QUỐC HỘI

Nghị quyết số: 117/2020/QH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị
quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn
đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
QUỐC HỘI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc
hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Quốc
hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên
tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 282/TTr-CP ngày 05 tháng 6 năm 2020 của
Chính phủ, Báo cáo thẩm tra số 1991/BC-UBKT14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 của
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Báo cáo số 570/BC-UBTVQH14 ngày 18 tháng 6
năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các tài liệu liên quan và ý kiến của
các vị đại biểu Quốc hội,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1
Chuyển đổi từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn
ngân sách nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước đối
với 03 dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết Dầu Giây và bổ sung vốn đầu tư không quá 23.461 tỷ đồng (hai mươi ba nghìn bốn
trăm sáu mươi mốt tỷ đồng) bằng nguồn ngân sách nhà nước.
Điều 2
Chính phủ rà soát, xác định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp lý của
tổng mức đầu tư điều chỉnh của từng dự án thành phần chuyển đổi quy định tại Điều
1 của Nghị quyết này và tổng mức đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ
cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; tổ chức triển khai
thực hiện các dự án thành phần chuyển đổi sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà

nước, chậm nhất đến cuối năm 2022 hoàn thành, đưa vào sử dụng; xây dựng
phương án phù hợp để thu hồi vốn hoàn trả vào ngân sách trung ương.
Các nội dung khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo
Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về chủ
trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam
phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.
Điều 3
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban
khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong phạm vi
nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2020.
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký)
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