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

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Đường tỉnh 704 _____________________________ 

 
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 Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nâng 
cấp Đường 704; Báo cáo thẩm tra số 307/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 
2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 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 Nâng cấp Đường tỉnh 704 

do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Ninh 
Thuận làm chủ đầu tư, với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 
Nâng cấp Đường tỉnh 704 đáp ứng nhu cầu giao thông trong khu vực phía 

Bắc của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách 
tham quan, nghỉ dưỡng các khu du lịch ven biển: Ninh Chữ, Bình Sơn, Vĩnh Hy, 
khu du lịch Đầm Nại trong tương lai và kết hợp giữa du lịch biển với du lịch sinh 
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thái và năng lượng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần và ổn định đời sống nhân dân; nâng cao tiềm lực an 
ninh - quốc phòng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra. 

2. Quy mô đầu tư:  
- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 5,7 km, có điểm đầu tuyến đường 

giao với Quốc lộ 1A tại Km1551+329 thuộc địa phận xã Thành Hải, thành phố 
Phan Rang - Tháp Chàm; điểm cuối tuyến đường giáp với đường Yên Ninh, thị 
trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. 

- Loại công trình: công trình giao thông; 
- Cấp công trình: công trình cấp II; 
- Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: 
+ Bề rộng nền đường: Bnđ = 27,00 m. 
+ Bề rộng mặt đường: Bmđ = (7,00 x 2) m = 14,00 m; 
3. Nhóm dự án: nhóm B. 
4. Tổng mức đầu tư dự án: 302.200 triệu đồng. 
5. Cơ cấu nguồn vốn: nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa 

phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
6. Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và 

huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 
7. Diện tích đất sử dụng để thực hiện dự án: khoảng 9,84 ha, trong đó: 
- Đất lúa khoảng 8,31 ha; 
- Đất khác khoảng 1,53 ha. 
8. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm, bắt đầu từ năm bố trí vốn thực 

hiện dự án trong giai đoạn 2021 - 2025. 
9. Tiến độ thực hiện dự án: trong giai đoạn 2021 - 2025. 
 
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 nghiên cứu khả thi dự án 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 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 16 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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