
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

CÁC DỰ ÁN NHÓM B GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày       tháng    năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước)



 

 

 

  NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án: Xây dựng đƣờng giao thông phía Tây QL13 

kết nối Chơn Thành - Hoa Lƣ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày       tháng    năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 
 

 1.Điều chỉnh nguồn vốn: 

Thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-

HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2021 
Điều chỉnh 

Ngân sách trung ương: 1.450 tỷ đồng - Ngân sách trung ương hỗ trợ: 1.105 tỷ đồng. 

- Ngân sách tỉnh: 345 tỷ đồng. 

2. Lý do điều chỉnh: Thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 

15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại 

Công văn số 6222/BKHĐT-TH ngày 16/9/2021, dự án cần bố trí vốn đối ứng ngân 

sách địa phương thực hiện công tác GPMB. 

3. Các nội dung không điều chỉnh: Vẫn thực hiện theo Công văn số 

210/HĐND-KT ngày 22 tháng 10 năm 2019, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 

10 tháng 12 năm 2020 và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh. 



 

 

NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án: Hạ tầng khu tái định cƣ Lâm viên và Khu dân cƣ Phú Thịnh  

giai đoạn 2, phƣờng Tân Phú, thành phố Đồng Xoài 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày       tháng    năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước) 

 

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 

Thông qua tại Nghị quyếtsố 03/NQ-

HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2021 
Điều chỉnh 

Năm 2017-2021  Năm 2017 - 2022  

2. Lý do điều chỉnh: 

Dự án xây dựng Hạ tầng khu tái định cư Lâm viên và Khu dân cư Phú Thịnh 

giai đoạn 2, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài được Hội đồng nhân dân tỉnh 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự ánđến năm 2021 tại Nghị quyết số 03/NQ-HĐND 

ngày 16/4/2021. Tuy nhiên, tại thời điểm này cả nước thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến việc 

thực hiện dự án không đúng tiến độ, do đó cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 

để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo và hoàn thành quyết toán dự án.   

3. Các nội dung khác không điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 

03/NQ-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định 

số 2200/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2017, Quyết định số 3026/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 11 năm 2017 và Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 

năm 2019 của UBND tỉnh. 

 


