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NGHỊ QƯYÉT
về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án
Lát gạch vỉa hè đường Trần Hưng Đạo

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHỦ QƯÓC
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đoi, bổ sung một so điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật
To chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đoi, bo

sung một so điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP, ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chỉnh

phủ về quản lý chỉ phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ'CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của

Chính phủ Quy định chì tiết thỉ hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trĩnh số 335/TTr-ƯBND ngày Q4 tháng 12 năm 2020 của ủy ban

nhân dân huyện Phủ Quốc về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lát gạch vỉa
hè đường Trần Hưng Đạo; Báo cáo thầm tra số 54/BC-HĐND ngày 07 tháng
12 năm 2020 của Ban Kỉnh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QƯYÉT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lát gạch vỉa
hè đường Trần Hưng Đạo, nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số OSy^Q-tTOND
ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc: Bổ sung
nội dung quy mô "mở rộng mặt đường tại giao lộ ngã ba Suối Mây, giảm bề
rộng của vỉa hè để mở rộng mặt đường, kết cấu phạm vi mở rộng tương đương
với kết cấu đường hiện hữu".

2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND
ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc về điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án Lát gạch vỉa hè Trần Hưng Đạo.

Điều 2. Tổ chức thưc hiên
1. Hội đông nhân dân huyện giao Uy ban nhân dân huyện triên khai thực

hiệií các bước thủ tục theo đúng quy định Luật đầu .tư công.



2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ
đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc khóa X, Kỳ
họp thứ Hai mươi hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ
ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- HĐND, ƯBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 20;
- Ông Trần Văn Mứng, UVTT HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính; Sờ Kế hoạch đầu tư;
- Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lănh đạo UBND huyện;
- ủy ban MTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- HĐND, ƯBND các xă, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử;
- LĐVP + CVNC (Tú Anh);
- Lưu: VT.

CHỦ TICH

Nguyễn Đức Kỉnh


