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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án của huyện Giao Thủy  

từ nguồn thu tiền sử dụng đất khu đô thị thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy  

 

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; 

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 Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Xây dựng khu đô 

thị thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy; 

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND huyện Giao 

Thủy về việc sử dụng nguồn đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị thị trấn Ngô Đồng; 

Căn cứ số thu tiền sử dụng đất khu đô thị thị trấn Ngô Đồng đã nộp ngân sách 

nhà nước đến ngày 15/12/2021 có xác nhận của Kho bạc nhà nước huyện Giao Thủy; 

Theo đề nghị của UBND huyện Giao Thủy tại Tờ trình số 349/TTr-UBND ngày 

20/12/2021, Sở Tài chính tại Tờ trình số 933/TTr-STC ngày 23/12/2021 về việc cấp vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất khu đô thị thị trấn Ngô Đồng, 

huyện Giao Thủy. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án của huyện Giao Thủy từ 

nguồn thu tiền quyền sử dụng đất khu đô thị thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy đã 

nộp ngân sách tỉnh năm 2021, với tổng số tiền là: 15.915.145.920 đồng (Mười lăm tỷ, 

chín trăm mười lăm triệu, một trăm bốn mươi lăm ngàn, chín trăm hai mươi đồng); cụ 

thể những dự án sau: 

- Dự án Xây dựng mới nhà 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non 

thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, số tiền: 8.000.000.000 đồng. 
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- Dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Hoành Sơn - Đoạn từ xóm 4 đến giáp 

sông Cồn Giữa (khu vực xóm 7), số tiền: 6.000.000.000 đồng.  

- Dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Hoành Sơn - Đoạn từ cầu qua sông 

xóm 12 sang xóm 15 đến xóm 10 thôn Hoành Tứ, số tiền: 1.915.145.920 đồng. 

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Giao Thủy 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 Giao Thủy 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 
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