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BÁO CÁO
Công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 163/NĐ-CP ngày
21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân
sách nhà nước; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp
ngân sách;
UBND tỉnh đã có Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 11/12/2019 về việc
Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự toán thu,
chi ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước
03 năm 2020-2022;
Nay, UBND tỉnh công khai khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa
phương năm 2019 theo quy định tại khoản 3, điều 7 Thông tư số 343/2016/TTBTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính, như sau:
I. THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Dự toán thu cân đối ngân sách địa phương năm 2019, HĐND tỉnh giao là
22.616 tỷ đồng, bao gồm: Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp
là 16.402 tỷ đồng, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất và thu XSKT
15.517 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.088 tỷ đồng, thu chuyển
nguồn từ năm trước chuyển sang: 3.126 tỷ đồng.
Ước thực hiện năm 2019 là 32.411 tỷ đồng, đạt 143,3% dự toán, gồm:
1. Thu nội địa ngân sách địa phương được hưởng: Ước thực hiện là
16.435 tỷ đồng, tương đương dự toán, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng
đất và thu XSKT: 14.947 tỷ đồng, giảm 3,7%, hụt thu tương ứng so dự toán là
570 tỷ đồng, gồm:
- Ngân sách cấp tỉnh hụt thu: 928 tỷ đồng.
- Ngân sách cấp huyện, cấp xã vượt thu: 358 tỷ đồng.
Có 13 địa phương vượt thu, với tổng số tiền: 545 tỷ đồng, trong đó các địa
phương có số vượt thu cao: Hội An: 161,3 tỷ đồng; Điện Bàn: 148,6 tỷ đồng,
Duy Xuyên: 97,3 tỷ đồng; Tam Kỳ: 36,6 tỷ đồng; Nông Sơn: 26,7 tỷ đồng; Quế
Sơn: 20,2 tỷ đồng; Thăng Bình: 20 tỷ đồng; Phú Ninh: 9,5 tỷ đồng; Hiệp Đức:
7,5 tỷ đồng; Đại Lộc 7,3 tỷ đồng; Tiên Phước 7,2 tỷ đồng; Tây Giang: 2,9 tỷ
đồng.
Dự kiến có 05 địa phương hụt thu, với tổng số tiền: 187 tỷ đồng, gồm:
huyện Núi Thành: 105,2 tỷ đồng; Nam Giang: 45,3 tỷ đồng; Đông Giang: 28 tỷ
đồng; Bắc Trà My: 6,6 tỷ đồng; Phước Sơn: 2 tỷ đồng.
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2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.305,4 tỷ đồng, đạt 107%
dự toán, trong đó:
- Bổ sung có mục tiêu theo dự toán đầu năm: 3.088,6 tỷ đồng.
- Bổ sung ngoài dự toán: 216,8 tỷ đồng, gồm:
+ Bổ sung nhiệm vụ chi trong năm là 149,7 tỷ đồng (bổ sung kinh phí
khắc phục thiệt hại do mưa lũ từ tháng 08 đến tháng 12/2018 là 30 tỷ đồng, bổ
sung vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới OCOP là 3 tỷ đồng, bổ sung kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và trợ
cấp một lần cho người có thành tích tham gia kháng chiến năm 2017 là 2,6 tỷ
đồng; bổ sung kinh phí diễn tập phòng thủ: 8,2 tỷ đồng; bổ sung vốn XDCB từ
nguồn vốn vay và vốn viện trợ: 106 tỷ đồng.
+ Thưởng vượt thu năm 2018, số tiền: 67,1 tỷ đồng.
3. Thu kết dư: 852,2 tỷ đồng, trong đó:
a) Thu kế dư ngân sách tỉnh: 22,3 tỷ đồng.
Tổng số kết dư ngân sách tỉnh năm 2018 là 44,6 tỷ đồng, trích lập Quỹ dự
trữ tài chính là 22,3 tỷ đồng, cân đối nhiêm vụ chi năm 2019 là 22,3 tỷ đồng.
b) Thu kết dư ngân sách cấp huyện: 654,8 tỷ đồng.
c) Thu kết dư ngân sách cấp xã: 175,1 tỷ đồng.
4. Thu chuyển nguồn: 11.818 tỷ đồng, trong đó:
- Chuyển nguồn của ngân sách cấp tỉnh: 7.950 tỷ đồng.
- Chuyển nguồn của ngân sách cấp huyện: 3.546 tỷ đồng.
