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TỜ TRÌNH  

Về việc Cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất  

khu dân cư tập trung xã Nam Dương, huyện Nam Trực năm 2020 

––––––––––––– 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

Căn cứ Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết 

định số 2700/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về việc Quy định tổ 

chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Nam Định 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 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Quyết định số 1556/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam 

Dương, huyện Nam Trực; 

Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp đường An Thắng, huyện Nam 

Trực;  

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/5/2020 của HĐND huyện 

Nam Trực về việc chấp thuận điều chỉnh việc phân bổ nguồn vốn đầu tư XDCB 

năm 2020; 

Căn cứ các Quyết định phê duyệt dự án của UBND xã Nam Dương, huyện 

Nam Trực; 

Căn cứ số thu tiền sử dụng đất các đơn vị đã nộp NSNN đến ngày 

26/5/2020 tại Kho bạc nhà nước huyện Nam Trực; 

Căn cứ Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện Nam 

Trực về việc đề nghị cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020. 



Sau khi thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh quyết định: 

1. Cấp bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các dự án từ nguồn thu tiền 

sử dụng đất tại dự án Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Dương, huyện Nam 

Trực, số tiền là 17.900.000 nghìn đồng (Mười bảy tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn). 

(Chi tiết theo biểu đính kèm) 

Nguồn kinh phí: Từ nguồn thu tiền sử dụng đất khu dân cư tập trung xã 

Nam Dương, huyện Nam Trực đã nộp ngân sách tỉnh năm 2020. 

2. Uỷ ban nhân dân huyện Nam Trực, Ủy ban nhân dân xã Nam Dương có 

trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí trên đúng mục đích và các chế độ chính 

sách hiện hành. 

Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xét, quyết định./.   

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- Sở KH&ĐT;  

- UBND huyện Nam Trực;       

- Lưu: VT, QLNS.  

 

 

             Nguyễn Thanh Nhã 
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