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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án
xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều
chỉnh dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra 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. Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng khu đô
thị thương mại Cồn - Văn Lý, huyện Hải Hậu với nội dung như sau:
1. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2022.
2. Các nội dung còn lại: Thực hiện theo văn bản số 150/HĐND-TT ngày
13 tháng 7 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý
kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị thương mại Cồn - Văn Lý,
huyện Hải Hậu.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá
trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo
đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các quy
định của pháp luật có liên quan.
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII,
kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 31 tháng 8 năm 2020 và có hiệu lực từ
ngày thông qua./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 2;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.
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