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- ðối với vốn vay từ Ngân hàng Thương mại cổ phần ñầu tư và phát triển
Việt Nam (BIDV): 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 theo
phương án: năm ñầu tiên lãi suất 0,0%, các năm tiếp theo với lãi suất hợp lý theo
thỏa thuận.
3. Trường hợp có dự án trọng ñiểm, cấp bách mới phát sinh, ñể ñẩy nhanh
giải phóng mặt bằng, giao UBND tỉnh trực tiếp ñàm phán với nhà ñầu tư ñể thực
hiện các khoản vay và báo cáo Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.
4. ðiều kiện ñảm bảo thực hiện cơ chế:
Giao UBND tỉnh tham mưu trình HðND tỉnh phân bổ tiền sử dụng ñất (phần
ngân sách tỉnh hưởng) từ năm 2016 - 2018 ưu tiên ñảm bảo chi trả nợ bồi thường
giải phóng mặt bằng theo cơ chế; phần còn lại phân bổ chi ñầu tư xây dựng cơ bản,
trả nợ vay kiên cố hoá kênh mương, trả nợ vay vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, trả
nợ mua xi măng làm ñường giao thông nông thôn thực hiện chương trình nông thôn
mới và chi trả tiền lãi suất vay (nếu phát sinh).
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Giao Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh và ðại biểu HðND tỉnh
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
ðiều 3. ðiều khoản thi hành
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp
thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể
từ ngày ñược thông qua./.
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