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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 08 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật
Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG (LẦN 5)
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;
Xét Tờ trình số 691/TTr-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội
tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết; Báo cáo thẩm tra số 13/BC-HĐND ngày 27
tháng 3 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại
biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội
tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết như sau:
1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, thành phố
Phan Thiết.
2. Phân loại dự án: Dự án thuộc nhóm B.
3. Mục tiêu đầu tư: Tạo quỹ đất sạch và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để
phục vụ cho việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
4. Quy mô đầu tư:
- San nền toàn khu: Diện tích khoảng 4,505 ha.
- Đường giao thông: Tổng chiều dài khoảng 710 m. Trong đó, các tuyến đường
số 1, 2, 3 có tổng chiều dài khoảng 431 m, bề rộng lòng đường 7,5 m, bề rộng vỉa hè
(2 x 4,0) m, bề rộng nền đường 15,5 m; tuyến đường số 4 có chiều dài khoảng 279 m,
bề rộng lòng đường 12,0 m, bề rộng vỉa hè (5,0 + 4,0) m, bề rộng nền đường 21,0 m.
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- Hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng; hệ thống phòng
cháy, chữa cháy; trồng cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết.
6. Diện tích đất cần sử dụng: Khoảng 4,505 ha.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 70.678 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp
sang giai đoạn 2021 - 2025.
9. Thời gian thực hiện: Trong giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển tiếp sang giai
đoạn 2021 - 2025.
10. 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 theo quy định
của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh,
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị 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
5) thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

