
  ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    Số: 145/QĐ-UBND                           Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2018 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chi trả phí rút vốn, lãi vay vốn vay lại của Dự án  

Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài 

chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho thành phố 

Cần Thơ; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 102/STC-QLNS ngày 

10 tháng 01 năm 2018,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Chi trả phí rút vốn, lãi vay vốn vay lại của Dự án Phát triển thành 

phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị, với số tiền là 464.719 USD 

(bốn trăm sáu mươi bốn nghìn bảy trăm mười chín đô la Mỹ), từ nguồn chi trả nợ 

lãi các khoản do chính quyền địa phương vay năm 2018.  

Tỷ giá quy đổi theo tỷ giá bán đồng ngoại tệ tương ứng do Ngân hàng 

thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố vào thời điểm chi trả. 

Điều 2. Căn cứ số phí rút vốn, lãi vay vốn vay lại được giao, Giám đốc Sở 

Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện và thanh quyết 

toán theo chế độ quy định hiện hành. Đồng thời, tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân 

dân thành phố tại kỳ họp gần nhất. 

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài 

chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- Như Điều 3;                                                                               KT.CHỦ TỊCH 

- TT.Thành ủy;                 PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT.HĐND thành phố; 

- CT và PCT UBND thành phố (1AC); 

- BQL DA ODA;  

- VP UBND thành phố (3BD);                                                              

- Lưu: VT.TT.     

 Nguyễn Thanh Dũng 
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