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

TỈNH HÀ NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Số:          /2023/QĐ-UBND Hà Nam, ngày       tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về vận động, quản lý, 

sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 

công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 

nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; 

Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 

hướng dẫn về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về vận động, quản lý, 

sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà 

tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/quyet-dinh-23-2006-qd-ubnd-tap-don-gia-xay-dung-cong-trinh-tren-dia-ban-tinh-bac-lieu-94909.aspx


2 

 

 2 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2023.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, 

Ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Cục KTVBQPPL Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế Bộ KH&ĐT; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- VPUB: LĐVP, GTXD, NNTNMT, KT, TH; 

- Lưu: VT, KT(TT). 

 

CHỦ TỊCH 
 
 

 

 
 

Trương Quốc Huy 
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