- Chuyển nguồn của ngân sách cấp xã: 322 tỷ đồng.
II. VỀ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019
Dự toán tổng chi ngân sách địa phương năm 2019 HĐND giao là 23.125 tỷ
đồng, ước thực hiện tổng chi ngân sách địa phương năm 2019 là 32.577 tỷ đồng,
đạt 140,9% so dự toán. Số tăng chi chủ yếu từ nguồn năm 2018 chuyển sang tiếp
tục thực hiện và quyết toán trong năm 2019 theo quy định.
1. Chi cân đối ngân sách địa phương
Dự toán chi cân đối ngân sách địa phương là 20.037 tỷ đồng, ước thực hiện
năm 2019 là 23.053 tỷ đồng, đạt 115% dự toán, gồm:
a) Chi đầu tư phát triển
Dự toán chi đầu tư phát triển HĐND tỉnh giao là 4.809 tỷ đồng, ước thực
hiện năm 2019 là 9.976 tỷ đồng, đạt 207% so với dự toán. Cụ thể:
- Chi đầu tư cho các dự án là 9.893 tỷ đồng, đạt 209 % dự toán đầu năm.
+ Chi đầu tư XDCB vốn trong nước là 1.184,4 tỷ đồng, đạt 120% dự toán,
do chi từ nguồn năm trước chuyển sang là 201 tỷ đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 1.707 tỷ đồng, tăng 113% so
với dự toán đầu năm, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang 288 tỷ đồng và
ước thực hiện thu tiền sử dụng đất tăng 619 tỷ đồng.
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+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 96,7 tỷ đồng, tăng 14% so với
dự toán đầu năm, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang là 8,7 tỷ đồng và ước
thực hiện thu xổ số kiến thiết tăng 3 tỷ đồng.
+ Chi đầu tư từ nguồn bội chi 165,8 tỷ đồng, đạt 33% dự toán, nguyên nhân
chưa đạt dự toán là do một số dự án thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, thay
đổi thiết kế nên chờ ý kiến thống nhất của nhà tài trợ và một số dự án còn vướng
mắc trong thủ tục đầu tư.
+ Chi đầu tư từ nguồn vốn khác là 6.739 tỷ đồng, đạt 286% so dự toán, là
do thanh toán khối lượng XDCB từ nguồn năm trước chuyển sang, chi từ nguồn
vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018.
- Chi cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là
82,5 tỷ đồng, đạt 110% dự toán, do bổ sung vốn vay đi lao động nước ngoài theo
Nghị quyết của HĐND tỉnh.
b) Chi thường xuyên
Dự toán chi thường xuyên HĐND tỉnh giao là 11.907 tỷ đồng, ước thực
hiện năm 2019 là 12.495 tỷ đồng, đạt 105% dự toán. Các nhiệm vụ chi thường
xuyên của ngân sách được đảm bảo thực hiện theo dự toán, giải quyết kịp thời
các chế độ, chính sách cho các đối tượng.
Phần tăng thêm chủ yếu là chi và quyết toán nguồn kinh phí năm trước
chuyển sang, bổ sung kinh phí thực hiện tăng lương và các chính sách an sinh xã
hội tăng theo mức lương cơ sở mới: 1.490.000 đồng từ tháng 7/2019.
Đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện, một số nhiệm vụ chi qua thẩm
định phân bổ thấp hơn dự toán; kinh phí thực hiện các Nghị quyết của HĐND
tỉnh, các kế hoạch, chương trình của UBND tỉnh thấp hơn so với dự nguồn. Mặt
khác, một số nhiệm vụ chi thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội tăng thêm
được sử dụng nguồn cải cách tiền lương theo quy định tại Quyết định số
579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Chính phủ,... và dự toán thu ngân sách tỉnh
năm 2019 ước thực hiện không đạt dự toán nên dự kiến ngân sách tỉnh cắt giảm
kinh phí chi thường xuyên chưa thật sự cấp thiết so với dự toán đầu năm là 600
tỷ đồng để bù hụt thu.
