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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: 85/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở 

 Ngô Quyền thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền, 

 xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải 
____________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 2 

 
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 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 7/2020 

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/TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 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 quyết số 115/NQ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính 

phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận 
phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 
2023; 

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

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025; 

Xét Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án 
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Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thuộc Trường Tiểu học 
và Trung học cơ sở Ngô Quyền, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; 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 Nâng cấp, sửa chữa 

Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thuộc Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Ngô Quyền, xã Vĩnh Hải, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải làm chủ 

đầu tư, với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thuộc 

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngô Quyền xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải 

(hạng mục cổng, tường rào) nhằm cải tạo cơ sở vật chất hoàn chỉnh, khang 

trang, góp phần bảo vệ tài sản cho nhà trường, giảm thiểu nguy hiểm cho các 

em học sinh. 

2. Quy mô đầu tư: 

Tháo dỡ tường rào hiện trạng đã xuống cấp. Xây mới cổng, tường rào với 

chiều dài 210 md. 

3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình:  

- Nhóm dự án: dự án nhóm C. 

- Loại công trình: công trình dân dụng. 

- Cấp công trình: công trình cấp IV. 

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.000 triệu đồng. 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: nguồn cân đối Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 

- 2025. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận. 

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: năm 2022 - 2023. 

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

- Chỉ đạo rà soát, phê duyệt Đề án ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân và 

phát triển khu dân cư đối với các vị trí trước đây quy hoạch xây dựng Nhà máy 

điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 theo quy định trước khi triển khai thực hiện đầu 

tư dự án.  

- Chỉ đạo Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn 

thành các thủ tục để quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư 

công và pháp luật liên quan. 
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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 XI kỳ 

họp thứ 2 thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2021./. 

 

 CHỦ TỊCH 

  

Phạm Văn Hậu 
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