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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: 26/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 17 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường
Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch
Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài), thành phố Phan Thiết
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ
về quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về chủ trương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách
tỉnh và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 1791/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn
Đình Chiểu (đoạn từ Km16+330 đến Km21+430), thành phố Phan Thiết và Tờ trình
số 2937/TTr-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh
tên dự án tại Tờ trình số 1791/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 92/BC-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh
tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn
Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã
ba Làng Chài), thành phố Phan Thiết như sau:
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1. Mục tiêu đầu tư: Từng bước chỉnh trang hạ tầng giao thông, tạo mỹ quan đô
thị, góp phần thúc đẩy sự phát triển vùng trung tâm của khu du lịch quốc gia Mũi Né.
2. Nội dung và quy mô đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu
và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng
Chài), thành phố Phan Thiết với chiều dài khoảng 5.100 m, mặt đường rộng 9,0 m, vỉa
hè mỗi bên rộng 4,0 m, nền đường sau khi mở rộng 17 m, kết cấu mặt đường hoàn
thiện bê tông nhựa; hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, vỉa hè, hố trồng cây,
hệ thống đèn công lộ kết hợp chiếu sáng trang trí, hố ga kỹ thuật, hệ thống an toàn giao
thông, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ có liên quan khác.
3. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 189.967 triệu đồng.
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021
- 2025 là 99.932 triệu đồng (trong đó vốn ngân sách tập trung tỉnh 42.127 triệu đồng,
vốn xổ số kiến thiết 57.805 triệu đồng) và phần kinh phí còn lại (khoảng 90.035 triệu
đồng) chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hàm Tiến và phường Mũi Né, thành phố
Phan Thiết.
7. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm.
8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026 - 2030.
9. Hình thức đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp mở rộng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và chỉ đạo Ủy ban
nhân dân thành phố Phan Thiết sớm ban hành các quy định liên quan đến việc quản lý
không gian, kiến trúc đối với đoạn đường thuộc Dự án để thực hiện việc chỉnh trang
đô thị cho đồng bộ.
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 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 Bình Thuận khoá XI, kỳ họp
thứ 2 thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoài Anh

