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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 28 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp
hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 3 (CHUYÊN ĐỀ)
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 01/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về việc giao quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C
trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp hạ
tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết;
Xét Tờ trình số 3259/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trang, nâng cấp
hạ tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết; Báo cáo thẩm tra
số 105/BC-HĐND ngày 16 tháng 9 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 điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Chỉnh trang, nâng cấp hạ
tầng kỹ thuật đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết như sau: Thay thế khoản
3 Điều 1 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh thành nội dung như sau:
“3. Nội dung và quy mô đầu tư:
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- Di dời và ngầm hóa các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp điện sinh hoạt, điện
thoại, cáp quang, …).
- Làm mới hố ga kỹ thuật bằng bê tông cốt thép và gang đúc.
- Làm mới hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải.
- Lát toàn bộ hai bên vỉa hè (trừ đoạn vỉa hè đã đầu tư theo dự án Nhà hát và
triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh), lắp bó vỉa, gờ chắn vỉa hè, dải phân cách giữa bằng
đá Granite đồng bộ với Đại lộ Lê Duẩn và Công viên Nguyễn Tất Thành.
- Giữ lại cây xanh hiện hữu, thay mới các cây kém phát triển, không phù hợp
trồng trên vỉa hè.
- Dải phân cách giữa: Chỉnh trang lại mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Thay
thế cây xanh hiện trạng kém phát triển, trồng mới cây xanh tạo điểm nhấn, phù hợp với
điều kiện của địa phương.
- Thay thế toàn bộ trụ đèn chiếu sáng hiện hữu, bổ sung thêm đèn chiếu sáng cho
dải phân cách giữa và vỉa hè (loại đèn có kiểu dáng, màu sắc đồng bộ với đèn chiếu
sáng khu vực vòng xoay Tượng đài Chiến Thắng và Đại lộ Lê Duẩn) để đảm bảo độ
sáng và mỹ quan cho tuyến đường; đầu tư trạm biến áp đảm bảo công suất phù hợp
phục vụ chiếu sáng và tổ chức các hoạt động sự kiện trên tuyến đường.
- Sơn vạch kẻ đường và biển báo an toàn giao thông cho toàn bộ tuyến đường;
xử lý mặt đường bê tông xi măng hiện trạng khu vực trước Trung tâm Thể dục thể thao
tỉnh bằng mặt đường bê tông nhựa cho đồng bộ.
- Thực hiện một số hạng mục phát sinh có liên quan.”
(Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 01
tháng 10 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
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 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 khóa XI, kỳ họp thứ
3 (chuyên đề) thông qua ngày 28 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoài Anh

