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 V/v báo cáo tình hình vay, trả nợ 

năm 2020 và phương án vay, trả 

nợ năm 2021 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 
 

Thực hiện 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 109/2020/TT-BTC ngày 

25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2021,  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình 

hình vay, trả nợ năm 2020 và phương án vay, trả nợ năm 2021 của tỉnh Lạng 

Sơn như sau: 

I. Báo cáo tình hình vay, trả nợ năm 2020 

1. Dư nợ đầu năm 2020 (ngày 01/01/2020) là 168.237 triệu đồng, trong 

đó: 

- Vốn vay Ngân hàng Phát triển là 146.000 triệu đồng. 

- Vay lại vốn vay nước ngoài là 22.237 triệu đồng, gồm: 

+ Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP) là 14.196 triệu đồng. 

+ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn là 6.055 

triệu đồng. 

+ Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập là 449 triệu đồng. 

+ Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng 

Sơn và 04 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình là 479 triệu đồng. 

+ Dự án “Chuẩn bị dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh 

Lạng Sơn” - Hiệp định tài trợ số 2982 – VIE(COL): 1.058 triệu đồng. 

2. Số vốn vay trong năm là 23.917 triệu đồng (vay lại vốn vay nước ngoài 

của Chính phủ), trong đó: 

- Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP) là 6.864 triệu đồng. 

- Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn: 1.772 

triệu đồng. 

- Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng 

Sơn và 04 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình là 874 triệu đồng. 

- Dự án “Chuẩn bị dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Lạng 

Sơn” - Hiệp định tài trợ số 2982 – VIE(COL): 224 triệu đồng. 



 

 

2 

- Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Lạng Sơn: 14.183 

triệu đồng. 

3. Trả nợ gốc vay trong năm là 92.000 triệu đồng. 

4. Trả nợ lãi suất, phí vay là 469 triệu đồng, trong đó: 

- Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP) là 304 triệu đồng. 

- Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn là 126 triệu 

đồng. 

- Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập là 9 triệu đồng. 

- Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố 

Lạng Sơn và 04 huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình: 9 triệu đồng. 

- Dự án “Chuẩn bị dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Lạng 

Sơn” - Hiệp định tài trợ số 2982 – VIE(COL): 21 triệu đồng. 

5. Dư nợ tính đến ngày 31/12/2020 là 100.154 triệu đồng, trong đó: 

- Vốn vay Ngân hàng Phát triển là 54.000 triệu đồng. 

- Vay lại vốn vay nước ngoài là 46.154 triệu đồng, gồm: 

+ Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 

phương (LRAMP) là 21.060 triệu đồng. 

+ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn: 7.827 

triệu đồng. 

+ Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập là 449 triệu đồng. 

+ Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng 

Sơn và 04 huyện: Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia, Lộc Bình là 1.353 triệu đồng. 

+ Dự án “Chuẩn bị dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh 

Lạng Sơn” - Hiệp định tài trợ số 2982 – VIE(COL): 1.282 triệu đồng. 

+ Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Lạng Sơn: 14.183 

triệu đồng. 

(Chi tiết tại biểu 01 kèm theo). 

II. Phương án vay, trả nợ năm 2021 

1. Dư nợ đầu năm là: 100.154 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn vay NHPT: 54.000 triệu đồng. 

- Vốn vay lại vốn vay nước ngoài của chính phủ: 46.154 triệu đồng. 

2. Số trả nợ gốc vay trong năm  là: 55.606 triệu đồng. 

3. Số trả lãi vay lại là: 2.700 triệu đồng. 

4. Dự kiến số vay trong năm (vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ): 

79.700 triệu đồng. 
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5. Dư nợ cuối năm là: 124.248 triệu đồng, trong đó:  

- Vốn vay NHPT: 0 triệu đồng. 

- Vốn vay lại vốn vay nước ngoài của chính phủ: 124.248 triệu đồng. 

(Chi tiết tại biểu 02 kèm theo) 

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

xét./. 

Nơi nhận:                             
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh (bc); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TC, KHĐT; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VQK). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà 
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