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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH HÒA BÌNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 356/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật  

Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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; Luật Đầu tư công ngày 13 

tháng 6 năm 2019; 

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;  

Trên cơ sở Nghị quyết số 308/NQ-HĐND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 tỉnh Hòa Bình: Nghị quyết số 

310/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hòa Bình quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hòa Bình; Quyết 

định số 07/QĐ-HĐND ngày 05/02/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy; 

 Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án 

Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy; Báo cáo 

thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo 

luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật 

Cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy do Ủy ban nhân dân huyện 

Lạc Thủy quản lý dự án, nội dung cụ thể như sau: 

1. Quy mô đầu tư bổ sung. 

1.1. Xây dựng mới đường ống thu gom nước thải tổng chiều dài 1,085Km. 

1.2. Xây dựng mới hệ thống đường giao thông nội bộ với tổng chiều dài 1,568Km, gồm: 

- Tuyến số 5 (QH4) dài khoảng 813,5m; mặt cắt ngang Bn = 13,5m, 

Bm=7,5m, vỉa hè 2x3=6m. 

- Tuyến số 6 (QH3) dài khoảng 438m; mặt cắt ngang Bn = 13,5m, 

Bm=7,5m, vỉa hè 2x3=6m. 
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- Tuyến số 7 (QH1) dài khoảng 315m; mặt cắt ngang Bn = 20,0m, 

Bm=11,0m, vỉa hè 2x4,5=9m. 

1.3. Thảm bổ sung mặt đường BTXM tuyến QH1 chiều dài khoảng 238m. 

2. Tổng mức đầu tư dự án: 86,0 tỷ đồng  

3. Cơ cấu nguồn vốn:  

3.1. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp từ 

năm 2016-2020: 40 tỷ đồng. 

3.2. Vốn ngân sách tỉnh và vốn hợp pháp khác giai đoạn: 2021-2025: 46 tỷ đồng. 

4. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016-2023 

5. Tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 36 tháng (Từ năm 2021) 

6. Các nội dung khác: Diện tích sử dụng đất khoảng 6,86ha 

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh được thực hiện theo Quyết 

định số 07/QĐ-HĐND ngày 05/02/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm 

công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy 

định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư, đảm bảo tiến độ giải ngân và thời gian thực hiện dự án; phát 

huy hiệu quả đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; báo cáo kết 

quả thực hiện dự án với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày thông qua./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Bùi Đức Hinh 
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