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NGHỊ QUYẾT  

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án  

Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ 
   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ (LẦN 7) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và 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 hướng dẫn chi tiết thi hành 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; 

Xét Tờ trình số 3457/TTr-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2020 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Khu di tích 

căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ; Báo cáo thẩm tra số 

100/BC-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 

tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Khu di 

tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, như sau: 

1. Tên dự án: Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến 

chống Mỹ. 

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục dựng lại căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận 

trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước làm địa điểm để giáo dục truyền thống 

cách mạng và phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu di tích lịch sử. 

3. Quy mô đầu tư: Tổng diện tích khoảng 14,85 ha gồm: Các hạng mục 

Khu phụ trợ (Nhà đón tiếp - Ban quản lý; Nhà truyền thống - hội trường; Nhà 

tưởng niệm - trưng bày; Nhà vệ sinh; Nhà dịch vụ công cộng; Đài tưởng niệm; 

các chòi nghỉ chân; Sân sinh hoạt ngoài trời kết hợp đài tưởng niệm; bãi đỗ xe; 

san nền; Hệ thống cấp thoát nước; Hệ thống cấp điện); các hạng mục Khu di 

tích gốc (các loại hầm; hội trường; bếp Hoàng Cầm; các chòi nghỉ chân); Hệ 

thống đường giao thông nội bộ khu phụ trợ, khu di tích gốc và kết nối 02 khu 

vực; trang thiết bị cho dự án và nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ ngã ba xã 

Đông Giang vào Khu di tích với chiều dài khoảng 8,68 km với kết cấu bê tông 

nhựa nóng trên lớp cấp phối đá dăm. 

4. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm B. 



2 

5. Tổng mức đầu tư dự án: 127.658 triệu đồng; trong đó: Kinh phí đầu tư 

các hạng mục đã phê duyệt theo Quyết định số 2220/QĐ-UBND ngày 

30/8/2019 của UBND tỉnh có giá trị là 72.225 triệu đồng; phần kinh phí đầu tư 

bổ sung để nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ xã Đông Giang vào Khu di tích là 

55.433 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh (vốn ngân sách tập trung 

và xổ số kiến thiết) giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển sang giai đoạn 2021 - 2025. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận. 

8. Thời gian thực hiện: 04 năm (cuối giai đoạn 2016 - 2020 và chuyển 

tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025). 

9. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. 

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 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa X, kỳ họp 

chuyên đề (lần 7) thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2020 và có hiệu lực kể từ 

ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 

  Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam 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 09b), Tấn Duy 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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