UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1593 /STC-TCĐT

Quảng Trị, ngày 12 tháng 5 năm 2022

V/v báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc
với Đoàn công tác của Bộ Tài chính về
thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ
nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài.

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và PTNT; Giao Thông
vận tải; Tài nguyên môi trường; Sở VH – TT và Du lịch;
- Các Ban QLDA ĐTXD các công trình: Nông nghiệp và PTNT;
Giao thông; Công nghiệp và Dân dụng.
- Kho bạc Nhà nước Quảng Trị
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2009/UBND-TH
ngày 08/5/2022 về việc tham mưu chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác
của Bộ Tài chính về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay ODA, vay
ưu đãi nước ngoài;
Để có cơ sở tổng hợp nội dung báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Sở Tài
chính đề nghị:
- Các Chủ đầu tư, Ban QLDA thực hiện báo cáo các nội dung theo mẫu
Phụ lục 01 và Phụ lục 02 đính kèm.
- Kho bạc Nhà nước Quảng Trị cung cấp số liệu về khối lượng hoàn thành
được Kiểm soát chi của các dự án ODA (chi tiết nguồn vốn NSTW cấp phát và
địa phương vay lại).
Số liệu báo cáo gửi về Sở Tài chính trước 10h00 ngày 13/5/2022.
Rất mong các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc; các PGĐ;
- Lưu: VT, TCĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thanh Hà

Phụ lục 01
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Chi tiết theo từng dự án)
1. Thông tin chung của dự án:
- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư: số, ngày; tổng vốn vay ODA,
vay ưu đãi; cơ chế tài chính trong nước;
- Hiệp định vay nước ngoài: ngày ký, ngày hiệu lực, thời hạn rút vốn.
- Hợp đồng cho vay lại (nếu có): số, ngày ký; trị giá vay lại
- Quyết định phê duyệt đầu tư dự án và điều chỉnh dự án (nếu có): số, ngày
quyết định; Tổng mức đầu tư, số vốn vay nước ngoài, vốn đối ứng.
2. Tình hình phân bổ kế hoạch nguồn nước ngoài năm 2022:
- Tổng số vốn đơn vị đã được phân bổ (trong đó phân bổ vốn cho các dự án
sắp hết thời hạn rút vốn theo quy định của hiệp định vay, dự án chuyển tiếp, dự
án mới), chi tiết theo vốn cấp phát bổ sung có mục tiêu cho địa phương, vốn địa
phương vay lại, vốn hành chính sự nghiệp (nếu có).
- Số vốn còn lại chưa được phân bổ đến thời điểm báo cáo (nếu có),
nguyên nhân chưa được phân bổ, chi tiết theo vốn cấp phát bổ sung có mục tiêu
cho địa phương, vốn địa phương vay lại, vốn hành chính sự nghiệp (nếu có).
3. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022:
- Khối lượng hoàn thành đã kiểm soát chi đến 30/4/2022.
- Số đã giải ngân đến 30/4/2022 (số gửi đơn rút vốn đến Bộ Tài chính).
4. Khó khăn vướng mắc: nêu cụ thể và xác định rõ nguyên nhân.
5. Giải pháp và kiến nghị để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư
công nguồn ngoài nước.
- Các giải pháp đã thực hiện.
- Đề xuất, kiến nghị giải pháp đối với Chính phủ, các Bộ, ngành.
- Kiến nghị với nhà tài trợ.

Phụ lục 02
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN 2022 ĐẾN 30/4/2022
Đơn vị tính: Triệu đồng
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