
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NAM ĐỊNH  
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Nam Định, ngày      tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bố trí vốn để hoàn ứng Quỹ phát triển đất của tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 392-TB/TU ngày 06/01/2022 của Tỉnh ủy Nam Định 

thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương bổ sung vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản năm 2021;  

Căn cứ văn bản số 05/HĐND-TT ngày 10/01/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nam Định về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021;  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 03/TTr-SKHĐT 

ngày 04/01/2022, Sở Tài chính tại Tờ trình số 04/TTr-STC ngày 04/01/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bố trí vốn để thu hồi 100% số vốn ứng từ quỹ phát triển đất của tỉnh 

cho GPMB các công trình, dự án tỉnh trực tiếp quản lý, điều hành, số tiền là 

370.662 triệu đồng (Ba trăm bảy mươi tỷ sáu trăm sáu mươi hai triệu đồng). 

Nguồn vốn: Từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách tỉnh 

năm 2021 và thu chuyển nguồn năm 2021. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc 

Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện thu hồi vốn để hoàn trả về Quỹ 

phát triển đất của tỉnh như trên. 
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 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: Vp1, Vp5. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
 



Tổng số 370.662

1
Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm lễ hội thuộc Khu di tích lịch sử - văn hóa

thời Trần tại tỉnh Nam Định
22.490

2

Xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định

với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

Trong đó:

181.254

2.1
Xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định

với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trên địa bàn huyện Ý Yên
69.215

2.2
Xây dựng tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định

với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng
112.039

3 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 488B huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định 21.962

4
Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định

Trong đó:
92.075

4.1
Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định thuộc địa

phận huyện Giao Thủy
30.777

4.2
Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định tại 03 xã Hải

Đông, Hải Lộc, Hải Phúc huyện Hải Hậu
59.400

4.3
Xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định, thuộc địa

phận huyện Nghĩa Hưng
1.898

5
Xây dựng Tỉnh lộ 485B đoạn từ đê tả Đào đến Quốc lộ 21B

Trong đó:
52.881

5.1
Xây dựng Tỉnh lộ 485B đoạn từ đê tả sông Đào đến Quốc lộ 21B (Giai

đoạn 1: từ quốc lộ 10 đến quốc lộ 21B) 
45.477

5.2
Xây dựng Tỉnh lộ 485B, đoạn từ đê tả sông Đào đến Quốc lộ 21B (Giai

đoạn 2: Từ đê hữu sông Đào (phà Kinh Lũng) đến Quốc lộ 10) 
7.404

Phụ lục 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ VỐN 

ĐỂ HOÀN ỨNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT CỦA TỈNH

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /01/2022 

của UBND tỉnh Nam Định)

STT Danh mục dự án

Số vốn bố trí để hoàn 

ứng Quỹ phát triển đất 

của tỉnh

Đơn vị: Triệu đồng


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-01-11T09:33:31+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-01-11T09:32:08+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-01-11T09:33:06+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-01-11T09:33:25+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




