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CÔNG BÁO/Số 17/Ngày 26-07-2018
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 06 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính
phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 2568/TTr-UBND ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc xin thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị
quyết số 05/NQ-HĐND ngày 3 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 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 tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng cơ
sở hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, với một số
nội dung chủ yếu như sau:
1. Quy mô đầu tư: 231,78 ha.
2. Tổng mức đầu tư: 2.126.000 triệu đồng.
3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh - Vốn từ nguồn cân đối ngân sách địa
phương; vốn vay; vốn từ nguồn tăng thu ngân sách (xổ số kiến thiết); vốn từ nguồn cho
thuê đất; vốn của các nhà đầu tư các hạng mục: thông tin liên lạc, cấp nước, cấp điện.
4. Địa điểm đầu tư: xã Phú Thuận và xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
5. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017-2025.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

