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HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 33/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên xã 

 Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận ______________________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
KHOÁ X KỲ HỌP THỨ 14   

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
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 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 
năm 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân 
sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách 
Nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2); 

Căn cứ Quyết định số 04b/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái; 

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 
án Đường giao thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 
thuận (bổ sung hạng mục Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ xã Phước 
Tiến đi Thác Chapơr); Báo cáo thẩm tra số 166/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 
2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận 
của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao 
thông liên xã Phước Đại đi Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, với 
các nội dung sau: 
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1. Điều chỉnh Khoản 3, Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7 và 8 Điều 1 Quyết 
định số 04b/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân tỉnh, như sau: 

“3. Mục tiêu đầu tư: hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông khu vực Dự án, 
đáp ứng việc đi lại, vận chuyển phục vụ sản xuất, an sinh xã hội; khai thác tiềm 
năng du lịch thác Chapơr, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bác Ái.” 

“4. Quy mô đầu tư: 
Bổ sung hạng mục Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ xã Phước 

Tiến đi Thác Chapơr, như sau: 
- Tổng chiều dài tuyến đường từ xã Phước tiến đến bãi đậu xe Thác Chapơr 

khoảng 13.207 m. Tổng chiều dài các đoạn dự kiến nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường kết nối từ xã Phước Tiến đi Thác Chapơr khoảng 5.651 m. 

- Loại, cấp công trình: công trình giao thông; cấp đường: cấp VI (miền núi);  
- Vận tốc thiết kế: 20km/h;  
a) Quy mô trắc ngang:  
- Bề rộng mặt đường: 3,50m; 
- Bề rộng lề đường (lề gia cố): 2x1,25m; 
b) Kết cấu mặt đường: kết cấu mặt đường bê tông xi măng đá 1x2 mác 300 

dày 20 cm; lót giấy dầu chống thấm; cấp phối đá dăm loại I Dmax=25mm dày 
15cm; K=0,98; lề đường gia cố có chung kết cấu như mặt đường;  

c) Công trình trên tuyến: xây mới Cầu tràn liên hợp L=6mx4 nhịp và 
B=6m.   

d) Đường tạm thi công: thiết kế đường tạm đắp đất  K=0,95, kết hợp bố trí 
cống thoát nước để đảm bảo giao thông trong quá trình thi công.  

“6. Tổng mức đầu tư dự án: dự kiến hạng mục bổ sung là 31.000 triệu 
đồng, nâng tổng mức đầu tư 187.138 triệu đồng. Dự toán của hạng mục bổ 
sung là khái toán, sơ bộ. Đề nghị chủ đầu tư xác định cụ thể ở bước lập điều 
chỉnh dự án. 

“7. Nguồn vốn đầu tư: 
- Nguồn vốn Chương trình mục tiêu, vốn cân đối ngân cách địa phương, 

vốn dự phòng ngân sách Trung ương đã bố trí hàng năm, từ năm 2016 đến năm 
2019: 148.800 triệu đồng, trong đó năm 2020 thực hiện đầu tư hạng mục bổ sung 
từ nguồn vốn năm 2019 chuyển sang. 

- Phần vốn còn lại dự kiến bố trí từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu, vốn 
cân đối ngân cách địa phương của tỉnh phân cấp cho huyện Bác Ái, vốn ngân 
sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để thanh toán công trình hoàn thành. 

“8. Địa điểm thực hiện dự án: từ xã Phước tiến đến bãi đậu xe Thác 
Chapơr, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 04b/QĐ-UBND ngày 
31 tháng 3 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan hoàn thành báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và các thủ tục 
liên quan theo quy định để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của 
Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.” 

 
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ 
họp thứ  14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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