
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH THUẬN                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
 

 Số:  22/NQ-HĐND                         Bình Thuận, ngày 27 tháng 4 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp,                                              

mở rộng đường Bà Tá - Trà Tân  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ (LẦN 10) 

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 1287/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng 

đường Bà Tá - Trà Tân; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-HĐND ngày 19 tháng 4 

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 Nâng cấp, mở rộng đường Bà 

Tá - Trà Tân như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận 

chuyển hàng hóa, nông sản và phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân trong khu 

vực; kết nối liên vùng 02 huyện Đức Linh, Tánh Linh. 

2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

- Hệ thống đường giao thông: Tổng chiều dài tuyến khoảng 15,1 km 

(Điểm đầu: Giao với Đường ĐT.720; điểm cuối: Tại ga Gia Huynh, thôn 2, xã 

Gia Huynh, huyện Tánh Linh); chiều rộng nền đường 7,5 m, chiều rộng mặt 

đường 6,5 m (kể cả lề gia cố), chiều rộng lề đường mỗi bên 0,5 m; kết cấu mặt 

đường bê tông nhựa; lề đắp đất. 
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- Phần cầu: Nâng cấp, mở rộng 01 cầu bê tông cốt thép hiện hữu với chiều 

rộng cầu 7,5 m, chiều rộng phần xe chạy 6,5 m; gờ chắn, lan can mỗi bên 0,5 m. 

- Hệ thống thoát nước và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông. 

3. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 102.165 triệu đồng. 

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Trong 04 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021 đến năm 2024. 

9. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư nâng cấp, mở rộng công trình. 

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 khoá X, kỳ 

họp chuyên đề (lần 10) thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2021 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; 

- 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 tỉnh Bình Thuận; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

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

- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

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

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. (CTHĐ.08) Nhân 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 
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