
   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:185/NQ-HĐND   Đà Nẵng, ngày  19  tháng 10  năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thanh toán khối lượng 
xây lắp hoàn thành theo Quyết định phê duyệt quyết toán của 02 công trình 

phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ TÁM (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;
Xét Tờ trình số 7812/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc phê duyệt sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố để thanh toán 
khối lượng xây lắp hoàn thành theo Quyết định phê duyệt quyết toán của 02 công trình 
phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 
đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt sử dụng vốn ngân sách thành phố năm 2018 là 22.807 triệu đồng 

(từ nguồn dự phòng xây dựng cơ bản năm 2018) để thanh toán phần khối lượng xây lắp 
còn lại chưa thanh toán theo các Quyết định phê duyệt quyết toán của 02 công trình, cụ 
thể:

1. Công trình Cải tạo Trung tâm hội chợ triển lãm thành Trung tâm báo chí phục 
vụ công tác truyền thông tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017: 15.737 triệu đồng.

2. Công trình Cải tạo, sửa chữa Cung thể thao Tiên Sơn phục vụ việc dự phòng 
địa điểm tổ chức Gala Dinner tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017: 7.070 triệu đồng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố 
biểu quyết thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng quy định 

của pháp luật và chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà 
Nẵng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp và 
các đơn vị liên quan thanh toán và hoàn trả lại nguồn vốn ngân sách thành phố đã bố 
trí sau khi được Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho phép kéo dài thời gian giải ngân 
nguồn ngân sách Trung ương ứng trước của 02 công trình.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân 
thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ tám (bất thường) thông qua ngày 19 tháng 10 năm 2018./.
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