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NGHỊ QUYẾT 

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

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

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6 

 

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

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 21/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội 

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

nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh 

giai đoạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 35/BC-HĐND-KTNS ngày 20 tháng 6 năm 2022 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 02 dự án nhóm B, cụ thể: 

1. Điều chỉnh nguồn vốn dự án Xây dựng đường giao thông phía Tây QL13 

kết nối Chơn Thành - Hoa Lư từ NSTW hỗ trợ 1.450 tỷ đồng xuống còn 1.105 tỷ 

đồng và ngân sách tỉnh tham gia GPMB 345 tỷ đồng.  

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hạ tầng khu tái định cư Lâm viên và 

khu dân cư Phú Thịnh giai đoạn 2 phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài từ năm 

2017 - 2021 thành năm 2017 - 2022. 

(Kèm theo hồ sơ của dự án) 

Dự thảo 
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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 6 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022 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 

 

 

 
 

 

 

 