Trong đó:
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề: dự toán HĐND tỉnh giao là 4.579 tỷ
đồng, ước thực hiện năm 2019 là 4.438 tỷ đồng, đạt 97% dự toán, giảm 141 tỷ
đồng so dự toán do:
Trong năm giảm chi 516 tỷ đồng: do một số chế độ, chính sách qua thẩm
định phân bổ thấp hơn dự toán (kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ miễn giảm học
phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, kinh phí thực hiện chế độ
học bổng cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, kinh
phí thực hiện chế độ cho giáo viên theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của
Chính phủ, kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi, học bổng cho học sinh
dân tộc nội trú, kinh phí thực hiện đề án hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người dân
tộc thiểu số...) cắt giảm một số nhiệm vụ chi so với dự toán để bù hụt thu 129 tỷ
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đồng, một số nhiệm vụ chi được chuyển sang năm sau tiếp tục thực hiện 322 tỷ
đồng, trong quá trình thẩm định phân bổ kinh phí có giảm so với nhu cầu thực
hiện nên tiết kiệm được số tiền là 15 tỷ đồng, dự kiến các đơn vị hủy bỏ dự toán
là 50 tỷ đồng.
Đồng thời trong năm 2019 tăng chi 375 tỷ đồng: bổ sung nguồn CCTL để
thực hiện tiền lương tăng thêm theo mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng từ
tháng 7/2019 là 238 tỷ đồng; chi thực hiện các chế độ, chính sách giáo dục tăng
thêm từ nguồn CCTL là 38 tỷ đồng; chi từ nguồn năm trước chuyển sang 99 tỷ
đồng (hỗ trợ học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo,
cận nghèo học tại các cơ sở giáo dục đại học; thực hiện chế độ học bổng cho học
sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện hỗ trợ tiền ăn
trưa cho trẻ em 3-5 tuổi; thực hiện chế độ ưu đãi đối với nhà giáo, cán bộ quản
lý giáo dục theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ,..).
- Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Dự toán HĐND tỉnh giao 1.062 tỷ
đồng, ước thực hiện năm 2019 là 1.112 tỷ đồng, đạt 105% dự toán,
Trong năm bổ sung nguồn CCTL để thực hiện tiền lương tăng thêm theo
mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng từ tháng 7/2019 là 68,7 tỷ đồng và chi
thực hiện các chế độ, chính sách tăng thêm là 12 tỷ đồng; chi từ nguồn năm
trước chuyển sang là 31 tỷ đồng; đồng thời trong năm cắt giảm một số nhiệm vụ
để bù hụt thu là 52 tỷ đồng, trong quá trình thẩm định phân bổ kinh phí có giảm
so với nhu cầu thực hiện nên tiết kiệm được số tiền là 10 tỷ đồng.
- Chi khoa học và công nghệ: Dự toán HĐND tỉnh giao 40,3 tỷ đồng, ước
thực hiện năm 2019 là 75 tỷ đồng, đạt 186% dự toán, do chi thanh toán tạm ứng
các đề tài khoa học công nghệ từ nguồn năm trước chuyển sang là 40,7 tỷ đồng;
đồng thời trong quá trình thẩm định phân bổ kinh phí có giảm so với nhu cầu
thực hiện nên tiết kiệm được số tiền là 6 tỷ đồng.
- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: Dự toán HĐND tỉnh giao 234 tỷ đồng,
ước thực hiện năm 2019 là 218 tỷ đồng, đạt 93% so với dự toán do trong năm
thẩm định giảm nguồn kinh phí phục vụ lễ hội so với dự nguồn là 33,7 tỷ đồng;
đồng thời tăng chi để thực hiện tiền lương tăng thêm theo mức lương cơ sở mới
1.490.000 đồng từ tháng 7/2019 là 3,2 tỷ đồng và nguồn năm trước chuyển sang
là 14,3 tỷ đồng.
- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: Dự toán HĐND tỉnh giao 51,3 tỷ
đồng, ước thực hiện năm 2019 là 51,3 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, trong năm có
cắt giảm chi để bù hụt thu 2,2 tỷ đồng; đồng thời tăng chi để thực hiện tiền
lương tăng thêm theo mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng từ tháng 7/2019 và
chi từ nguồn năm trước chuyển sang là 2,2 tỷ đồng.
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Dự toán HĐND tỉnh giao 70,9 tỷ đồng,
ước thực hiện năm 2019 là 65,9 tỷ đồng, đạt 93% dự toán do trong năm cắt giảm
chi để bù hụt thu là 2,2 tỷ đồng, trong quá trình thẩm định phân bổ kinh phí có
giảm so với nhu cầu thực hiện nên tiết kiệm được số tiền 3 tỷ đồng; đồng thời
tăng chi để thực hiện tiền lương tăng thêm theo mức lương cơ sở mới 1.490.000
đồng từ tháng 7/2019 là 0,3 tỷ đồng.
