
 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình: Dân dụng và Công nghiệp; Giao thông; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự 

án ODA ngành nước. 

 

Thực hiện Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhằm huy động vốn vay đáp ứng nhu cầu của ngân sách nhà nước 

trong từng thời kỳ với chi phí vay hợp lý, phù hợp với mức độ rủi ro của khoản 

vay, đảm bảo khả năng trả nợ; duy trì các chỉ số nợ công bảo đảm tốt nhất, yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung như sau: 

- Phổ biến, quán triệt, chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội 

dung tại Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chiến lược nợ công đến năm 2030. 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược nợ công; phương án thực 

hiện dự án, phương án bố trí mặt bằng, phương án cân đối nguồn trả nợ, hoàn 

thiện hồ sơ dự án theo quy định nhằm bảo đảm giải ngân vốn vay theo đúng tiến 

độ kế hoạch sử dụng vốn vay. 

- Đổi mới phương thức và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý nợ 

công. Tăng cường công khai, minh bạch về quản lý và sử dụng nợ công; nâng 

cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nợ công. Tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn 

vay công. 

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 

thực hiện Chiến lược nợ công, hướng dẫn và theo dõi tình hình vay, trả nợ vay 

theo quy định; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung Chiến lược 

nợ công theo từng giai đoạn phù hợp tình hình thực tế của tỉnh. 
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3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan, 

kịp thời tham mưu bố trí đủ vốn cân đối ngân sách địa phương, thực hiện phân 

bổ vốn ODA nguồn ngân sách Trung ương cấp phát cho dự án trong kế hoạch 

vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm theo quy định; thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bao gồm nguồn 

vốn vay nợ công cho đầu tư phát triển để có giải pháp sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực nợ công. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn 

vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét giải 

quyết theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo, tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.NDT 
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Trần Quốc Nam 
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