
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHÚ QUỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4^ /NQ-HĐND Phú Quốc, ngàyÀG thángAcyLnăm 2020

NGHỊ QUYẾT
Gỉao ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư

môt số dư án nhóm c sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện
quản lý trên địa bàn huyện Phú Quốc

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUỐC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Luật sửa đoi, bo sung một số điều của Luật Tố chức Chỉnh phủ và Luật Tố 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 đoiy bo

sung một so điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch;
Xét Tờ trình sổ 337/TTr-ƯBND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của ủy ban

nhân dân huyện giao úy han nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư một
số dự án nhỏm c sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lỷ trên địa bàn
huyện Phú Quốc; Bảo cáo thấm ừ'a số 54/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020
của Ban Kỉnh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý ìdến thảo ỉuận của đại
biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QƯYÉT NGHỊ:

Điều 1. Gỉao ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trirơng đầu tư
một số dự án nhóm c sử dụng vốn đầu tư công thuôc cấp huyên quản lý trên
địa bàn huyện Phú Quốc, nội dung cụ thể như sau:

1. Dự án có tổng mức đầu tư dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực:
a) Giao ứiông, bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường

quốc lộ;
b) Công nghiệp điện;

c) Khai thác dầu khí;
d) Hóa chất, phân bón, xi măng;
đ) Chế tạo máy, luyện kim;
e) Khai ứiác, chế biến khoáng sản;



g) Xây dựng khu nhà ở.

2. Dự án có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng ứiuộc lĩnh vực:
a) Giao ứiông;

b) Thủy lợi;

c) Cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác;
d) Kỹ thuật điện;

đ) Sản xuất tìiiết bị thông tin, điện tử;
e) Hóa dược;

g) Sản xuất vật liệu;
h) Công trình cơ khí;

i) Bưu chừửi, viễn thông;
3. Dự án có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực sau đây:
a) Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng ửiủy sản;
b) Vườn quốc gia, khu bảo tồn tìiiên nhiên;
c) Hạ tầng kỹ ứiuật khu đô thị mới;
d) Công nghiệp, trừ dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản

1 và 2 Điều này.
4. Dự án có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng thuộc lữứi vực:
a) Y tế, văn hóa, giáo dục;
b) Nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát ứianh, truyền hình;
c) Kho tàng;

d) Du lịch, thể dục thể ứiao;
đ) Xây dựng dân dụng, trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại điểm g khoản 2

Điều 8 Luật Đầu tư công năm 2019;
e) Dự án ứiuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Điều 2. Hiêu lưc thỉ hành

•  •

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
Điều 3. Tỗ chức thực hỉện
1. Giao ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo

cáo Thưòmg trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp kỳ
họp gần nhất.



2. Trong thời gian thực hiện dự án quy định tại Điều 1 Nghị quyết này,
trường họp cần điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, ủy ban nhân dân huyện
thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh tìieo quy định của Luật Đầu tư công năm
2019 và các quy định pháp luật có liên quan.

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

CHỦ TỊCH

Nguyên Đửc Kỉnh


