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NGHỊ QUYẾT 

Về chủ trương đầu tư dự án  

Hệ thống thoát nước tuyến đường Cao Văn Bé và các hẻm tiếp giáp 
 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 10 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị Quyết số 30/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND thành 

phố Nha Trang về cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021 – 

2025; 

 Theo đề nghị của UBND thành phố Nha Trang tại tờ trình số       /TTr-

UBND ngày    /   /2020 của UBND thành phố Nha Trang về việc Quyết định chủ 

trương đầu tư công trình Hệ thống thoát nước tuyến đường Cao Văn Bé và 

các hẻm tiếp giáp, 

 

  QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hệ thống thoát nước tuyến 

đường Cao Văn Bé và các hẻm tiếp giáp, với nội dung: 

1. Chủ đầu tư   : UBND phường Vĩnh Phước. 

2. Mục tiêu đầu tư  : Giải quyết thoát nước đảm bảo vệ sinh môi 

trường và thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực.  

3. Quy mô đầu tư  : Hệ thống thoát nước tuyến đường Cao Văn 

Bé và các hẻm tiếp giáp có tổng chiều dài 1.654m. 

- Đường Cao Văn Bé: đầu tư hệ thống thoát nước dọc đường bằng 

cống tròn bê tông ly tâm D600; cống ngang băng đường D400; hố thu đặt 

cách khoản 30m đến 40m/hố. 

- Các tuyến hẻm: đầu tư hệ thống thoát nước dọc uPVC D315, D400 

thu gom nước về đường Cao Văn Bé và cống bản 1m trên đường D5 chảy ra 

mương trên đường Đoàn Trần Nghiệp. 

* Hệ thống thoát nước thải nhà dân: bố trí 2 nhà/hố, mỗi hố lắp chờ 

sẵn 2 ống uPVC D160 để người dân đấu nối nước thải. 

4. Nhóm dự án : Nhóm C. 



5. Tổng mức đầu tư : 7.900 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư : Ngân sách thành phố 100%. 

7. Địa điểm thực hiện  : Đường Cao Văn Bé, phường Vĩnh Phước. 

8. Thời gian thực hiện : Trong giai đoạn 2021-2025. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Căn cứ Nghị Quyết này, giao Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang chỉ 

đạo chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành. 

2. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố và  các vị 

đại biểu HĐND thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này báo cáo HĐND thành phố Nha Trang theo quy định của pháp luật./.  
 
 

 

Nơi nhận:                                CHỦ TỊCH                                 
- Như Điều 2;                                              
- UBND thành phố Nha Trang;                        

- Phòng TC-KH, QLĐT, TNMT; 

- ubnd p. Vĩnh Phước;                                                      
- Lưu: VT.                                                                                                  

 

 

                                                                                                                   Nguyễn Lê Đình Trị                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số          /NQ-HĐND ngày    /  /2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang) 
 

TT Tên dự án 
Chủ đầu 

tư 
Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư Địa điểm 

Tổng mức 

đầu tư  

(triệu đồng) 

Nguồn 

vốn 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

Công trình 

nòng cốt trong 

khu sơ tán, 

khu tập trung 

bí mật, thao 

trường huấn 

luyện cấp xã, 

phường của 

lực lượng vũ 

trang thành 

phố Nha Trang 

Ban Chỉ 

huy Quân 

sự thành 

phố Nha 

Trang 

Đảm bảo cơ sở vật 

chất để thực hiện tốt 

các nội dung trong 

diễn tập chuyển trạng 

thái hàng năm của 

đơn vị và diễn tập 

khu vực phòng thủ 

của thành phố Nha 

Trang, tạo thuận lợi 

cho công tác huấn 

luyện của lực lượng 

dân quân tự vệ, dư bị 

động viên của thành 

phố góp phần nâng 

cao năng lực tổ chức 

chỉ huy của cán bộ 

các cấp 

Công trình được thiết kế gồm 04 hạng mục: 01 

hầm họp trung tâm chỉ huy kích thước 

(6x16x2,5)m đáp ứng cho số đại biểu HĐND trên 

50 đồng chí, 04 hầm họp cơ quan và 01 hầm trực 

ban tác chiến kích thước (4x6x2,5)m; các hầm 

được thiết kế 04 cửa ra vào trong đó 01 cửa ra vào 

kết hợp với rãnh thoát nước để thoát nước dọc 

trong hầm; Móng, trụ, nóc hầm, dầm chính, dầm 

phụ thiết kế bằng BTCT M300; thân hầm xây 

dựng bằng đá chẻ dày > 20cm vữa xi măng mác 

75, nền bê tông M200 dày 15cm. 

Xã Vĩnh 

Thái, 

Vĩnh 

Trung và 

Phước 

Đồng 

32.140 

Ngân 

sách 

thành 

phố  

2019-

2021 

 

 

 

 

 

 

 


