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NGHỊ QUYẾT   

Về việc phân bổ nguồn vốn vay và vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp năm 2020  
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) 
 

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 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch 

tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ; Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

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

Căn cứ Văn bản số 15348/BTC-QLN ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Tài chính về việc tách số giao dự toán nguồn vốn vay và viện trợ kinh phí sự 

nghiệp tại Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài 

chính;   

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn vốn vay và vốn viện trợ kinh phí sự nghiệp 

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 phân bổ nguồn vốn vay và vốn viện trợ kinh phí sự 

nghiệp năm 2020; số tiền là 22.625 triệu đồng (Hai mươi hai tỷ, sáu trăm hai 

mươi lăm triệu đồng chẵn); cụ thể như sau:    

- Vốn vay: 14.125 triệu đồng, bao gồm:   

+ Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y 

tế: 4.144 triệu đồng. 
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+ Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng: 1.981 triệu 

đồng. 

+ Dự án hỗ trợ nông nghiệp Các bon thấp: 8.000 triệu đồng. 

- Vốn viện trợ: Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác 

động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt 

Nam” tại Nam Định: 8.500 triệu đồng.    

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 ba (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 17 tháng 4 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 ĐBQH 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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