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CÔNG BÁO/Số 31+32/Ngày 04-8-2015

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
Số: 177/2015/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 10 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về cơ chế vay vốn ñể giải phóng mặt bằng cho một số dự án ñầu tư trọng ñiểm
của tỉnh Nghệ An năm 2015 và những năm tiếp theo
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Xét ñề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4294/TTr-UBND ngày 26 tháng 6
năm 2015;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các
ðại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua cơ chế vay vốn ñể giải phóng mặt bằng cho một số dự án
ñầu tư trọng ñiểm của tỉnh Nghệ An năm 2015 và các năm tiếp theo như sau:
1. Hình thức vay:
a) Vay vốn của nhà ñầu tư ñể thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng ñối
với các dự án của nhà ñầu tư ñược giao thực hiện trên ñịa bàn tỉnh.
b) Vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần ñầu tư và phát triển Việt Nam
(BIDV) ñể thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án ñầu tư ñảm bảo an sinh
xã hội trong thời gian 3 năm.
2. Cơ chế vay và hoàn trả khoản vay:
a) Cơ chế vay: Nhà ñầu tư và Ngân hàng Thương mại cổ phần ñầu tư và phát
triển Việt Nam (BIDV) cho tỉnh vay ñủ kinh phí ñể thực hiện giải phóng mặt bằng;
b) Hoàn trả khoản vay:
- ðối với vốn vay từ nhà ñầu tư: Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí hoàn trả cho
nhà ñầu tư từ tiền sử dụng ñất (phần ngân sách tỉnh hưởng) và các nguồn vốn hợp
pháp khác. Thời gian hoàn trả là 3 năm. Sau 03 năm số nợ còn lại sẽ tính thêm lãi
suất (theo lãi suất vay có kỳ hạn 6 tháng của ngân hàng Thương mại tại thời ñiểm
tính lãi).

