
UBND TỈNH NINH BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số               /STC-NS 
V/v báo cáo tình vay và trả nợ vay của 

chính quyền địa phương năm 2022 

Ninh Bình, ngày         tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

Căn cứ Thông tư số 80/2018/TT-BTC ngày 28/8/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước 

ngoài của Chính phủ; 

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

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

Sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình 

hình vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và thực hiện chế độ công bố 

thông tin nợ công năm 2022, như sau: 

1. Tình hình vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài: 

- Dư nợ đầu kỳ:  237.249,7 triệu đồng; 

- Vay nợ trong kỳ:      34.742,8 đồng; 

- Trả nợ gốc trong kỳ:  17.245,6 triệu đồng; 

- Dư nợ cuối kỳ:          254.746,9 triệu đồng.  

(Kèm theo dự thảo văn bản UBND báo cáo Bộ Tài chính) 

2. Đề nghị UBND tỉnh thực hiện công khai thông tin nợ công năm 2022 trên 

trang thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 93/2018/NĐ-CP 

ngày 30/6/2018 của Chính phủ. 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ 

Tài chính theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban biên tập Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, NS. 

  (BH) 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   Hoàng Văn Kiên 
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