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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

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

Số: 13/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường bền vững các thành phố
Duyên hải - Tiểu dự án thành
phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
___________________________________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu
tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu,
Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành
án dân sự ngày 11/01/2022;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về
quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của
các nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Môi trường bền vững các thành phố
Duyên hải” vay vốn Ngân hàng Thế giới;
Căn cứ Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Môi trường
bền vững các thành phố Duyên hải” do WB tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành
phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm”, vay vốn WB;
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Căn cứ Hiệp định tín dụng số 6027-VN và Hiệp định vay số 8745-VN ký
ngày 27/10/2017 giữa Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội
phát triển quốc tế (IDA) và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD);
Xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi
trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan RangTháp Chàm, 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. Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Môi trường
bền vững các thành phố Duyên hải-Tiểu dự án thành phố Phan Rang-Tháp
Chàm, tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 và
Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ, với
nội dung sau:
1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 103,82 triệu USD, tương đương 2.328.669
triệu đồng; Trong đó:
- Vốn vay Ngân hàng thế giới không thay đổi: 75,25 triệu USD tương
đương 1.679.956 triệu đồng.
+ Vốn vay IDA: 65,10 triệu USD, tương đương 1.453.358 triệu đồng.
+ Vay vốn IBRD: 10,15 triệu USD, tương đương 226.598 triệu đồng.
- Vốn đối ứng: 28,57 triệu USD, tương đương 648.713 triệu đồng; gồm:
ngân sách Trung ương: 382.690 triệu đồng, ngân sách địa phương: 266.023 triệu
đồng.
2. Các nội dung khác tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 và
Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ không
thay đổi.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ
quan liên quan triển khai thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Phan Rang
- Tháp Chàm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 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.

CÔNG BÁO NINH THUẬN/Số 15/Ngày 01-6-2022

11

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 5 thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2022./.
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu

