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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án kè biển  

trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

KHÓA X, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG (LẦN 6) 

 

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; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 1888/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án: Kè bảo vệ bờ 

biển xã Hòa Phú (nay là bờ biển khu phố Phú Tân, thị trấn Phan Rí Cửa), huyện 

Tuy Phong; Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong; Báo cáo 

thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 02 tháng 6 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 các dự án Kè biển trên địa bàn huyện 

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau: 

1. Dự án Kè bảo vệ bờ biển xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong: Chi tiết theo 

Phụ lục 1 kèm theo Nghị quyết này. 

2. Dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh 

Bình Thuận: Chi tiết theo Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết này. 

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. 
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Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp bất thường 

(lần 6) thông qua ngày 11 tháng 6 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; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- 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. (TH.09) Tấn Duy 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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PHỤ LỤC 1 

Chủ trương đầu tư Dự án Kè bảo vệ bờ biển xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 11/6/2020 của HĐND tỉnh) 

 

1. Tên dự án: Kè bảo vệ bờ biển xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong. 

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

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới tuyến kè kiên cố nhằm khắc phục tình 

trạng sạt lở bờ biển, trực tiếp bảo vệ tính mạng và tài sản cho khoảng 600 hộ dân 

thuộc khu phố Phú Tân, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong; bảo vệ công 

trình công cộng, đồng thời góp phần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 

phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Góp phần hoàn chỉnh hệ thống công trình, 

kết hợp đồng bộ với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có. 

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng kè bảo vệ bờ biển dài khoảng 1.000 m. Trên 

tuyến kè bố trí hệ thống tiêu nước, đường giao thông trên đỉnh kè, đường lên 

xuống mái kè, khóa kè. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Tại khu phố Phú Tân, thị trấn Phan Rí Cửa, 

huyện Tuy Phong (trước đây là xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong). 

6. Diện tích đất cần sử dụng: Khoảng 3 ha.  

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 79.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 là 

20.000 triệu đồng (Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư); vốn ngân sách Tỉnh và ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 

2021 - 2025 là 59.000 triệu đồng. 

9. Thời gian thực hiện: 03 năm (năm 2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 

giai đoạn 2021 - 2025). 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới. 
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PHỤ LỤC 2 

Chủ trương đầu tư Dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến,  

xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 11/6/2020 của HĐND tỉnh) 

 

 

1. Tên dự án: Dự án Kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình Thuận. 

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

3. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng kè bảo vệ bờ biển nhằm khắc phục tình 

trạng sạt lở bờ biển, trực tiếp bảo vệ tính mạng và tài sản cho khoảng 530 hộ 

dân, 67 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tôm giống dọc bờ biển tại thôn Vĩnh 

Tiến; bảo vệ công trình công cộng, đồng thời góp phần chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Góp phần hoàn chỉnh hệ 

thống công trình và đồng bộ với hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật hiện có. 

Khi công trình hoàn thành sẽ góp phần ổn định cuộc sống, ổn định tinh thần, 

giúp người dân yên tâm sinh sống, lao động sản xuất và cải tạo môi trường, cảnh 

quan khu vực. 

4. Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ biển dài khoảng 2.532 m. 

Trên tuyến kè bố trí hệ thống tiêu nước, đường giao thông trên đỉnh kè, đường 

lên xuống mái kè, khóa kè. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy 

Phong. 

6. Diện tích đất cần sử dụng: Khoảng 7 ha.  

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 196.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 là 

40.000 triệu đồng (Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư); vốn ngân sách Tỉnh và ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 

2021 - 2025 là 156.000 triệu đồng.  

9. Thời gian thực hiện: 04 năm (năm 2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 

2021 - 2025). 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới. 
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