
UBND TỈNH NGHỆ AN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ TÀI CHÍNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  5467/TB-STC                        Nghệ An, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

         

THÔNG BÁO 
Công bố thông tin về Kế hoạch vay và  

trả nợ của chính quyền địa phương năm 2022 

  

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

Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định về quản 

lý nợ của chính quyền địa phương; 

Căn cứ Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về 

nghiệp vụ quản lý nợ công; 

Căn cứ Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công; 

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi 

ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 5832/UBND-KT ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện báo cáo và công khai thông tin nợ công của tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 79/2021/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND 

tỉnh ban hành quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An;  

Căn cứ Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Sở Tài chính công bố thông tin về kế hoạch vay, trả nợ chính quyền địa 

phương năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định tại 

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND nêu trên và Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại  Quyết 

định số 5068/QĐ-UBND (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Sở Tài chính Nghệ An thông báo để Quý cơ quan, đơn vị và công dân 

được biết./.  

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Giám đốc Sở (để b/c);  
- Văn phòng Sở (để đăng tải); 
- Lưu: VT, NST (N). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đậu Thị Minh Loan 
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