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

NGHỊ QUYẾT 
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển 
nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 

bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển 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; 
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 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 cú Quyết định số 02/QĐ- HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích 
ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven 
biển Ninh Thuận; 

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2021của Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 
án Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến 
đổi khí hậu và tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh 
Thuận; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 
kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  
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QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thu trữ nước dưới đất để 
phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng 
trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển Ninh Thuận tại 
Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận, với các nội dung sau: 

1. Điều chỉnh tên chủ đầu tư như sau: 
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án như sau: 
Thời gian thực hiện dự án: năm 2019 - 2022. 
3. Các nội dung khác đã được phê duyệt tại Quyết định số 02/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 
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