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CÔNG BÁO/Số 49/Ngày 15-8-2019

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Số: 55/NQ-HðND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về chủ trương ñầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái ñịnh cư phục vụ di
dời các hộ dân ñang cư trú canh tác trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình ChâuPhước Bửu ra khỏi rừng giai ñoạn 2018-2022

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính
phủ về hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư công;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2018/Nð-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 77/2015/Nð-CP ngày 10 tháng 9
năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch ñầu tư công trung hạn và hàng năm; Nghị ñịnh
số 136/2015/Nð-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi
hành một số ñiều của Luật ðầu tư công; Nghị ñịnh số 161/2016/Nð-CP ngày 02
tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế ñặc thù trong quản lý ñầu tư xây dựng
ñối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020;
Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái
ñịnh cư phục vụ di dời các hộ dân ñang cư trú canh tác trong khu bảo tồn thiên nhiên
Bình Châu - Phước Bửu ra khỏi rừng giai ñoạn 2018-2022; Báo cáo thẩm tra số
112/BC-KTNS ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế Ngân sách Hội ñồng nhân
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của ðại biểu Hội ñồng nhân dân tại Kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt chủ trương ñầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái ñịnh
cư phục vụ di dời các hộ dân ñang cư trú canh tác trong khu bảo tồn thiên nhiên Bình
Châu - Phước Bửu ra khỏi rừng giai ñoạn 2018-2022 do Ban Quản lý dự án chuyên
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ ñầu tư, với những nội dung
chính như sau:

