
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 34/NQ-HĐND 

 

Nam Định, ngày 31 tháng 8 năm 2020 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn                                                                 

Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH  

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính 

phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa đổi Thỏa thuận vay Dự án “Nâng cấp hạ tầng thủy 

lợi huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định” - vay vốn Quỹ Cô-oét - phần vốn vay ODA 

kết dư;  

Xét Tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn                                        

Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ:    

Điều 1. Quyết định điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn vay từ nguồn                                        

Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020, cụ thể như sau:  
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    Đơn vị tính: Triệu đồng  

STT Danh mục dự án 
Kế hoạch vốn 

đã phân bổ 

Điều chỉnh tăng 

(+), giảm (-) 

Kế hoạch vốn 

sau điều chỉnh 

1 

Dự án xây dựng cầu 

dân sinh và quản lý tài 

sản đường địa phương 

(dự án LRAMP) 

5.060,25 -864,25 4.196 

2 

Tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai thực hiện tại tỉnh 

Nam Định (dự án 

VILG)  

8.363,25 -7.863,25 500 

3 

Dự án sử dụng vốn dư 

dự án Nâng cấp hạ tầng 

thủy lợi huyện Hải Hậu 
 

+15.404 15.404 

  Tổng cộng 13.423,5 
 

20.100 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá 

trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo 

đúng quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, 

kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực từ 

ngày thông qua./.   

Nơi nhận: 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;      

- Như Điều 2;   

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;     

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Website Chính phủ, Website tỉnh;    

- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chung 
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