p- Tiido-Hanh phüc 

   

      

S: 51 02/BTC-QLN 
V/v cung cap thôn tin s 1iu 
xây dmg Dê n Kê hoach vay 

 ____ . I  nm giai do?n 
2025  

Ha Ni, ngày 27 tháng 04 näm 2020 

Kmnh gri: Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trrc 
thuc Trung i.wng. cit  i Nây $J5 

Luât Quàn 1 n công, Lut Ngân sách Nhà nuâc vã các van bàn 
huông dan thi hành Lut, Chi thj s 17/CT-TTg ngày 27/6/2019 cüa Thu nr6ng 

Chinh phü ye Kay dirng kC hoach tài chinh 05 nãm giai don 202 1-2025, B Tài 
chInh duçic giao chü trI, phM hçip vâi các c quan lien quan xây drng K hoch 
vay, trã nçi cong 05 näm giai doan 202 1-2025 (sau day gi là D an) trInh ChInh 

phi báo cáo Qu6c hOi  xem xét, quyt djnh. 

D triên khai nhim vv xây dirng D an và hoân thin ni dung báo cáo 
ChInh phi:i, Thu tràng ChInh phü d nghj Qu cci quan theo chirc nàng, nhim 
vu duçic giao cung c&p thông tin dánh giá và s 1iu thông ké, báo cáo lien quan 

dn linh vlrc thuc pham vi quãn 1' nhà nuóc cüa mlnh, tp trung vào: 

1. Dánh giá tInh hinh thrc hin k hoach vay, trã nq cua chinh quyn dja 

phucmg giai don 20 16-2020; nhUng k& qua dat  diiçvc,  han  ch, nguyen nhân 
khách quan. chü quan và bài hçc kinh nghim. 

2. Báo cáo tInh hInh rit von vay cüa các dr an vay ODA, vay uu dãi 
nux.9c ngoài cUa Chmnh phU vã dir kiM 5 nàm giai doan 2021-2025 tai  mu biu 
1.03 kern theo Thông ti.i 841201 8/TT-BTC ngày 13/9/2018 cüa Bô Tài chInh quy 
djnh mu biu báo cáo vá cOng b thông tin v nq cong. 

3. D xut han  müc cho vay lai 05 nám giai doan 2021-2025 di vOi Uy 
ban nhân dan cp tinh theo mu biu 1.04 v Báo cáo tInh hInh rut vn vay cüa 
các dr an vay ODA, vay ixu däi nuâc ngoài cüa ChInh phü và dr kiM 5 näm tip 
theo kern thea Thông tu 84/2018/TT-BTC. 

4. Di.r báo nhng rüi ro tác dng den các chi tiêu quàn 1r v& nq cta chInh 

quyM dja phuong giai doan 202 1-2025. 

Thông tin, s 1iu xin gCri 1i B Tài chInh (Cc Quán 1' nçi vâ Tài chinh 
d& ngoi) (ru tiên ban mm và bi&i s 1iu bang file excel) truâc ngày 
15/05/2020 dé tOng hcip, soan tháo D an. 



Trong trtthng hcip Qu co quan cn them các thông tin lien quan d nghj 
lien h anh Nguyn Hoàng Lam - email: taichinhdoingoaimof.gov.vn  va 

nguyenhoang1ammof.gov.vn, din thoai 024 2220 2828, may lé 3003. 

B Tài chInh xin trãn tr9ng cam cm si hçp tác cüa Qu ca quan./. ,c," 

N9inhn:4,/ 
- Nhrtrén; 
-Ltru:VT,QLN(Ib). 
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