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Đăk Nông, ngày 23 tháng 6 năm 2020

V/v cung cấp số liệu xây dựng
Đề án Kế hoạch vay, trả nợ
công 05 năm từ 2021 - 2025
(lần 2)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Thực hiện Công văn số 2957/UBND-KTTH, ngày 16/6/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc cung cấp số liệu xây dựng Đề án Kế hoạch vay, trả nợ
công 05 năm từ 2021 - 2025. Theo đó, Công văn số 7060/BTC-QLN ngày
11/6/2020 của Bộ Tài chính nhận xét báo cáo của địa phương thông tin cung cấp
tại Mục 1 và 4 Công văn số 5102/BTC-QLN còn sơ sài, thiếu Biểu 1.06.
Sau khi rà soát các nội dung liên quan, Sở Tài chính xin báo cáo như
sau:
- Tại Công văn số 5102/BTC-QLN ngày 27/4/2020 của Bộ Tài chính chỉ
có yêu cầu cung cấp thông tin tại mẫu biểu 1.03 và 1.04, không yêu cầu cung
cấp số liệu 1.06 nên không thể nhận xét là báo cáo thiếu Biểu 1.06.
- Về nhận xét báo cáo của địa phương thông tin cung cấp tại Mục 1 và 4
còn sơ sài: Các dự án vay lại bắt đầu triển khai từ năm 2017 nhưng thực sự giải
ngân từ cuối năm 2018, do đó địa phương chỉ phản ánh tóm tắt một số khó khăn,
tồn tại phát sinh và sơ bộ dự báo rủi ro. Đồng thời, theo nội dung Công văn
5102/BTC-QLN ngày 27/4/2020 yêu cầu thời hạn báo cáo gấp, trong khi đây là
lần đầu tiên báo cáo nên các Dự án/Chương trình báo cáo nhiều sai lệch, thiếu
sót.
Trên cơ sở cập nhật số liệu, bổ sung biểu 1.06 và để đảm bảo thời gian
theo yêu cầu Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã dự thảo Công văn Ủy ban nhân dân
tỉnh cung cấp số liệu xây dựng Đề án Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm từ 2021
– 2025 (lần 2) đính kèm theo.
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có văn bản bảo cáo theo
quy định./.
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