HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
TINH BA RIA-VUNG TAU
S: 4

/NQ-}1DNI

Ba Rja-VIng Tàu, ngàyA tháng 7 nám 2019

NGH4QUYET
Ve chu trtro'ng dieu chinh, bo sung
Chrcrng trInh 135 giai don 2019-2020 trên dja bàn tinh Ba Ra-Vüng Thu
A

HOI BONG NHAN DAN TINTI BA REA-VUNG TAU
KHOA VI, K HQP THU M11O1 HA!
Can cr Lust T chirc chInh quyn dja phuung ngày 19 tháng 6 näm 2015;
Can ctr Lust Du tr cong ngày 18 tháng 6 näm 2014;
Can cü Nghj djnh s 136/20151ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2015 cüa
ChInh phü v huàng dn thi hãnh mt s diu cüa Lust Du tu công;
Can ci'r Ngh djnh s 120/20181ND-CP ngày 13 tháng 9 nàm 2018 cüa
ChInh phü ye sira dôi, b sung mt so diêu Nghj djnh sO 77/20151ND-CP ngày
10 tháng 9 nam 2015 cüa Chinh phü ye kê hoach du ttr cong trung han và hang
näm; Nghj djnh s 136/2015/ND-CP ngày 31 thang 12 näm 2015 cüa ChInh phü
v hu&ng dn thi hành mt so diiêu cüa LuQt Du tu công; Nglij djnh so
161/2016/ND-CP ngày 02 tháng 12 nãm 2016 cüa Chinh phü ye ca ché dc thu
trong quãn 1 dâu tir xay d1rng dôi vói mt so dir an thuc các Chung trInh miic
tiêu quéc gia giai doan 20 16-2020;
Can cü Quyt djnh s 1722/QD-TTg ngày 02 tháng 9 nàm 2016 cüa Thu
tu&ng ChInh phü Phê duyt Chucmg trInh Mic tiêu Quc gia giâm ngheo bn
v&ng giai don 20 16-2020;
Can cü quyt djrih s 41/2016/QD-TTg ngày 10 thang 10 näm 2016 cüa
Thu tithng ChInh phü ban hành Quy chê quàn 1, diêu hành thirc hin các
Chuong tr'mh miic tiêu quc gia;
Can ctr Quyt dljnh s 582/QD-TTg ngày 28 tháng 4 nàm 2017 cüa Thu
tithng Chinh phü ye phê duyt danh sách thôn dc bit khó khán, xã khu vrc III,
khu vtic II, khu vrc I thuc vüng dn tc thiêu s và min nüi giai don 20 162020;
Can cir Quyt djnh s 414/QD-LTBDT ngày 11 tháng 7 näm 2017 cüa liJy
ban Dan tc ye Phê duyt danh sách thôn dc bit khó khän vào din du tu
chuang trInh 135 giai doan 20 17-2020;
Can cü Thông ti.r s 01/2017/TT-UBDT ngày 10 tháng 5 näm 2017 cüa
Uy ban Dan tc quy djnh chi tit th%rc hin dir an 2 (chuang trInh 135) thuOc
Chircxng trmnh mic tiêu quc gia giãm ngheo bn vüng giai do?n 2016-2020;
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Xét Ti trInh s 107/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 näm 2019 cüa Uy ban
nhan dan tinh ye vic cho chü trucrng diéu chinh, bô sung Chuang trInh 135 giai
doan 2019- 2020 trên dja bàn tinh Ba Rja-Vung Tàu; Báo cáo thâm tra so
104/BC-KTNS ngày 15 tháng 7 näm 2019 cüa Ban Kinh t-Ngân sách Hi dng
nhân dan tinh; kin tháo 1un cüa dai biu Hi dng nhân dan tai K hçp,
QUYET NGH!:
Diu 1. Phê duyt diu chinh, b sung chü trirong Chuong trInh 135
giai don 2019-2020 trên da bàn tinh Ba Rja-Vung Tàu do Ban Dan tc
tinh lam chü du tir, vói nhfrng nii dung chinh nhir sau:
A

