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NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển
Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày
10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng
năm; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 161/2016/NĐ-CP ngày 02
tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây
dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2016-2020;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2018
của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung
hạn 2016-2020 vốn cân đối ngân sách địa phương;
Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối
từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong và chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2; Báo cáo
thẩm tra 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. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 2:
- Tên dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành
phần 2.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao
thông Quảng Ngãi.

- Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện tuyến đường ven biển Dung Quất
– Sa Huỳnh theo quy hoạch được duyệt; tăng cường, củng cố an ninh, quốc
phòng và bảo vệ môi trường; tạo điều kiện hình thành và phát triển đô thị, du
lịch, kinh tế biển; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân
dân vùng dự án.
- Qui mô đầu tư: Đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng
bằng; chiều dài khoảng 25Km (đoạn Km69 tại xã Đức Chánh đến Km94 kết nối
với Cảng Mỹ Á và khu đô thị Đức Phổ); bề rộng nền đường 12m, mặt đường
11m bằng bê tông nhựa và bê tông xi măng.
- Nhóm dự án: Nhóm B.
- Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 800 tỷ đồng.
- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.
- Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn huyện Mộ Đức và Đức Phổ.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 – 2022.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân
tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, Kỳ
họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông
qua./.
Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TTTU, TT HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- VP: UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Lưu: VT, BKTNS (01).ptth180.

CHỦ TỊCH

Bùi Thị Quỳnh Vân

