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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ 

_______ 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

Số: 02/2015/NQ-HðND 
 

      Phú Thọ, ngày 10  tháng 7 năm 2015 

 

 
NGHỊ QUYẾT 

Quy ñịnh tiêu chí dự án trọng ñiểm nhóm C của tỉnh Phú Thọ  
theo Luật ðầu tư công    

__________ 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;  

Căn cứ Luật ðầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 2417/TTr-UBND ngày 23 tháng 6  năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng 
nhân dân tỉnh và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh tiêu chí dự án trọng ñiểm nhóm C của tỉnh Phú Thọ theo Luật 
ðầu tư công như sau: 

- Dự án có tổng mức ñầu tư từ 90 tỷ ñồng ñến dưới 120 tỷ ñồng thuộc lĩnh vực: 
Giao thông (bao gồm: Cầu, cảng sông, ñường quốc lộ); xây dựng khu nhà ở. 

- Dự án có tổng mức ñầu tư từ 60 tỷ ñồng ñến dưới 80 tỷ ñồng thuộc lĩnh vực: 
Giao thông (không bao gồm cầu, cảng sông, ñường quốc lộ); thủy lợi; cấp thoát nước 
và công trình hạ tầng kỹ thuật; kỹ thuật ñiện. 

- Dự án có tổng mức ñầu tư từ 45 tỷ ñồng ñến dưới 60 tỷ ñồng thuộc lĩnh vực: 
Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn quốc gia; hạ tầng kỹ 
thuật khu ñô thị mới.  

- Dự án có tổng mức ñầu tư từ 35 tỷ ñồng ñến dưới 45 tỷ ñồng thuộc lĩnh vực: 
Y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho 
tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở). 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
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- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ 
Mười thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày 
thông qua./.   

       
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 
 


