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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang, nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật đường Nguy n Tất Th nh, th nh ph   han Thi t 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

KHÓA X, KỲ HỌ  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 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 Bình Thuận về việc giao quyết định chủ trương 

đầu tư một số dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh; 

Xét Tờ trình số 3482/TTr-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Ủy 

ban 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; 

Báo cáo thẩm tra số 103/BC-HĐND ngày 18 tháng 9 năm 2020 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 Chỉnh trang, nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật đường Nguy n  ất  h nh, th nh phố Phan  hi t như sau: 

1.  ên dự án: Chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đường Nguy n 

 ất  h nh, th nh phố Phan  hi t. 

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm từng bước xây dựng ho n thiện k t cấu hạ 

tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo mỹ quan đô thị, thu hút khách du lịch đ n tham 

quan th nh phố Phan  hi t, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của 

nhân dân v  thúc đẩy phát triển kinh t  - xã hội của th nh phố Phan  hi t. 

3. Nội dung v  quy mô đầu tư: 

- Di dời v  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 v  gang đúc. 

- L m mới hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải. 
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- Lát to n bộ hai bên vỉa hè (trừ các đoạn đang có dự án Nhà hát và 

triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh; dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh 

trang đô thị v  dịch vụ thương mại Hưng Long, Phan  hi t), lắp bó vỉa, gờ 

chắn vỉa hè, giải phân cách giữa bằng đá granite đồng bộ
(1)

. 

- Giữ lại cây xanh hiện hữu, thay mới các cây kém phát triển, không 

phù hợp trồng trên vỉa hè. 

- Sơn sửa các trụ đèn chi u sáng cũ, thay mới các trụ điện bị hỏng 

(không còn khả năng sữa chữa) v  thay mới to n bộ bóng đèn cũ bằng bóng 

đèn Led. 

4. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm C. 

5. Tổng mức đầu tư dự án: 58.432 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Đường Nguy n  ất  h nh, th nh phố 

Phan  hi t. 

8.  hời gian thực hiện dự án: 03 năm, trong giai đoạn 2021 - 2025. 

9. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quy t n y theo 

quy định của pháp luật. 

2.  hường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các  ổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh v  đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quy t n y. 

Nghị quy t n y đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình  huận khoá X, 

kỳ họp chuyên đề (lần 7) thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2020 v  có hiệu 

lực kể từ ng y thông qua./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban  hường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban Công tác Đại biểu - UB V Quốc hội; 

-  hường trực  ỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  

  Ban  hường trực UBM  QVN tỉnh; 

- Đo n ĐBQH đơn vị tỉnh Bình  huận; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ng nh v  đo n thể tỉnh; 

- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- HĐND v  UBND các huyện, thị xã, th nh phố; 

-  rung tâm  hông tin tỉnh; 

- Lưu: V , ( H.09)  ấn Duy 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguy n Mạnh Hùng 

 

                                                           
(1)

 Đồng bộ với Đại lộ Lê Duẩn v  Công viên Nguy n  ất  h nh. 
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