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- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: Dự toán HĐND tỉnh giao 1.057 tỷ đồng,
ước thực hiện năm 2019 là 1.247 tỷ đồng, đạt 118% dự toán do trong năm tăng
chi để thực hiện tiền lương tăng thêm theo mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng
từ tháng 7/2019 là 19 tỷ đồng, chi thực hiện các chế độ, chính sách tăng thêm là
123 tỷ đồng và nguồn năm trước chuyển sang là 161 tỷ đồng; đồng thời trong
năm cắt giảm chi để bù hụt thu 108,4 tỷ đồng, trong quá trình thẩm định phân bổ
kinh phí có giảm so với nhu cầu thực hiện nên tiết kiệm được số tiền là 5 tỷ
đồng.
- Chi hoạt động kinh tế: Dự toán HĐND tỉnh giao 2.110 tỷ đồng, ước thực
hiện năm 2019 là 2.249 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, do trong năm tăng chi để
thực hiện tiền lương tăng thêm theo mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng từ
tháng 7/2019 là 5 tỷ đồng, chi thực hiện các chế độ, chính sách tăng thêm là 97
tỷ đồng (chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, chính
sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ); nguồn
năm trước chuyển sang là 175 tỷ đồng và bổ sung nguồn tiết kiệm chi để thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 95 tỷ đồng;
đồng thời trong năm cắt giảm chi để bù hụt thu là 186 tỷ đồng, trong quá trình
thẩm định phân bổ kinh phí có giảm so với nhu cầu thực hiện nên tiết kiệm được
số tiền là 17 tỷ đồng, dự kiến các đơn vị hủy bỏ dự toán là 30 tỷ đồng.
- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: Dự toán HĐND tỉnh giao là 176 tỷ
đồng, ước thực hiện năm 2019 là 156 tỷ đồng, đạt 88% so với dự toán, do trong
năm cắt giảm chi để bù hụt thu là 23 tỷ đồng, phát sinh tăng chi từ nguồn năm
trước chuyển sang 2,7 tỷ đồng.
- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Dự
toán HĐND tỉnh giao 2.191 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2019 là 2.496 tỷ đồng,
đạt 114% so với dự toán là do trong năm tăng chi để thực hiện tiền lương tăng
thêm theo mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng từ tháng 7/2019 là 93 tỷ đồng,
chi thực hiện các chế độ, chính sách tăng thêm là 101 tỷ đồng (chính sách tinh
giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ, chi trả chế độ,
chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, bổ nhiệm theo Nghị định số
26/2015/NĐ-CP của Chính phủ), một số nhiệm vụ chi quản lý hành chính từ
nguồn chuyển nguồn sang năm 2019 là 211 tỷ đồng; đồng thời trong năm cắt
giảm chi để bù hụt thu là 63 tỷ đồng, trong quá trình thẩm định phân bổ kinh phí
có giảm so với nhu cầu thực hiện nên tiết kiệm được số tiền là 17 tỷ đồng, dự
kiến các đơn vị dự toán hủy bỏ dự toán là 20 tỷ đồng.
c) Chi trả lãi do chính quyền địa phương vay: Dự toán HĐND tỉnh giao
13,98 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2019 là 4,2 tỷ đồng, đạt 30% dự toán giao, chi
trả theo số lãi phát sinh thực tế. Tỷ lệ đạt thấp do trong năm dự án Cải thiện môi
trường Đô thị Chu Lai Núi Thành và dự án Hạ tầng đô thị để ứng phó với biến
đổi khi hậu thành phố Hội An thực hiện điều chỉnh dự án chưa giải ngân được,
nên không phát sinh lãi vay.
d) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: dự toán HĐND tỉnh giao 1,45 tỷ
đồng, ước thực hiện năm 2019 là 1,45 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.
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đ) Chi dự phòng ngân sách: dự toán HĐND tỉnh giao 576 tỷ đồng, ước
thực hiện năm 2019 là 576 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, chi để khắc phục hạn hán
và dịch tả lợn Châu Phi.
