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           Số:   02  /NQ-HĐND Bình Thuận, ngày  08 tháng 5 năm 2020 

 

NGHỊ QUYẾT  

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước ngoài hàng 

rào Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân 

 

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 1024/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước 

ngoài hàng rào Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân; Báo cáo thẩm tra 

số 10/BC-HĐND ngày 24 tháng 03 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thoát nước ngoài 

hàng rào Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân như sau: 

1. Tên dự án: Hệ thống thoát nước ngoài hàng rào Cụm công nghiệp 

Nghĩa Hòa, huyện Hàm Tân. 

2. Phân loại dự án: Dự án thuộc nhóm C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết tình trạng ngập úng đất sản xuất của 

nhân dân trong khu vực và đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng của dự án Cụm 

công nghiệp Nghĩa Hòa. 

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến cống bê tông ly tâm Ø1.200 mm với 

tổng chiều dài khoảng 280 mét, kết hợp các cửa thu nước, cửa xả nước. Kết cấu 

bê tông và bê tông cốt thép. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.105 triệu đồng. 

7. Nguồn vốn đầu tư dự án: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch vốn đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

8. Thời gian thực hiện: 02 năm, khởi công năm 2020 từ nguồn vốn ứng 

trước của Công ty TNHH Sao Tháng Bảy Việt Nam (không tính lãi) và chuyển 

tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025. 

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. 
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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 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 5) thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./.  

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Bộ Tài chính; 

- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. Tấn Duy 

                CHỦ TỊCH 

 

 

                         

 

 

         Nguyễn Mạnh Hùng 
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