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 TỈNH ỦY BÌNH THUẬN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                  *  
           Số 765-KL/TU                    Phan Thiết, ngày 10 tháng 6 năm 2015 
                                                

KẾT LUẬN  
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

 về Dự án đầu tư xây dựng đường từ cầu Hùng Vương  
đến đầu đường 706B, thành phố Phan Thiết.  

------- 
 

Tại phiên họp ngày 08/6/2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XII) đã  
nghe và cho ý kiến về Dự án đầu tư xây dựng đường từ cầu Hùng Vương đến đầu 
đường 706B, thành phố Phan Thiết. Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải trình bày dự án và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kết luận:  

Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp đường từ cầu Hùng Vương đến đầu 
đường 706B, thành phố Phan Thiết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển 
khai thực hiện đúng theo quy trình. Nếu dự án được triển khai xây dựng sẽ góp 
phần kết nối giao thông từ trung tâm thành phố Phan Thiết đến khu vực phường 
Hàm Tiến, Mũi Né, đến sân bay Phan Thiết và ngược lại thuận lợi hơn, đáp ứng 
yêu cầu phát triển của đô thị loại II; góp phần chỉnh trang, tạo mỹ quan đô thị 
theo hướng văn minh, hiện đại; góp phần cải thiện môi trường, thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội.  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương triển khai dự án đầu tư xây 
dựng và nâng cấp đường từ cầu Hùng Vương đến đầu đường 706B, thành phố 
Phan Thiết với qui mô chọn phương án 2, bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí 
theo kế hoạch hàng năm và các nguồn vốn hợp pháp khác như đề nghị tại Công 
văn số 1649/UBND-ĐTQH, ngày 28/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng 
thời lưu ý thêm: 

1. Chủ đầu tư dự án phối hợp với các cơ quan chuyên môn rà soát, đối 
chiếu với các quy hoạch hiện hành để có các bước chuẩn bị cho những năm tiếp 
theo nâng cấp, mở rộng quy mô tuyến đường cho phù hợp. 

2. Trong quá trình lập dự án, thiết kế, thi công phải đảm bảo chất lượng 
công trình, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và gắn với cải thiện môi 
trường; giải quyết riêng hệ thống thoát nước hệ thống cấp nước sinh hoạt; xác 
định quy mô đầu tư vỉa hè đường cho phù hợp, đảm bảo được yêu cầu bố trí 
các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan đến dự án; lựa chọn loại 
cây xanh phù hợp và giải quyết tốt mối quan hệ giữa hàng cây xanh và đường 
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dây dẫn điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình dọc bên đường, tránh tình trạng 
xung đột ảnh hưởng lẫn nhau.  

3. Chủ đầu tư dự án nghiên cứu bổ sung, cập nhật thêm các qui định hiện 
hành và tình hình thực tế để xây dựng các phương án đền bù giải tỏa, phương án 
tài chính cho sát hợp, có tính khá thi cao. Chú ý xử lý hài hòa lợi ích giữa Nhà 
nước, cộng đồng xã hội, phải đảm bảo cho người dân phải di dời, bị ảnh hưởng 
do triển khai dự án được tái định cư và sắp xếp đến nơi ở mới có cuộc sống 
không kém hơn chỗ ở hiện tại. 

Căn cứ Kết luận này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực 
hiện cụ thể; báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc để Thường trực Tỉnh ủy, 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến./.  

Nơi nhận 
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh; 
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Các sở, ban ngành có liên quan; 
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên; 
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ 

 
(đã ký và đóng dấu)  

 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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