2. Các khoản chi chương trình mục tiêu
Dự toán HĐND tỉnh giao năm 2019 là 3.088,6 tỷ đồng, ước thực hiện:
4.094 tỷ đồng, đạt 133% dự toán, cụ thể:
a) Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: Dự toán là 800,7 tỷ
đồng, ước thực hiện năm 2019 là 833,4 tỷ đồng, đạt 104% so dự toán, trong đó:
- Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Dự toán HĐND tỉnh giao 413 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2019 là 417,6 tỷ
đồng, đạt 101% dự toán, do chi từ nguồn năm trước chuyển sang là 1,5 tỷ đồng
và chi từ nguồn trung ương bổ sung trong năm 3 tỷ đồng.
- Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Dự
toán HĐND tỉnh giao 387,7 tỷ đồng; ước thực hiện năm 2019 là 415,8 tỷ đồng,
đạt 107% so với dự toán là do chi từ nguồn năm trước chuyển sang.
b) Chi đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác: Dự toán
HĐND tỉnh giao 2.121,2 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2019 là 3.019,6 tỷ đồng,
đạt 142% so dự toán, trong đó:
- Chi đầu tư theo các chương trình mục tiêu vốn trong nước: Dự toán
HĐND tỉnh giao 691,5 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2019 là 911 tỷ đồng, đạt
132% so dự toán, do chi từ nguồn Trung ương bổ sung năm 2018 chuyển sang
212 tỷ đồng (khắc phục lũ lụt: 105 tỷ đồng; hỗ trợ nhà ở người có công: 62 tỷ;
bổ sung kế hoạch vốn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng: 22,5 tỷ
đồng); chi từ nguồn Trung ương bổ sung trong năm 2019 là 30 tỷ đồng
- Chi đầu tư từ nguồn vốn Trái phiếu chính phủ: Dự toán HĐND tỉnh giao
90 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2019 là 643,8 tỷ đồng, tăng 6,15 lần dự toán, do
thanh toán tạm ứng từ nguồn năm trước chuyển sang.
- Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài: Dự toán HĐND tỉnh giao 1.340 tỷ
đồng, ước thực hiện năm 2019 là 1.464 tỷ đồng, đạt 109% dự toán, do Trung
ương bổ sung 106 tỷ đồng và do thanh toán tạm ứng từ nguồn năm trước chuyển
sang 19 tỷ đồng.
c) Chi thường xuyên từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách
theo quy định: Dự toán 166,6 tỷ đồng, ước thực hiện 240,7 tỷ đồng, đạt 144%
dự toán do trong năm Trung ương bổ sung để thực hiện chính sách trợ cấp một
lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen là 2,6
tỷ đồng; hỗ trợ diễn tập, phòng thủ: 8,1 tỷ đồng, chi từ nguồn năm trước chuyển
sang 63,3 tỷ đồng.
3. Chi chuyển nguồn kinh phí sang năm sau.
Tổng chi chuyển nguồn ngân sách năm 2019 chuyển sang năm 2020 ước
thực hiện: 5.430,1 tỷ đồng, trong đó:
a) Chuyển nguồn nguồn cải cách tiền lương: 2.705 tỷ đồng.
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b) Chuyển nguồn vốn đầu tư khối tỉnh: 2.156 tỷ đồng.
c) Chi chuyển nguồn kinh phí sự nghiệp khối tỉnh: 502 tỷ đồng.
d) Chi chuyển nguồn Trung ương thưởng vượt thu để bổ sung vốn đầu tư:
67,1 tỷ đồng.
III. BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2019
Ước thực hiện bội chi ngân sách địa phương năm 2019 là 165,8 tỷ đồng đạt
33% dự toán, nguyên nhân chưa đạt dự toán là do một số dự án thay đổi hình
thức lựa chọn nhà thầu, thay đổi thiết kế nên chờ ý kiến thống nhất của nhà tài
trợ và một số dự án còn vướng mắc trong thủ tục đầu tư.
IV. CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
Ước thực hiện chi trả nợ gốc năm 2019 là 55,7 tỷ đồng, đạt 100% dự toán,
trong đó chi trả nợ gốc vay ưu đãi để đầu tư kiên cố hóa kênh mương và giao
thông nông thôn: 48,8 tỷ đồng; chi trả nợ gốc vay lại từ nguồn Chính phủ vay
ngoài nước: 6,9 tỷ đồng (dự án Cải thiện môi trường đô thị Tam Kỳ: 0,5 tỷ
đồng; dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành: 6,4 tỷ đồng).
(Chi tiết theo các biểu đính kèm)
UBND tỉnh công bố công khai để các cơ quan, đơn vị biết theo dõi, chỉ
đạo và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT TU, HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- KBNN Quảng Nam;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu:VT, TH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đình Tùng
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