
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TTr-UBND Kon Tum, ngày         tháng        năm 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021  

và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại  

vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước  

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công 

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 

vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án thuộc “Chương trình Mở 

rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra”, vay vốn 

WB; 

 Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2015 Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Sửa chữa và nâng cao an 

toàn đập, vay vốn ngân hàng thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ Phát triển Khu vực 

biên giới, vay vốn ADB; 

Căn cứ Văn bản số 6629/BKHĐT-KTĐN ngày 06 tháng 10 năm 2020 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất Dự án 

Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khi hậu vay vốn ADB; 

Căn cứ Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 
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năm 2021; 

Căn cứ các thỏa thuận cho vay lại giữa đại diện Bộ Tài chính và đại diện 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đối với các chương trình, dự án(1). 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp 

thứ 11 xem xét, thông qua kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 và danh mục dự 

án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, 

nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật 

Quản lý nợ công, như sau: 

I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ 

CÔNG NĂM 2020: Chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm theo. 

II. KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ CÔNG TRONG NĂM 2021 VÀ 

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC CẤP TỈNH ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN VAY LẠI 

VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ, NGUỒN VỐN VAY 

TRONG NƯỚC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC, LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG 

1. Tổng mức vay trong năm: 91.000 triệu đồng. 

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

dư ngân sách cấp tỉnh, tăng thu, tiết kiệm chi để trả nợ gốc, lãi vay và các loại 

phí vay trong năm 2021 là 15.100 triệu đồng. 

3. Kế hoạch vay, trả nợ từng dự án, chương trình cụ thể như sau: 

a) Nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình Kiên cố hóa 

kênh mương và đường giao thông nông thôn. 

- Tổng mức vay trong năm: Không. 

- Kế hoạch chi để trả nợ gốc vay: 6.000 triệu đồng. Trong đó, ngân sách 

cấp tỉnh chi 6.000 triệu đồng.  

b) Nguồn Chính phủ vay về cho vay lại 

- Vay để chi đầu tư phát triển: Tổng mức vay 83.900 triệu đồng (Gồm 04 

danh mục dự án, chương tình thuộc cấp tỉnh đầu tư: 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 nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên 

kết quả đầu ra và Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu). 

Tổng mức vay để chi đầu tư phát triển (83.900 triệu đồng) được dự kiến 

bằng mức đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

đã thông báo tại Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16 tháng 10 năm 2020(2). 

                                                           
(1) Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả (số 35/QLN-ĐP ngày 29/12/2017) và Dự 

án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (số 24/QLN-ĐP ngày 08/3/2018) vay vốn của Ngân hàng Thế giới; Dự án Hỗ trợ phát 

triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum ( số 48//QLN-ĐP ngày 29/6/2018) vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu 

Á (ADB). 
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Trong đó, Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất tại Văn bản: số 1575/UBND-NNTN ngày 08 

tháng 5 năm 2020 và số 2949/UBND-NNTN ngày 10 tháng 8 năm 2020; Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án “Hiện 

đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu” vay vốn ADB tại Văn bản số 

6629/BKHĐT-KTĐN ngày 06 tháng 10 năm 2020. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh 

xây dựng kế hoạch vốn vay của Dự án này để kịp thời triển khai thực hiện ngay 

khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án Hiện đại hóa thủy lợi 

thích ứng biến đổi khí hậu. 

- Vay trả nợ gốc: Tổng mức vay 7.100 triệu đồng (Gồm 02 danh mục dự 

án, chương tình thuộc cấp tỉnh đầu tư: Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn 

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

quả đầu ra). Đây là mức vay dự kiến vay tối đa. Trường hợp trong năm, ngân 

sách địa phương đảm bảo nguồn để trả nợ gốc từ nguồn kết dư ngân sách cấp 

tỉnh, tăng thu, tiết kiệm chi3 thì không thực hiện khoản vay này. 

c) Kế hoạch chi để trả nợ gốc vay, trả lãi và các loại phí vay: 9.100 triệu 

đồng. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh chi 9.100 triệu đồng (trả nợ gốc vay 7.100 

triệu đồng(4), trả lãi và các loại phí vay 2.000 triệu đồng(5)). 

(Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo) 

III. MỨC DƯ NỢ VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

Tại điểm c Khoản 6 Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 

2015 quy định mức dư nợ vay của ngân sách địa phương như sau: “Đối với các 

địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp nhỏ hơn 

hoặc bằng chi thường xuyên của ngân sách địa phương không vượt quá 20% số 

thu ngân sách được hưởng theo phân cấp”. 

Qua thảo luận dự toán năm 2021 với Bộ Tài chính, dự kiến số thu phân cấp 

ngân sách tỉnh Kon Tum được hưởng sẽ được Chính phủ trình Quốc hội xem 

xét, thông qua là 2.200.900 triệu đồng. Theo đó mức dư nợ vay của ngân sách 

địa phương tối đa 440.180 triệu đồng (2.200.900 triệu đồng x 20%). 

Tổng dư nợ vay của địa phương dự kiến đến ngày 01 tháng 01 năm 2021 là 

52.587 triệu đồng. Năm 2021, dự kiến mức vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về 

cho vay lại cho 04 chương trình/dự án là 83.900 triệu đồng, vay trả nợ gốc là 

7.100 triệu đồng; trả nợ gốc vay 13.100 triệu đồng. Như vậy, tổng dư nợ của địa 

                                                                                                                                                                                     
(2) Trong đó, Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả 4.488 triệu đồng; Dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập 8.354 triệu đồng; Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum 56.000 triệu 

đồng và phần kinh phí còn lại 15.058 triệu đồng, dự kiến triển khai thực hiện Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi 

khí hậu sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án. 

(3) Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ. 

(4) Trong đó, Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả 2.840 triệu đồng; Dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập 4.260 triệu đồng. 

(5) Trong đó, Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả 636 triệu đồng; Dự án Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập 872 triệu đồng; Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum 492 triệu đồng 
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phương dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 130.487 triệu đồng, đảm bảo 

phù hợp hạn mức dư nợ vay theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 

2015. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp 

thứ 11 xem xét, phê duyệt./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH); 

- Lưu VT, KTTH. PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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