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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
Số: 139/2015/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy Hòa, ngày 01 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Ban hành tiêu chí xác ñịnh dự án trọng ñiểm nhóm C
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật ðầu tư công năm 2014 ;
Sau khi xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND, ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh về
Ban hành tiêu chí xác ñịnh dự án trọng ñiểm nhóm C tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra
của Ban kinh tế và Ngân sách HðND tỉnh và ý kiến các ñại biểu HðND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành tiêu chí xác ñịnh dự án trọng ñiểm nhóm C trên ñịa bàn tỉnh
Phú Yên thuộc một trong các tiêu chí như sau:
1. Dự án sử dụng vốn ñầu tư công có tổng mức ñầu tư như sau:
- Dự án thuộc lĩnh vực quy ñịnh tại khoản 2, ðiều 8 của Luật ðầu tư công có
tổng mức ñầu tư từ 75 tỷ ñồng ñến dưới 120 tỷ ñồng.
- Dự án thuộc lĩnh vực quy ñịnh tại khoản 3, ðiều 8 của Luật ðầu tư công có
tổng mức ñầu tư từ 50 tỷ ñồng ñến dưới 80 tỷ ñồng.
- Dự án thuộc lĩnh vực quy ñịnh tại khoản 4, ðiều 8 của Luật ðầu tư công có
tổng mức ñầu tư từ 40 tỷ ñồng ñến dưới 60 tỷ ñồng.
- Dự án thuộc lĩnh vực quy ñịnh tại khoản 5, ðiều 8 của Luật ñầu tư công có
tổng mức ñầu tư từ 30 tỷ ñồng ñến dưới 45 tỷ ñồng.
2. Dự án ảnh hưởng lớn ñến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng
nghiêm trọng ñến môi trường, bao gồm:
Sử dụng ñất có yêu cầu chuyển mục ñích sử dụng ñất khu bảo tồn thiên nhiên,
khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 5 ha trở lên;
rừng phòng hộ ñầu nguồn từ 5 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn
sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 10 ha trở lên; rừng sản xuất từ 100 ha trở lên;
3. Dự án có yêu cầu chuyển mục ñích sử dụng ñất trồng lúa nước từ hai vụ trở
lên với quy mô từ 5 ha ñến dưới 10 ha;
4. Dự án di dân tái ñịnh cư từ 40 người trở lên ở miền núi, từ 100 người trở lên
ở các vùng khác;
5. Dự án ñòi hỏi phải áp dụng cơ chế, chính sách ñặc biệt cần ñược HðND tỉnh
quyết ñịnh: Dự án ñổi ñất lấy công trình, dự án PPP.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/7/2015.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
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Hội ñồng nhân dân tỉnh giao:
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Trong quá trình thực hiện, ñể ñảm bảo tiến ñộ xây dựng kế hoạch ñầu tư công
ñúng thời gian quy ñịnh, HðND tỉnh ủy quyền cho Thường trực HðND tỉnh quyết
ñịnh chủ trương ñầu tư theo ñề xuất của UBND tỉnh và báo cáo HðND tỉnh tại kỳ họp
gần nhất.
3. Thường trực HðND, các Ban của HðND và ñại biểu HðND tỉnh căn cứ
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật ñịnh tăng cường ñôn ñốc, kiểm tra, giám sát
việc thực hiện.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ
12 thông qua ngày 01 tháng 7 năm 2015./.
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt
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