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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: 72/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

 ưu tiên phát triển của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn năm 2021 - 2025 
 được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay vốn ___________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 16 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 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 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương; 
Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 
28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư 
phát triển địa phương; 

Xét Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020 Ủy ban nhân 
dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Danh mục các 
lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng trực tiếp và vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 
giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 259/BC-HĐND ngày 17 tháng 11 
năm 2020 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. Thông qua Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh 

tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 - 2025 
được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp và cho vay vốn như sau: 
STT Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội Ghi chú 

01 Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị, khu dân cư, 
khu tái định cư. 

 

02 Đầu tư phát triển hạ tầng, phương tiện vận tải phục vụ công 
cộng. 

 

03 Đầu tư hạ tầng làng nghề; công nghiệp chế biến, bảo quản các 
sản phẩm đặc thù của tỉnh; chợ nông thôn. 

 

04 Đầu tư các dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực 
nông nghiệp. 
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05 Đầu tư phát triển nhà ở xã hội.  

06 Đầu tư các dự án xã hội hóa về giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, 
thể dục thể thao, 

 

07 Đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện, ưu tiên đối với vùng nông 
thôn. 

 

08 Đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, các sản phẩm 
thân thiện với môi trường. 

 

 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai 

thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật; hàng năm báo cáo kết quả thực 
hiện nghị quyết cho Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 
đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, kỳ 
họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 12  năm 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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