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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B
sử dụng nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 17
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;
Căn cứ 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;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 9852/TTr-UBND ngày
04 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án
nhóm B trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng nguồn bổ sung
có mục tiêu của ngân sách trung ương
Phê duyệt chủ trương đầu tư 08 dự án nhóm B sử dụng nguồn bổ sung có mục
tiêu của ngân sách trung ương; gồm:
1. Dự án xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình
Thuận và tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk - Phụ lục I.
2. Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng (giai đoạn 2) - Phụ lục II.
3. Dự án xây dựng đường vành đai Đinh Văn - Đạ Đờn, huyện Lâm Hà - Phụ
lục III.
4. Dự án xây dựng đường từ trung tâm huyện Đam Rông đi Quốc lộ 27 - Phụ
lục IV.
5. Dự án sắp xếp dân di cư tự do khu vực Tiểu khu 179 và khu vực Tây Sơn
thuộc xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông - Phụ lục V.
6. Dự án nâng cấp đường liên xã Đinh Trang Hòa đi Tân Lâm và đường vành
đai phía Đông thị trấn Di Linh, huyện Di Linh - Phụ lục VI.
7. Dự án xây dựng đường giao thông từ xã B’Lá, huyện Bảo Lâm đi xã Đam
B’ri, thành phố Bảo Lộc - Phụ lục VII.
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8. Dự án nâng cấp và mở rộng đường hướng Tây từ đường ĐT.721 đi đường
ĐH.93, huyện Cát Tiên - Phụ lục VIII.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Bộ Tài chính bố trí vốn từ nguồn ngân sách trung ương cho các dự án bảo đảm về
thời gian quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.
2. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà có trách nhiệm bố trí vốn từ ngân sách
huyện để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai Đinh Văn - Đạ Đờn theo đúng
thời gian quy định.
3. Các cơ quan quản lý dự án chịu trách nhiệm:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành báo cáo nghiên cứu
khả thi của dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư dự án theo đúng quy
định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.
b) Khi triển khai dự án, các cơ quan quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện tiết
kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án theo chủ trương của Chính phủ.
Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan quản lý dự án, các chủ đầu tư và các cơ
quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban 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 Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp
lần thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông
qua./.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Đức Quận

