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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: 08/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 14 tháng 02 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trạm xử lý nước thải, 

san nền và đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thành Hải 
___________________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 11 

 

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 ngày 13 tháng 6 năm 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 tháng 01 năm 2022;  

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 Nghị quyết số 973/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 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/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 10/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 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; 

Căn cứ Văn bản số 8651/BKHĐT-QLKKT ngày 28 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

ngân sách Trung ương cho Dự án Giải phóng mặt bằng, san nền và nâng cấp 

trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Thành Hải và Dự án đường giao thông nội 

bộ Khu công nghiệp Thành Hải, tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Văn bản số 3381-CV/TU ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy 

về chủ trương hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp Trạm 

xử lý nước thải, san nền đường giao thông nội bộ Khu Công nghiệp Thành Hải; 
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Xét Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ 

trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trạm xử lý nước thải, san nền và đường giao 

thông nội bộ Khu công nghiệp Thành 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. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trạm xử lý 

nước thải, san nền và đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp Thành Hải 

tại Quyết định số 06ª/QĐ-HĐND ngày 29/10/2015 của Thường trực HĐND 

tỉnh, với những nội dung sau: 

1. Điều chỉnh Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các 

công trình Dân dụng và Công nghiệp. 

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: 2016-2023. 

3. Điều chỉnh quy mô đầu tư:  

- Cắt giảm hạng mục đường giao thông N2 và trục đường giao thông phía 

Đông và các hệ thống hạ tầng đi cùng, bao gồm: Hệ thống cấp nước, hệ thống 

thoát nước mưa, nước thải, hệ thống cấp điện; cụ thể như sau: 

STT Tên Trục 
Chiều dài 

(m) 

Mặt đường 

(m) 
Vỉa hè (m) 

Chỉ giới XD 

(m) 

1 N2 325,93 7,50 7 x 2 = 14 21,5 

2 Phía Đông 384,88 15,0 6 x 2 = 12 27,0 

- Điều chỉnh diện tích san nền từ 18 ha lên 22,967 ha;  

4. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 245.329.194.954 đồng. 

* Cơ cấu nguồn vốn: 

ĐVT: đồng 

STT Chi phí/Nguồn vốn 
Vốn hỗ trợ ngân 

sách Trung ương 
Vốn ngân sách 

địa phương 
Tổng cộng 

1 
Chi phí Xây dựng và 

Thiết bị 
60.000.000.000 8.281.613.549 68.281.613.549 

2 
Chi phí bồi thường 

GPMB & tái định cư 
40.000.000.000 112.410.658.405 152.410.658.405 

3 

Chi phí QLDA, chi phí 

tư vấn ĐTXD và chi 

phí khác  

 7.812.520.000 7.812.520.000 

4 Chi phí dự phòng   16.824.403.000 16.824.403.000 

  Tổng cộng 100.000.000.000 145.329.194.954 245.329.194.954 
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5. Các nội dung khác tại Quyết định số 06ª/QĐ-HĐND ngày 29 tháng 10 

năm 2015 của Thường trực HĐND tỉnh 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 nội dung Dự án Nâng cấp 

Trạm xử lý nước thải, san nền và đường giao thông nội bộ Khu công nghiệp 

Thành Hải 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.  

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.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa XI Kỳ 

họp thứ 11 thông qua ngày 14 tháng 02 năm 2023./. 

 

 CHỦ TỊCH  

 

Phạm Văn Hậu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG XUẤT BẢN 

Địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Trãi 

Điện thoại: 0259.3516179 

Email:  congbao@ninhthuan.gov.vn 

Website: www.ninhthuan.gov.vn 

In tại: Công ty cổ phần In Ninh Thuận 
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