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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

Số: 66/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư dự án xây dựng cột thu lôi chống sét 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ___________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 16 

 
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 năm 2019; 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật 

số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 
2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

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 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 
số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nân dân tỉnh về chủ 
trương đầu tư dự án xây dựng cột thu lôi chống sét trên địa bàn tỉnh tại các Tờ 
trình số: 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234 ngày 30 tháng 11 năm 2020 và Tờ trình số: 242, 243 ngày 01 tháng 12 năm 
2020; Báo cáo thẩm tra số 322/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020  của Ban 
Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 
đồng nhân dân  tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 17 cột thu lôi 

chống sét trên địa bàn tỉnh, do Chi cục Thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư (kèm 
theo 17 phụ lục) 
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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 các thủ tục để quyết định đầu tư 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, 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 16 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020./.  

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 1 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Ma Oai (vị trí 2), 
 xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
 Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Ma Oai (vị trí 2), xã Phước 

Thắng, huyện Bác Ái nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của 
Nhà nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống 
sét tại khu vực xã Phước Thắng, huyện Bác Ái (là nơi thường xuyên xảy ra dông 
sét và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.   
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 2 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Ma Oai (vị trí 1), 
 xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Ma Oai (vị trí 1), xã Phước 

Thắng, huyện Bác Ái nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của 
Nhà nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống 
sét tại khu vực xã Phước Thắng, huyện Bác Ái (là nơi thường xuyên xảy ra dông 
sét và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 3 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Hoài Trung,  
xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Hoài Trung, xã Phước Thái, 

huyện Ninh Phước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà 
nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống sét tại 
khu vực xã Phước Thái, huyện Ninh Phước (là nơi thường xuyên xảy ra dông sét 
và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 4 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Tuấn Tú 
 xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện 

Ninh Phước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà nước và 
nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống sét tại khu vực 
xã An Hải, huyện Ninh Phước (là nơi thường xuyên xảy ra dông sét và có nguy 
cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021.  
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 5 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Như Bình, 
 xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Như bình, xã Phước Thái, 

huyện Ninh Phước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà 
nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống sét tại 
khu vực xã Phước Thái, huyện Ninh Phước (là nơi thường xuyên xảy ra dông sét 
và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 6 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Tân Lập (vị trí 1), 
 xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Tân Lập 1 (vị trí 1), xã 

Lương Sơn, huyện Ninh Sơn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản 
của Nhà nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi 
chống sét tại khu vực xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (là nơi thường xuyên xảy 
ra dông sét và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 7 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Văn Lâm 3, 
 xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, 

huyện Thuận Nam nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà 
nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống sét tại 
khu vực xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (là nơi thường xuyên xảy ra dông sét 
và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 8 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Phú Nhuận,  
xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Phú Nhuận, xã Phước 

Thuận, huyện Ninh Phước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản 
của Nhà nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi 
chống sét tại khu vực xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (là nơi thường xuyên 
xảy ra dông sét và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi cao 36m. 
3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 9 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Ma Ty (vị trí 1), 
 xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Ma Ty (vị trí 1), xã Phước 

Tân, huyện Bác Ái nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà 
nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống sét tại 
khu vực xã Phước Tân, huyện Bác Ái (là nơi thường xuyên xảy ra dông sét và có 
nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 10 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Ma Ty (vị trí 2), 
 xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Ma Ty  (vị trí 2), xã Phước 

Tân, huyện Bác Ái nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà 
nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống sét tại 
khu vực xã Phước Tân, huyện Bác Ái (là nơi thường xuyên xảy ra dông sét và có 
nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 11 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Trà Giang 4, 
 xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Trà Giang 4, xã Lương Sơn, 

huyện Ninh Sơn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà 
nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống sét tại 
khu vực xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (là nơi thường xuyên xảy ra dông sét và 
có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi cao 36m. 
3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 12 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Ma Hoa, 
 xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Ma Hoa, xã Phước Đại, 

huyện Bác Ái nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà nước 
và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống sét tại khu 
vực xã Phước Đại, huyện Bác Ái (là nơi thường xuyên xảy ra dông sét và có 
nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole  cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh 

Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 13 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Văn Lâm 2, 
xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam, 

huyện Thuận Nam nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà 
nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống sét tại 
khu vực xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (là nơi thường xuyên xảy ra dông sét 
và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi cao 36m. 
3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 14 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Tân Lập (vị trí 2), 
 xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Tân Lập 1 (vị trí 2), xã 

Lương Sơn, huyện Ninh Sơn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản 
của Nhà nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi 
chống sét tại khu vực xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn (là nơi thường xuyên xảy 
ra dông sét và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi cao 36m. 
3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 15 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Chất Thường, 
xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Chất Thường, xã Phước 

Hậu, huyện Ninh Phước nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của 
Nhà nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống 
sét tại khu vực xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước (là nơi thường xuyên xảy ra 
dông sét và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi cao 36m. 
3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Thôn Chất Thường, xã Phước Hậu, 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 16 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Gò Sạn, 
 xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, 

huyện Thuận Bắc Phong nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của 
Nhà nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống 
sét tại khu vực xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc (là nơi thường xuyên xảy ra 
dông sét và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

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

 
PHỤ LỤC 17 

Dự án xây dựng cột thu lôi chống sét thôn Đá Liệt, 
 xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

(kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)  ______________________ 

 
1. Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư xây dựng cột thu lôi chống sét tại thôn Đá Liệt, xã Phước Kháng, 

huyện Thuận Bắc nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, tài sản của Nhà 
nước và nhân dân tại khu vực, từng bước hình thành hệ thống thu lôi chống sét tại 
khu vực xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc (là nơi thường xuyên xảy ra dông sét 
và có nguy cơ bị sét đánh tương đối nhiều). 

2. Quy mô đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng một cột thu lôi Monopole cao 
36m. 

3. Nhóm dự án: Nhóm C. 
4. Loại, cấp công trình: 
- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật.  
- Cấp công trình: Cấp IV. 
5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 643.372.000 đồng.  
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.  
7. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc, tỉnh 

Ninh Thuận. 
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 
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