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

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư dự án Đường Tân Mỹ - Phước Tiến __________________________ 

 
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 186/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 Đường 
Tân Mỹ - Phước Tiến; Báo cáo thẩm tra số 303/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 Đường Tân Mỹ - Phước 

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

1 . Mục tiêu đầu tư: 
Đầu tư tuyến đường Tân Mỹ - Phước Tiến nhằm từng bước hoàn thiện 

mạng lưới giao thông, kết nối giao thông thông suốt giữa miền xuôi và miền núi, 
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phục vụ nhu cầu đi lại, lưu thông, vận chuyển hàng hoá và phát triển du lịch. Tạo 
tiền đề khai thác tiềm năng quỹ đất mới chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu 
quả trong khu vực phạm vi dự án, phát triển nguồn năng lượng sạch, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an 
toàn xã hội; tạo thuận lợi cho công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiệt hại 
khi có sự cố thiên tai xảy ra; góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo 
theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

2. Quy mô dự án: 
- Tổng chiều dài tuyến dự kiến: khoảng 15,9 km; 
- Loại dự án: công trình giao thông, cấp III; 
- Quy mô mặt cắt ngang: nền đường rộng 9,0 m, mặt đường rộng 7,0 m. 
- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa chặt trên lớp móng cấp phối đá dăm. 
- Các hạng mục công trình trên tuyến: đầu tư xây dựng dự kiến 02 cầu; xây 

dựng các cống thoát nước ngang đường, hệ thống cống kỹ thuật, rãnh thoát nước 
dọc, gia cố mái, tường chắn, hệ thống báo hiệu đường bộ tại các vị trí cần thiết 
trên tuyến. 

3. Nhóm dự án: nhóm B. 
4. Tổng mức đầu tư của dự án: 295.554 triệu đồng. 
5 Cơ cấu nguồn vốn: 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 xây dựng: xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn và xã Phước Tiến, 

huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. 
7. Diện tích sử dụng đất: khoảng 15,9 ha. Trong đó: đất lúa là 2,76 ha; đất 

rừng 5,79 ha và đất khác là 7,35 ha. 
8. Thời gian thực hiện: 04 năm, bắt đầu từ năm bố trí vốn khởi công mới 

dự án trong giai đoạn năm 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 đề 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. 
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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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