
  UỶ 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 cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án của huyện Nam Trực  

từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu (điểm) dân cư tập trung  

trên địa bàn huyện Nam Trực 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ 

phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 

2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 

27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định; Nghị 

quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định về 

việc quyết định định mức, nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công và kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định; 

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

Định về việc 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 việc quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Nam Định; 

Căn cứ các Quyết định phê duyệt dự án, công trình: Xây dựng hạ tầng khu 

dân cư tập trung Thôn Nội, xã Nam Thanh; điểm dân cư cạnh khu dân cư Nam 

Dương I; khu dân cư tập trung xã Nam Dương; khu dân cư tập trung phía Nam Trụ 

sở UBND xã Nam Dương; điểm dân cư Chính Trang, xã Nam Thái; điểm dân cư 

xóm Quyết Tiến, xã Nam Mỹ; khu dân cư tập trung xã Nam Tiến và điểm dân cư Tây 

Cầu, thôn Trai, xã Nam Cường; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 04/01/2022 của HĐND huyện Nam 

Trực về việc phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất tại các khu, điểm dân cư tập trung 

trên địa bàn huyện Nam Trực năm 2021 (phần ngân sách tỉnh cấp lại); 

Căn cứ số thu tiền sử dụng đất tại các khu, điểm dân cư tập trung đã nộp vào 

ngân sách nhà nước đến ngày 15/12/2021 có xác nhận của Kho bạc nhà nước huyện 

Nam Trực; 

Theo đề nghị của UBND huyện Nam Trực tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 

04/01/2022, Sở Tài chính tại Tờ trình số 12/TTr-STC ngày 07/01/2022 về việc Cấp 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án của huyện Nam Trực từ nguồn thu tiền sử 

dụng đất các khu, điểm dân cư tập trung trên địa bàn huyện Nam Trực. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản để thanh toán cho các dự án của huyện 

Nam Trực năm 2021, tổng số tiền là: 59.382.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ, ba trăm 

tám mươi hai triệu đồng chẵn) (có danh mục dự án tại phụ lục chi tiết kèm theo). 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020 chuyển nguồn sang 

chi và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; nguồn thu tiền sử dụng đất đã nộp 

ngân sách tỉnh năm 2021 của các khu (điểm) dân cư trên địa bàn huyện Nam Trực: 

khu dân cư tập trung Thôn Nội, xã Nam Thanh; điểm dân cư cạnh khu dân cư Nam 

Dương I; khu dân cư tập trung xã Nam Tiến; khu dân cư tập trung phía Nam Trụ sở 

UBND xã Nam Dương; điểm dân cư Chính Trang, xã Nam Thái; điểm dân cư xóm 

Quyết Tiến, xã Nam Mỹ; điểm dân cư Tây Cầu, thôn Trai, xã Nam Cường. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực có trách nhiệm quản lý, sử dụng số 

tiền nêu tại Điều 1, Quyết định này theo đúng mục đích và chế độ tài chính hiện 

hành của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Nam Trực và các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                
- Như Điều 3;                              

- Lưu: VP1, VP5, VP6.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 

 



I
Công trình UBND tỉnh quyết định đầu tư trên địa bàn huyện Nam

Trực
49.455.000.000

1 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Huyện ủy - nhà văn hóa huyện Nam Trực 1.360.000.000

2 Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam Trực 30.000.000.000

3
Cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải, huyện Nam Trực (đoạn từ

đường Vàng đến Cầu Giai)
9.000.000.000

4 Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Tiến Minh, huyện Nam Trực 3.000.000.000

5 Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND huyện Nam Trực 3.000.000.000

6 Xây dựng Cầu Dứa, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực 3.095.000.000

II Hỗ trợ địa phương có đất bị thu hồi 9.927.000.000

1 Xã Nam Thanh 5.320.000.000

1.1 Trường Tiểu học Nam Long xã Nam Thanh, hạng mục: Nhà đa năng 265.000.000

1.2
Cải tạo, lát nền sân điểm 1, trường Mầm non Nam Thanh, huyện Nam

Trực
130.000.000

1.3
Cải tạo, lát nền sân điểm 2, trường Mầm non Nam Thanh, huyện Nam

Trực
110.000.000

1.4 Xây dựng chợ Nam Thanh, huyện Nam Trực 2.000.000.000

1.5
Xây dựng nhà vệ sinh, cổng, cải tạo tường bao và nền sân Trạm y tế xã

Nam Thanh
145.000.000

1.6
Xây dựng các hạng mục phụ trợ Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã

Nam Thanh
600.000.000

1.7
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Nam Thanh, hạng mục:

Đoạn từ Bình Yên đi Phú Cường
400.000.000

1.8 Trường Mầm non Nam Long, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực 300.000.000

1.9
Trường Tiểu học Nam Ninh, xã Nam Thanh, hạng mục: Nhà học và nhà

chức năng tầng 2
370.000.000

1.10
Xây dựng 4 phòng học tầng 1 điểm 2 trường tiểu học Nam Thanh, huyện

Nam Trực
1.000.000.000

Phụ lục

Số tiền phân bổ 

(đồng)

DANH MỤC PHÂN BỔ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI CÁC KHU, ĐIỂM DÂN CƯ 

TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRỰC

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /01/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

STT Nội dung



Số tiền phân bổ 

(đồng)
STT Nội dung

2 Xã Nam Dương 3.021.000.000

2.1 Xây dựng 8 phòng học 2 tầng trường THCS Nam Dương 1.659.000.000

2.2 Nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Nam Dương, huyện Nam Trực 1.000.000.000

2.3 Xây dựng nhà cầu trường Tiểu học Nam Dương, huyện Nam Trực 98.000.000

2.4
Rãnh thoát nước môi trường khu vực trường THCS Nam Dương, huyện

Nam Trực
264.000.000

3 Xã Nam Mỹ 738.000.000

3.1 Xây dựng Trung tâm nhà văn hóa xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực 552.000.000

3.2 Xây dựng Nhà văn hóa xóm Đại Thắng, xã  Nam Mỹ 100.000.000

3.3
Cải tạo, nâng cấp tuyến dường Trung tâm giáo dục xã Nam Mỹ, huyện

Nam Trực
86.000.000

4 Xã Nam Tiến 489.000.000

4.1
Xây dựng phụ trợ nhà văn hóa thôn Nam Trực, xã Nam Tiến, huyện Nam

Trực
489.000.000

5 Xã Nam Cường 359.000.000

5.1 Các hạng mục phụ trợ trường THCS xã Nam Cường 359.000.000

TỔNG CỘNG 59.382.000.000

(Năm mươi chín tỷ, ba trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn)./.
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