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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: 43/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 17 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư dự án Trung tâm 
 biểu diễn nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận ___________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 18 
 

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 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 

2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

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 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 
973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội 

Căn cứ Quyết định 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án quy hoạch, kế hoạch nâng cấp, xây mới công trình 
văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật); 

Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm biểu 
diễn nghệ thuật 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. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm biểu diễn nghệ 

thuật tỉnh Ninh Thuận, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ đầu tư, 
với các nội dung sau: 
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1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh nhằm phục vụ nhu 

cầu biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và hưởng thụ văn hóa của công 
chúng, là nơi tổ chức các sự kiện lớn của tỉnh, giao lưu văn hóa với các tỉnh bạn 
và tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng thời phát 
triển Trung tâm biểu diễn nghệ thuật tỉnh thành một thiết chế văn hóa phục vụ 
cộng đồng, góp phần bảo tồn các văn hóa nghệ thuật của tỉnh. 

2. Quy mô đầu tư: 
Xây dựng mới khối nhà biểu diễn kết hợp nhà làm việc của Đoàn ca múa 

nhạc và không gian triển lãm, trong đó nhà biểu diễn có sức chứa 1.300 chỗ ngồi 
(khán đài di động 1.000 chỗ, khán đài cố định 300 chỗ), tổng diện tích sàn xây 
dựng là 6.340m2 và đầu tư hạ tầng kỹ thuật: San nền, hệ thống cấp thoát nước, hệ 
thống điện, chiếu sáng tổng thể, sân đường nội bộ, sân khấu ngoài trời, bãi để xe, 
cổng tường rào, cây xanh… 

3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:  
- Nhóm dự án: nhóm B. 
- Loại công trình: Dân dụng (Lĩnh vực văn hóa). 
4. Tổng mức đầu tư dự án: 99.110.569.000 đồng. 
5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 
 Nguồn vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương (bán đấu giá 

trụ sở) giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
6. Địa điểm và phạm vi đầu tư 
 Khu công viên Trung tâm thành phố Phan Rang - Tháp, phường Mỹ Bình, 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 
7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022-2025. 
 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Đây là công trình văn hóa có giá trị cao về kiến trúc và văn hóa của tỉnh, 

cần phải được xem xét nghiên cứu kỹ về quy mô, tổng mức đầu tư phù hợp để 
đảm bảo về thẩm mỹ, kiến trúc, thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu hoạt động văn 
hóa, sự kiện chính trị, tham quan, sinh hoạt văn hóa của Nhân dân. 

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Hội 
đồng nhân dân tỉnh phối hợp chỉ đạo quá trình tổ chức thực hiện về quy mô, tổng 
mức đầu tư, đáp ứng yêu cầu trên, đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp 
luật liên quan, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tiếp theo. 

 
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. 
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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 18 thông qua ngày 17 tháng  5 năm 2021./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		sotttt@ninhthuan.gov.vn
	2021-06-16T16:16:46+0700




