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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 05/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 19 tháng 3 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, 

huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận __________________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 17 

 
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 Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật 

số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 và 
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu; 

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư Dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, tỉnh Ninh Thuận; 

Xét Tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 
án Hệ thống hồ chứa nước Kiền Kiền, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; Báo 
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống hồ chứa nước 

Kiền Kiền, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 04/QĐ-
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HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 
do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn làm chủ đầu tư, với các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư như sau: 
Tổng mức đầu tư: 291.488 triệu đồng.  
2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư như sau: 
Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi 

khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020; Vốn đối ứng NSTW, NSĐP 
và các nguồn vốn hợp pháp khác (bổ sung trong giai đoạn 2021 - 2025), trong đó: 
Giai đoạn 1: 105.973 triệu đồng. 

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện như sau: 
Thời gian thực hiện dự án gồm 02 giai đoạn:  
- Giai đoạn 1: từ năm 2019 - 2022;  
- Giai đoạn 2: sau năm 2022. 
4. Các nội dung khác đã được phê duyệt tại Quyết định số 04/QĐ-

HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
vẫn giữ nguyên. 

 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư và các 
bước liên quan của dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật 
liên quan. 

 
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ 
họp thứ 17 thông qua ngày 19 tháng 3 năm 2021./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
 
 
 
 


		sotttt@ninhthuan.gov.vn
	2021-04-07T11:00:04+0700




