
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  TỈNH BÌNH PHƯỚC                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
         

                                                                  
 

  Số:            /NQ-HĐND                        Bình Phước, ngày          tháng         năm 2021 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3 

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

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 

năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Phước về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương 

đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021, Công văn số 

4048/UBND-TH ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 

97/BC-HĐND-KTNS ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 06 dự án nhóm C với tổng 

mức đầu tư là 95 tỷ đồng. 

(Kèm theo biểu chi tiết và hồ sơ dự án) 

Dự thảo lần 2 
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 Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

  Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ họp 

thứ 3 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực, kể từ ngày thông qua./. 
  

Nơi nhận:      
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;  

- TTTU, TTHĐND, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;  

- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐVP, các phòng chức năng; 

- Lưu: VT. 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

 

    Huỳnh Thị Hằng 
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HỒ SƠ 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

CÁC DỰ ÁN NHÓM C 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày       tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng nhà đa năng và hạ tầng 

Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày      tháng 12 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

  

1. Điều chỉnh chủ đầu tư: 
 

Thông qua tại Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND ngày 13 tháng 

7 năm 2020 

Điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh 
UBND huyện Phú Riềng 

Để đảm bảo đúng quy 

định và phù hợp với Nghị 

quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2021 
 

2. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Hồ sơ kèm theo: 

(1) Tờ trình số 143/TTr-UBND, Công văn số 4048/UBND-TH ngày 

24/11/2021 của UBND tỉnh; 

(2) Tờ trình số 2568/TTr-SKHĐT ngày 26/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

(3) Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của chủ đầu tư. 

 



3 

 

 

 

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng Khối hiệu bộ và nhà đa năng 

Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày      tháng 12 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

  

1. Điều chỉnh chủ đầu tư: 
 

Thông qua tại Nghị quyết 

số 11/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 

Điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh 
UBND huyện Chơn Thành 

Để đảm bảo đúng quy 

định và phù hợp với Nghị 

quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2021 
 

2. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Hồ sơ kèm theo: 

(1) Tờ trình số 143/TTr-UBND, Công văn số 4048/UBND-TH ngày 

24/11/2021 của UBND tỉnh; 

(2) Tờ trình số 2569/TTr-SKHĐT ngày 26/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

(3) Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của chủ đầu tư. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng Khối hiệu bộ, khối bộ môn, nhà đa năng 

Trường Trung học phổ thông Tân Tiến 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày      tháng 12 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

  

1. Điều chỉnh chủ đầu tư: 
 

Thông qua tại Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND ngày 13 tháng 

7 năm 2020 

Điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh 
UBND huyện Bù Đốp 

Để đảm bảo đúng quy 

định và phù hợp với Nghị 

quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2021 
 

2. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Hồ sơ kèm theo: 

(1) Tờ trình số 143/TTr-UBND, Công văn số 4048/UBND-TH ngày 

24/11/2021 của UBND tỉnh; 

(2) Tờ trình số 2564/TTr-SKHĐT ngày 26/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

(3) Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của chủ đầu tư. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng 12 phòng học và nhà đa năng 

Trường Trung học phổ thông Lộc Hiệp 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày      tháng 12 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

  

1. Điều chỉnh chủ đầu tư: 
 

Thông qua tại Nghị quyết 

số 11/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 

Điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh 
UBND huyện Lộc Ninh 

Để đảm bảo đúng quy 

định và phù hợp với Nghị 

quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2021. 
 

2. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Hồ sơ kèm theo: 

(1) Tờ trình số 143/TTr-UBND, Công văn số 4048/UBND-TH ngày 

24/11/2021 của UBND tỉnh; 

(2) Tờ trình số 2565/TTr-SKHĐT ngày 26/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

(3) Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của chủ đầu tư. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng Khối hiệu bộ và nhà đa năng 

Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày      tháng 12 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

  

1. Điều chỉnh chủ đầu tư: 
 

Thông qua tại Nghị 

quyết số 11/NQ-HĐND 

ngày 13 tháng 7 năm 

2020 

Điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh 
UBND huyện Bù Đăng 

Để đảm bảo đúng quy 

định và phù hợp với Nghị 

quyết số 19/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2021. 
 

2. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Hồ sơ kèm theo: 

(1) Tờ trình số 143/TTr-UBND, Công văn số 4048/UBND-TH ngày 

24/11/2021 của UBND tỉnh; 

(2) Tờ trình số 2566/TTr-SKHĐT ngày 26/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

(3) Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của chủ đầu tư. 
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NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Xây dựng 10 phòng học và nhà đa năng 

Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày      tháng 12 năm 2021  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

  

1. Điều chỉnh chủ đầu tư: 
 

Thông qua tại Nghị quyết 

số 11/NQ-HĐND ngày 13 

tháng 7 năm 2020 

Điều chỉnh Lý do điều chỉnh 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng tỉnh 
UBND huyện Bù Đăng 

Để đảm bảo đúng quy 

định và phù hợp với 

Nghị quyết số 19/NQ-

HĐND ngày 02/7/2021. 
 

2. Các nội dung không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-

HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

3. Hồ sơ kèm theo: 

(1) Tờ trình số 143/TTr-UBND, Công văn số 4048/UBND-TH ngày 

24/11/2021 của UBND tỉnh; 

(2) Tờ trình số 2567/TTr-SKHĐT ngày 26/11/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

(3) Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của chủ đầu tư. 

 


