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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 43/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 22 tháng 7 năm 2022 

 

NGHỊ QUYẾT 

Chủ trương đầu tư dự án Xây dựng bổ sung, nâng cấp 

đồn Biên phòng Phước Diêm (420) 
________________________ 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 7 

 

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 ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, 

Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành 

án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;  

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 Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, 

công nhân viên chức quốc phòng;  

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận; 
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 Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;  

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu dự án Xây dựng bổ 

sung, nâng cấp đồn Biên phòng Phước Diêm (420); Báo cáo thẩm tra 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 bổ sung, nâng 

cấp đồn Biên phòng Phước Diêm (420), do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh làm chủ đầu tư, với các nội dung sau:  

1. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng bổ sung, nâng cấp đồn Biên 

phòng Phước Diêm (420) nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, ứng 

trực, ăn ở, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ 

chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, giữ gìn an ninh trật tự xã hội tại địa 

phương và các khu vực lân cận.  

2. Quy mô đầu tư dự án:  

a) Đồn biên phòng Phước Diêm (420):  

- San lấp khu đất phía sau nhà Chỉ huy, diện tích khoảng 3.600m2.  

- Kè chắn đất mặt sau (tiếp giáp ruộng muối): dài 72m, cao 2,6m.  

- Tường rào: Tổng số 273m dài gồm 2 loại:  

+ Tường rào mặt sau (L=72m), kết cấu móng xây đá chẻ, khung trụ bê tông 

cốt thép;  

+ Tường rào ngăn khu tăng gia sản xuất (L=60m), kết cấu móng xây đá chẻ, 

khung trụ bê tông cốt thép, bên trên gắn lưới B40 (tận dụng lưới B40 hiện có);  

+ Tường rào mặt bên (L=141m): Tháo dỡ phần lưới B40 cũ tận dụng 

làm hàng rào khu tăng gia sản xuất. Giữ nguyên khung móng, trụ, đà kiềng 

BTCT, bổ sung xây mới tường gạch dày 10cm cao 1,8m trên đỉnh bổ sung 

giằng trên bê tông cốt thép gắn chông thép hộp mạ kẽm (đồng bộ với đoạn 

tường rào đã xây dựng).  

- Sân đường nội bộ: Tổng diện tích: 980m2. Diện tích sân bóng chuyền 

300m2; đường đi nội bộ nối liền các khu: 680m2.  

- Sân chào cờ: Tổng diện tích 1.250m2, trong đó phần phía trước nhà chỉ 

huy diện tích 700m2 đã đổ bê tông, phần diện tích còn lại hiện trạng là nền đất 

san lấp trước đây, bố trí thành các tiểu cảnh với các ô trồng cỏ, cây xanh và lối đi 

nội bộ hướng vào sân chào cờ; nền lối đi lát gạch, hai bên đường và các vị trí 

trồng cây xanh xây bó vỉa bằng gạch thẻ tuynel.  
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- Bể bơi: Trên cơ sở ao chứa nước hiện hữu cải tạo thành bể bơi huấn luyện 

diện tích 4.250m2 (Tham khảo thiết kế mẫu bể huấn luyện bơi do Bộ Tổng tham 

mưu phê duyệt ngày 20/7/2017).  

- Hệ thống thoát nước: Mương thoát lũ (L=80m): bố trí dọc theo hàng rào 

phía tây khu đất, từ cuối bể bơi đến hết khu đất, bố trí ống bê tông ly tâm ϕ1,50m 

để thoát lượng nước lũ từ ngoài cánh đồng muối ra biển.  

b) Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná:  

- Mái che khu vực chờ làm thủ tục xuất nhập Biên phòng khoảng 20 m2;  

- Xây dựng mới bậc cấp lên xuống ở cuối cầu kè kiểm soát cho người lên 

xuống tàu vào trạm;  

- Xây dựng mới kè chắn đất tường rào kết hợp làm đường trượt kéo hạ bảo 

dưỡng ca nô chuyên dụng CQ: L=15 m; chiều rộng B=3,5-:-6,2 m;  

c) Trang thiết bị: Bố trí 01 cẩu xoay chuyên dụng bằng inox 3 tấn bằng 

điện và cơ (cẩu thiết bị, máy, hàng, ca nô nhỏ phục vụ cơ động tuần tra kiểm 

soát); Thiết bị doanh cụ: Bổ sung bàn ghế làm việc, sinh hoạt cho đồn và trạm.  

3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: 

- Nhóm dự án: Nhóm C.  

- Loại công trình: Dân dụng.  

- Công trình: Cấp III.  

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.726 triệu đồng.  

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên ranh giới đất Quốc phòng 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  

- Đồn biên phòng ở xã Phước Diêm huyện Thuận Nam diện tích:19.436m2.  

- Trạm kiểm soát Biên phòng ở xã Cà Ná huyện Thuận Nam: 350,2m2.  

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án:  

- Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: 02 năm (2023 - 2024).  

 

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 Xây dựng bổ sung, nâng 

cấp đồn Biên phòng Phước Diêm (420) trình cấp có thẩm quyền 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.  
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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 XI Kỳ 

họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2022./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

Phạm Văn Hậu 
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