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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HƯNG YÊN 

________________ 

 

Số: 217/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________ 

 

Hưng Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
Phân bổ vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường  
nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng 

 - Vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2019 
__________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; 

Căn cứ Quyết định số 2118/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 
năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính 
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 2283/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/9/2012 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi 
“Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 
08 tỉnh đồng bằng sông Hồng” vốn vay Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Hợp đồng cho vay lại giữa Bộ Tài chính và UBND tỉnh Hưng Yên 
ngày 16/10/2013 về việc sử dụng một phần Khoản tín dụng số 5176-VN của 
Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA); 

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc phân bổ vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa 
trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng - Vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 
2019; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận 
và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí phân bổ vốn Chương trình nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng 
sông Hồng - Vốn vay Ngân hàng Thế giới năm 2019, với các nội dung như sau: 

1. Tổng số vốn phân bổ: 10.750 triệu đồng. Trong đó: 

- Vốn đầu tư phát triển: 8.250 triệu đồng (gồm: NSTW cấp phát 5.500 triệu 
đồng; NSĐP vay lại 2.750 triệu đồng); 

- Vốn sự nghiệp (NSTW bổ sung cho NSĐP): 2.500 triệu đồng. 

(Chi tiết như Phụ lục kèm theo). 
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2. Tiêu chí chung để phân bổ 

- Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển: Ưu tiên phân bổ cho các công trình 
xây dựng thuộc Hợp phần dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn (Cải thiện điều kiện 
cấp nước) đã có khối lượng thi công hoàn thành, còn nhu cầu vốn và đang hoàn 
thiện hồ sơ để trình phê duyệt quyết toán. 

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Ưu tiên phân bổ dự án nâng cao năng lực 
truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình. 

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Chương trình nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng - Vốn vay 
Ngân hàng thế giới năm 2019 (theo Quyết định số 2118/QĐ-BKHĐT ngày 
31/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 
23/11/2018 của Bộ Tài chính).  

4. Thời gian thực hiện: Năm 2019. 

5. Đối với nguồn vốn vay lại: Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Nước 
sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (chủ đầu tư) lập phương án trả nợ kinh 
phí vốn vay lại để thực hiện dự án theo Hợp đồng đã ký kết với Bộ Tài chính, trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 
Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo 
quy định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ 
đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát quá trình thực hiện 
Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVI - 
Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 10/7/2019 và có hiệu lực từ ngày ký./. 

 
 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Tuyên 



CÔNG BÁO HƯNG YÊN/Số 10/Ngày 01-8-2019 57

PHỤ LỤC 
PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 

NÔNG THÔN DỰA TRÊN KẾT QỦA TẠI 08 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  
- VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI NĂM 2019 

(Gửi kèm theo Nghị quyết số  217/NQ-HĐND ngày  10/7/2019 của HĐND tỉnh) 
 

ĐVT: Triệu đồng 

Stt Tên dự án 

Nguồn vốn năm 2019 

Đơn vị 
thực hiện Tổng 

số 

Vốn ĐTPT 
Vốn sự 
nghiệp 

Vốn 
NSTW 

cấp phát 

Vốn 
NSĐP 
vay lại 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

TỔNG SỐ  
     

10.750  
         

5.500  
        

2.750  
       

2.500  
  

I Dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn   8.250        5.500        2.750  
             

-   

Trung tâm 
Nước sinh 
hoạt và Vệ 
sinh môi 
trường 

nông thôn 

1 Công trình xây dựng đợt 1       393           261           132  
            

-   

1.1 
Hệ thống cấp nước tập trung xã 
Trưng Trắc, huyện Văn Lâm 

          
379  

            
252  

           
127  

  

1.2 
Hệ thống cấp nước tập trung liên 
xã Hưng Đạo - Minh Hoàng, 
huyện Tiên Lữ 

        14               9               5    

2 
Công trình xây dựng mở rộng từ 
các công trình đợt 1 

   7.857        5.239        2.618  
            

-   

2.1 

Xây dựng mở rộng hệ thống cấp 
nước tập trung liên xã Thuần 
Hưng - Đại Hưng, huyện Khoái 
Châu (nối mạng cấp nước cho xã 
Thành Công và xã Nhuế Dương, 
huyện Khoái Châu) 

       
1.860  

         
1.240  

           
620  

  

2.2 

Mở rộng hệ thống cấp nước tập 
trung xã Trưng Trắc, huyện Văn 
Lâm (nối mạng cấp nước cho xã 
Tân Quang và xã Đình Dù huyện 
Văn Lâm) 

       
2.058  

         
1.372  

           
686  

  

2.3 

Mở rộng hệ thống cấp nước tập 
trung xã Long Hưng, huyện Văn 
Giang (nối mạng cấp nước cho 
xã Tân Tiến và xã Cửu Cao, 
huyện Văn Giang) 

       
1.899  

         
1.267  

           
632  

  

2.4 

Mở rộng Dự án xây dựng hệ 
thống cấp nước tập trung xã Phú 
Thịnh, huyện Kim Động (nối 
mạng cấp nước cho xã Thọ Vinh, 
huyện Kim Động) 

          
450  

            
300  

           
150  
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Stt Tên dự án 

Nguồn vốn năm 2019 

Đơn vị 
thực hiện Tổng 

số 

Vốn ĐTPT 
Vốn sự 
nghiệp 

Vốn 
NSTW 

cấp phát 

Vốn 
NSĐP 
vay lại 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2.5 

Mở rộng hệ thống cấp nước tập 
trung xã Trung Hưng, huyện Yên 
Mỹ (nối mạng cấp nước cho xã 
Thanh Long, huyện Yên Mỹ) 

       
1.590  

         
1.060  

           
530  

  

II 
Dự án nâng cao năng lực 
truyền thông và giám sát đánh 
giá thực hiện Chương trình 

       
2.500  

               
-   

              
-   

       
2.500  

                    
-   

- 
Dự án nâng cao năng lực truyền 
thông và giám sát đánh giá thực 
hiện Chương trình 

       
1.000  

    
       

1.000  

Trung tâm 
Nước sinh 
hoạt và Vệ 
sinh môi 
trường 

nông thôn 

       
1.000  

    
       

1.000  

Trung tâm 
Kiểm soát 
bệnh tật 

          
500  

    
          

500  

Sở Giáo 
dục và Đào 

tạo 
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