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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Bình Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
Công viên Hùng Vương, thành phố Phan Thiết
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 Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
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 việc 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/NĐCP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về 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;
Thực hiện văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư
chương trình, dự án đầu tư công;
Xét Tờ trình số 3330/TTr-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên Hùng Vương, thành phố
Phan Thiết; Báo cáo thẩm tra số 93/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;
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QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Công viên Hùng Vương, thành phố
Phan Thiết, với các nội dung chính như sau:
1. Tên dự án: Công viên Hùng Vương, thành phố Phan Thiết.
2. Dự án 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. Mục tiêu đầu tư: Góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ nhu cầu sinh hoạt,
giải trí, văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời, tạo thêm không gian xanh cho thành
phố Phan Thiết.
6. Quy mô đầu tư:
- San nền toàn khu;
- Đường giao thông;
- Quãng trường, bãi đỗ xe, sân - đường;
- Sân tổ chức sự kiện, sân chơi trẻ em, vườn chuyên đề, thể dục ngoài trời, nhà
dịch vụ bến thuyền;
- Cây xanh công viên, cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly;
- Hồ cảnh quan, kè lòng hồ;
- Cấp - thoát nước công viên;
- Hệ thống điện (trạm biến áp, đường dây trung thế, đường dây hạ thế);
- Kè bờ kênh thoát lũ;
- Lắp đặt hệ thống chiếu sáng và hệ thống thông tin liên lạc;
- Các hạng mục phụ trợ khác.
7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Phan Thiết.
8. Diện tích đất cần sử dụng: Khoảng 22,78 ha.
9. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 297.477 triệu đồng.
10. Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh.
11. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn: Dự án đầu tư kết cấu
hạ tầng kỹ thuật đô thị.
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12. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp sang giai
đoạn 2021 - 2025.
13. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.
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 Ủy ban nhân dân
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 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp bất thường (lần
3) thông qua ngày 11 tháng 9 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

