
TM. U'( BAN NHAN DN 
T!CH 

Vö Van Hu'ng 

U BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - T*r do - Hnh phüc 

So: ccZAA /QD-UBND Quáng Trf,  ngay4O tháng nàm 2020 

QUYET D!NH 
V/v Trã lãi vay vn dja phirong vay Li nãm 2020 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

Can thLuçt To chtc ChInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015, 
Can ci2' Lu4t  NgOn sOch nhà nithc sO 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015; 
Can th ThOa thuç2n cho vay igi 28/QLN-DP ngày 27/3/2018 giü'a Bó Tài chInh 

vO UBND tinh Quáng Trj cho Dw an "Sü'a chü'a và náng cao an toàn dqp" Hip djnh 
tài tro' sO 5749-VN; 

Can c& ThOa thun cho vay igi ngày 28/3/2017 giü'a Bó Tài chInh và UBND 
tinh Quáng Trj cho Du an "XOy dwig cáu dOn sinh và quán l tài sOn du'&ng dia 
phwo'ng" — Hiêp dfnh  tài trcr 5810- VN; 

Can ct Nghj quyêt sO 34/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cia HDND tinh ye phOn 
bó ngOn sách ma phu'ctng nàm 2020, 

Theo dé nghj cza So' Tài chInh tgi To' trInh sO 2535/1Tr-STC ngày 30/7/2020. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. TrIch dir toán chi trà ng lãi các khoân do chInh quyên dja phucng vay 

nãm 2020: 217.265.000 dIng (Hal tram mithi bOy triêu, hai tram sOu mwo'i lOm 

nghIn dong) trã lãi vay và lãi chm trâ các dr an sau: 

1. Tiu di,r an: Si:ra chita và nâng cao an toàn dp (WB8), tinh Quãng Trj: 
46.223.000 dông. 

2. Dr an: Xây drng c.0 dan sinh và quân 1 tài san throng dja phuong 
(LRAMP): 171.042.000 dông. 

Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc kê tr ngày k. 
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dôc các Sâ: Tài chInh, Kê hoach và Dâu 

tu, Nông nghip và PTNT, Giao thông 4n tãi; Giám dôc Kho bac  nhà nuOc Quãng 
Trj; Giám dôc Ban QLDA DTXD các cong trInh Nông nghip và PTNT; Giám dôc 
Ban QLDA DTXD các cong trInh giao thông và Thu tnrâng các ngành lien quan chju 
trách nhim thi hành quyêt djnh này./. 

No'i nI:mn: 
- Nhu' diêu 2; 
- L.ru: VT, TM. 


	Page 1

		2020-08-10T11:04:01+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