A
1. Bo sung cac hng miic dau
tu':

- B sung 07 cong trmnh giao thông nông thôn thuc các thôn p dc bit
khó khän trên cija bàn huyn Xuyên Mc vào danE mic du tir co sâ ha tang
thuc Chucing trInh 135 giai doan 20 19-2020 trên dja bàn tinh Ba Rja-Vung
Tàu, CU th:
SiT

1
2
3

6

Don
vl
(Km)

Giá tn
(Triu
dng)

Hin
trng

Du tin
thành

1,5

3.825

Dá xô b

Nhra

2,0

5.100

Dá xô b

Nhira

Nâng cAp lang nhra &rng tO
5- 6, âp Khu I, xã BInh Châu.

18

4.590

Dá xô b

Nhua

Nâng cAp duông t 12 a 1, tO
1 âp2Tây,xãBàuLâm.

1,2

3.060

Dá xô b

Nhira

Nâng cAp lang nh%ra du?mg t
Ap2 Tây,xaBàuLâm.

2,2

5.6 10

Da xO b

Nhira

Nâng cAp lang nhira dithng th 6,
Ap Bàu Nga, xã Tan Lam.

1,9

4.845

Dá xo b

Nhira

Nâng cAp lang nhra dithng to
1,2 âp Bàu Ham, xã Tan Lam.

2,35

5.993

Dá xô b

Nhira

12,950

33.023

Ten cong trInh
Nâng cAp lang nhira thr&ng Sui
Tre - QL55, âp Tan Trung, xâ
Phixâc Tan.
Nâng cAp lang nhira dithng tt
Ap Tan Ru, xã Phithc Tan.

Tng cong

2. Tng mfrc du tin chiro'ng trInh diu chinh là: 23 3.528 triu dng (Hai
tram ba mu'o'i ba t), nám tram hai muvi tam triu dng,). Trong do:
- Ngân sách cAp tinh: 220.598 triu dng.
+ Vn dAu tu phát trin: 219.768 triu dng.
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+ Vn sir nghip: 830 triu dng.
- Ngan sách cp huyn: 8.665 triu ding.
- Ngun vn di üng cüa ngu&i dan: 4.265 triu dng.
3. Các ni dung khác: Vn giU nguyen theo Nghj quyt s 77/NQ-HDND
ngày 14 tháng 12 näm 2018 cüa Hi dng nhân dan tinh v chü truclng thirc hin
Chumg trInh 135 giai don 20 19-2020 trên dja bàn tinh Ba Rja-Vflng Tàu.
.A

Dieu 2. To chirc thirc hien
1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc trin khai thrc hin Nghj quyt nay.
2. Giao Thuing trirc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, các
To c1i biêu Hi dông nhãn dan và các di biêu Hi dng nhân dan tinh giám sat
vic thirc hin Nghj quyêt.
Diu 3. Diu khoãn thi hành
Nghj quyt nay dã duçic HOi dng nhân dan tinE Ba Rja-VUng Tàu Khóa
VI, K hçp thr Muii Hai thông qua ngày 18 tháng 7 näm 2019 và có hiu Irc tr
ngày 18 thang 7 nàm 2019.!.
Noinhmn:
- Uy ban Thu&ng viii Quc hOi;
- Van phông ChInh hü;
- B Ké hoach và Dâu tu, Bô Tài chInh;
- TTr.Tinh üy, Doàn DBQH tinh;
- Tfr.HDND tinh, UBND tinh, UBMYFQ tinh;
- Các Ban HDND tinh, dai biêu HDND tinh;
- Van phông HDND tinh;
- Sà Kê hoach vâ Dâu tu, Sà Tài chInh;
-Ban dântc;
- Trung tam Cong báo-Tin hçc tinh;
- Wesbsite HDND tinh;
- Báo Ba Rja-Vung Tàu, Dài PT-TH tinh;
- Ltru: VT, TH.

Nguyn Hing LTnh

