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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  

                  Lai Châu, ngày        tháng 7 năm 2021    

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 

06 tháng đầu năm 2021 

  

 Căn cứ Luật Quản lý nợ công năm 2009; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, 

 Trên cơ sở tổng hợp tình hình thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa 

phương 06 tháng đầu năm 2021; UBND tỉnh Lai Châu báo cáo như sau:  

 1. Tổng dư nợ gốc đầu kỳ: 54.520,179 triệu đồng. Bao gồm: 

 - Dư nợ vốn vay Kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn: 34.000 

triệu đồng. 

 - Dư nợ vốn vay Năng lượng nông thôn – Re II: 14.244,179 triệu đồng. 

 - Dư nợ vốn vay Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả: 6.276 triệu đồng. 

 2. Số nợ gốc phát sinh trong kỳ 

 Vốn vay Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả: 730 triệu đồng. 

 3. Trả nợ gốc và lãi trong kỳ: 18.183,198 triệu đồng. Bao gồm: 

 - Trả nợ gốc: 18.116,204 triệu đồng. 

 - Trả lãi vay: 66,994 triệu đồng. 

 4. Dư nợ gốc cuối kỳ: 37.133,975 triệu đồng. Bao gồm: 

 - Dư nợ vốn vay Kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn: 16.000 

triệu đồng. 

 - Dư nợ vốn vay Năng lượng nông thôn – Re II: 14.244,179 triệu đồng. 

 - Dư nợ vốn vay Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả: 6.889,796 triệu đồng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 
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 Trên đây là tình hình thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa 

phương 06 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh Lai Châu báo cáo Bộ Tài chính 

xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Tài chính;                                                            

- TT. Tỉnh ủy;  

- TT. HĐND tỉnh;   

- UBND tỉnh: U;     

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, Kt3. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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