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NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường 328 

(đoạn Phước Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm), huyện Xuyên Mộc 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 

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

Căn cứ 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;  

Xét Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở 

rộng đường 328 (đoạn Phước Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm), huyện Xuyên Mộc; 

Báo cáo thẩm tra số 126/BC-KTNS ngày 15 tháng 9 năm 2022 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. Điều chỉnh mục 6 Công văn số 423/HĐND-VP ngày 19 tháng 

10 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định 

chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường 328 (đoạn Phước Tân - 

Phước Bửu - Hồ Tràm), huyện Xuyên Mộc với nội dung như sau: 

“6. Tổng mức đầu tư dự án là 483.985.795.840 đồng (Bốn trăm tám mươi 

ba tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm bốn 

mươi đồng).”. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Công văn số 423/HĐND-VP ngày 19 

tháng 10 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định 

chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường 328 (đoạn Phước Tân - Phước 

Bửu - Hồ Tràm), huyện Xuyên Mộc. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 

và chủ động điều chỉnh hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh theo thẩm 

quyền đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch 

đầu tư công hàng năm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 để cân 

đối nguồn vốn đầu tư công tiếp tục thực hiện dự án.  

2. Giao 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 các đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa 

VII, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 16 tháng 9 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 

thông qua./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                           

- Như Điều 2; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; 

- TTr.Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- TTr. HĐND, UBND huyện Xuyên Mộc; 

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh; 

- Website HĐND tỉnh; 

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Viết Thanh 
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