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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-SKHĐT Kon Tum, ngày        tháng      năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO  

V/v giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi  

của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 3) 
 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các 

văn bản pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 

2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 

về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn 

ngân sách trung ương năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân 

sách trung ương năm 2022 (đợt 2); 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn vốn 

ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2022 (đợt 3) cho các 

chủ đầu tư như tại Phụ lục kèm theo. 

- Thời gian giải ngân các nguồn vốn trên thực hiện theo quy định của Luật 

Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công. 

- Đề nghị chủ đầu tư, cơ quan điều phối, cơ quan thường trực chương 

trình, dự án (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn) quản lý, sử dụng các 
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nguồn vốn được giao theo đúng quy định; định kỳ trước ngày 22 hàng tháng báo 

cáo tình hình thực hiện và giải ngân về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                               
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn;  
- Sở Tài chính; 
- Kho bạc nhà nước tỉnh; 
- Lưu VT, ĐNHC, TH, NKT. 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 Ngô Việt Thành 
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