Sở Thông tin và Truyền thông
sotttt@ninhthuan.gov.vn
Tỉnh Ninh Thuận
30.05.2022 16:20:53 +07:00

12

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH______________
NINH THUẬN

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

Số: 14/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 23 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án “Khắc phục khẩn cấp
hậu quả thiên tai tại một___________________________________________
số tỉnh Miền Trung - tỉnh Ninh Thuận”, vay vốn WB
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 Hiệp định số 6074-VN ngày 29/9/2017 giữa Hiệp hội Phát triển
Quốc tế (Ngân hàng Thế giới) và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam của dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền
Trung;
Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 04 Tiểu dự án tại các tỉnh Bình Định,
Quảng Ngãi, Phú Yên, Ninh Thuận thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả
thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung, vay vốn WB;
Xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
trình Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án “Khắc
phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Ninh Thuận”,
vay vốn WB; 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.
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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án “Khắc phục khẩn
cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung - tỉnh Ninh Thuận”, vay
vốn WB, với nội dung sau:
1. Điều chỉnh quy mô đầu tư:
a) Điều chỉnh tại Điểm d Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 346/QĐ-TTg
ngày 20/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:
Nội dung đã phê duyệt
Nội dung điều chỉnh
“Phục hồi tái thiết công trình Kè chống “Phục hồi tái thiết công trình Kè chống
sạt lở 6,60 km”
sạt lở 8,240 km”.
Các nội dung khác của Tiểu Dự án tỉnh Ninh Thuận được phê duyệt tại
Điểm d Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 20/3/2017 của Thủ
tướng Chính phủ vẫn giữ nguyên không thay đổi.
2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
TT
1
2

Nguồn vốn
Vốn vay WB
Vốn đối ứng
Tổng cộng

Tổng vốn đầu tư
được duyệt
Triệu
Triệu
USD
đồng
16,00 361.600
2,00
45.200
18,00 406.800

Tổng vốn đầu tư
điều chỉnh
Triệu
Triệu
USD
đồng
14,74
333.236
3,26
73.564
18,00
406.800

Chênh lệch
(tăng +; giảm -)
Triệu
Triệu
USD
đồng
-1,26
-28.364
+ 1,26
+28.364
0
0

(Tỷ giá lấy tại thời điểm ký kết Hiệp định: 01 USD = 22.600 đồng).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức quản lý, sử dụng vốn
đúng mục đích và thanh toán vốn theo đúng quy định về quản lý dự án đầu tư và
xây dựng.
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 5 thông qua ngày 23 tháng 5 năm 2022./.
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hậu

