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NGHỊ QUYẾT  
Về việc giao quyết định chủ trương đầu tư  

một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh  

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG (LẦN 5) 
 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 

năm 2015; 

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

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1300/TTr-UBND 

ngày 07 tháng 4 năm 2020 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh giao quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn 

tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ban 

Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án nhóm C thuộc các lĩnh vực tại Điều 10 Luật Đầu tư 

công 2019 với tổng mức đầu tư như sau: 

1. Đối với dự án thuộc lĩnh vực theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật 

Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 48 tỷ đồng, gồm: Giao thông 

(bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ); công 

nghiệp điện; khai thác dầu khí; hóa chất, phân bón, xi măng; chế tạo máy, luyện 

kim; khai thác, chế biến khoáng sản; xây dựng khu nhà ở. 

2. Đối với dự án thuộc lĩnh vực theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật 

Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 32 tỷ đồng, gồm: Giao thông 

(trừ dự án giao thông thuộc khoản 1 Điều này); thủy lợi; cấp thoát nước, xử lý 

rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; kỹ thuật điện; sản xuất thiết bị 

thông tin, điện tử; hóa dược; sản xuất vật liệu (trừ dự án hóa chất, phân bón, xi 

măng thuộc khoản 1 Điều này); công nghiệp cơ khí (trừ dự án chế tạo máy, 

luyện kim thuộc khoản 1 Điều này); bưu chính, viễn thông. 

3. Đối với dự án thuộc lĩnh vực theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Luật 

Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 24 tỷ đồng, gồm: Sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên 
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nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; công nghiệp (trừ dự án lĩnh vực công 

nghiệp thuộc khoản 1 và khoản 2 Điều này). 

4. Đối với dự án thuộc lĩnh vực theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Luật 

Đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 18 tỷ đồng, gồm: Y tế, văn hóa, 

giáo dục; nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình; 

kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ dự án xây dựng khu 

nhà ở thuộc khoản 1 Điều này); dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh (trừ 

dự án quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Khi phê 

duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án tại Điều 1 Nghị 

quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để 

theo dõi. Định kỳ hàng năm tổng hợp các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, 

điều chỉnh chủ trương đầu tư báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối 

năm. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tại kỳ họp bất thường 

(lần 5) thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 5 

năm 2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Website Chính phủ; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. TH (Tấn Duy,09) 

                CHỦ TỊCH 

 

 

                     

 

 

 

         Nguyễn Mạnh Hùng 
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