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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

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

Số: 89 /NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718
(đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần), huyện Hàm Thuận Nam
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG (LẦN 3)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
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 hằng năm;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 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 hằng năm, số
136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/ NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
Xét Tờ trình số 3336/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718
(đoạn từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần), huyện Hàm Thuận Nam; Báo cáo thẩm tra
số 91/BC-HĐND ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn
từ ga Bình Thuận đến xã Hàm Cần), huyện Hàm Thuận Nam như sau:
1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.718 (đoạn từ ga Bình Thuận đến xã
Hàm Cần), huyện Hàm Thuận Nam.
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2. Nhóm dự án đầu tư: Nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.
6. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nhằm đảm bảo việc lưu
thông và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực.
7. Quy mô đầu tư:
7.1. Phần đường:
- Chiều dài tuyến đầu tư: khoảng 13,75 km.
- Quy mô mặt cắt ngang:
+ Đoạn từ Km9+450 - Km19+900 (10,45 km): Chiều rộng nền 9m (mặt đường
rộng 8m và lề đất 2 x 0,5m = 1m).
+ Đoạn từ Km22+700 - Km26+000 (3,30 km): Chiều rộng nền đường 6m (mặt
đường rộng 3,5m và lề đất 2 x 1,25 = 2,5m).
- Kết cấu mặt đường:
+ Đoạn từ Km9+450 - Km19+900: Bê tông nhựa.
+ Đoạn từ Km22+700 - Km26+000: Láng nhựa.
* Riêng đoạn từ Km19+900 - Km22+700 (2,80 km): Không đầu tư, giữ nguyên
theo hiện trạng mặt đường láng nhựa hiện hữu rộng 3,5m và lề đất 2 x 1,25 = 2,5m
(đoạn tuyến này do Ủy ban nhân dân xã Hàm Cần làm chủ đầu tư, đã được xây dựng
và đưa vào khai thác từ tháng 6/2017).
7.2. Phần cầu: Làm mới cầu Suối Đá tại Km13+440.
8. Địa điểm thực hiện: Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.
9. Dự kiến tổng mức đầu tư: 95.501 triệu đồng.
10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tập trung tỉnh trong kế hoạch trung hạn giai đoạn
2016 - 2020 và chuyển tiếp sang kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
11. Thời gian thực hiện: 05 năm, cuối giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp
thực hiện sang giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó:
- Cuối giai đoạn 2016 - 2020: Triển khai thi công hạng mục cầu Suối Đá.
- Giai đoạn 2021 - 2025: Triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án.
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12. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường giao thông.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình
triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án nêu trên, đề nghị UBND tỉnh thực
hiện đúng theo quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc
thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp bất thường (lần 3)
thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.
Nghị quyết này bãi bỏ Công văn số 624/HĐND-TH ngày 09/7/2018 của Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

