
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:           /UBND-KTTH 

V/v báo cáo tình hình vay 

năm 2019 và phương án vay, 

trả nợ năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

                                                           

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về 

cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; Nghị định số 

93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về quản lý nợ chính quyền địa 

phương; Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính quy 

định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình vay năm 2019 và 

phương án vay, trả nợ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

 1. Báo cáo tình hình vay năm 2019 

 1.1. Dư nợ đầu năm 2019 là 303.104 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn vay Ngân hàng Phát triển (NHPT): 296.060 triệu đồng. 

- Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ: 7.044 triệu đồng. 

1.2. Số trả nợ gốc vay trong năm (trả nợ vay NHPT) là: 150.060 triệu 

đồng. 

1.3. Số trả lãi vay lại là: 195 triệu đồng.  

1.4. Số vay trong năm (vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ): 

14.135 triệu đồng. 

1.5. Dư nợ cuối năm là: 167.179 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn vay NHPT: 146.000 triệu đồng. 

- Vốn vay lại vốn vay nước ngoài của chính phủ: 21.179 triệu đồng. 

(Chi tiết theo biểu 01 kèm theo) 

2. Phương án vay, trả nợ năm 2020 

2.1. Dư nợ đầu năm là: 167.179 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn vay NHPT: 146.000 triệu đồng. 

- Vốn vay lại vốn vay nước ngoài của chính phủ: 21.179 triệu đồng. 

2.2. Số trả nợ gốc vay trong năm (trả nợ vay Ngân hàng phát triển) là: 

92.000 triệu đồng. 

2.3. Số trả lãi vay lại là: 1.300 triệu đồng. 
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2.4. Dự kiến số vay trong năm (vay lại vốn vay nước ngoài của Chính 

phủ): 53.700 triệu đồng. 

2.5. Dư nợ cuối năm là: 128.879 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn vay NHPT: 54.000 triệu đồng. 

- Vốn vay lại vốn vay nước ngoài của chính phủ: 74.879 triệu đồng. 

(Chi tiết theo biểu 02 kèm theo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính theo 

quy định./.   

Nơi nhận:                             
- Như  trên; 

- HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- C, PVP, các phòng VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, KTTH (LTH). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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