
 

 
UBND THỊ XÃ NGHI SƠN 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KH 

Số:             /BC-TCKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Sơn, ngày      tháng      năm 2021 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng dự án 

Khu tái định cư phường Hải Châu phục vụ giải phóng mặt bằng  

dự án đường bộ ven biển đoạn qua thị xã Nghi Sơn. 

 

 Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch nhận được Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 

06/7/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Khu tái định cư phường Hải Châu phục 

vụ GPMB dự án đường bộ ven biển đoạn qua thị xã Nghi Sơn, kèm theo báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và báo cáo kết 

quả với nội dung cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 06/7/2021 của Ban Quản lý dự án 

ĐTXD thị xã Nghi Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: 

Khu tái định cư phường Hải Châu phục vụ GPMB dự án đường bộ ven biển đoạn 

qua thị xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng thị xã Nghi Sơn. 
II. CÁC CĂN CỨ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

2. Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 

trình; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

3. Căn cứ Quyết định số 3382/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chủ đầu tư Tiểu dự án giải phóng mặt bằng 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và 

đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, 

hợp đồng BOT; 
4. Căn cứ Văn bản số 5217/UBND-THKH ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về 

địa điểm xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường bộ ven biển 

đoạn qua thị xã Nghi Sơn; 

5. Căn cứ Quyết định số 4641/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch 

UBND thị xã Nghi Sơn  về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng 02 
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Khu tái định cư tại phường Hải Châu và Hải Ninh phục vụ GPMB dự án tuyến 

đường bộ ven biển đoạn qua thị xã Nghi Sơn. 
III.  TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã. 

2. Đơn vị phối hợp: Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã Nghi Sơn; Phòng 

Quản lý Đô thị.  

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN  

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Khu tái định cư phường Hải Châu phục vụ GPMB dự án 

đường bộ ven biển đoạn qua thị xã Nghi Sơn. 

2. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.  

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND thị xã Nghi Sơn. 

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND thị xã Nghi Sơn. 

5. Chủ đầu tư: UBND thị xã Nghi Sơn. 

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn. 

6. Nội dung quy mô đầu tư: Công trình hạ tầng kỹ thuật nhóm C. 

Đầu tư xây dựng khu tái định với quy mô khoảng 1,8ha, diện tích đất ở 

khoảng 0,75ha, bố trí 50 lô đất tái định cư, diện tích lô đất trung bình 150m2/lô, 

bao gồm các hạng mục: San nền, giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện và 

điện chiếu sáng, vỉa hè cây xanh. Thiết kế đảm bảo theo quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về công trình kỹ thuật khu đô thị. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Tổ dân phố Nam Châu, phường Hải Châu, 

thị xã Nghi Sơn. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 18,0 tỷ đồng ( Mười tám tỷ đồng). 

Dự kiến tổng mức đầu tư đã tính bao gồm cả chi phí bồi thường GPMB. 

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn thu tiền sử dụng đất tại khu tái định cư. 

Trước mắt đề xuất ứng vốn từ nguồn GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 

bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT để thực hiện. 

10. Ngành, lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2022. 

12. Hình thức đầu tư: Hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT). 
II. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
 1. Mục tiêu đầu tư 

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đáp ứng nhu cầu tái định 

cư cho các hộ dân phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn bị ảnh hưởng bởi Dự án 

đường bộ ven biển đoạn qua thị xã Nghi Sơn, tạo điều kiện cho người dân phải 

di chuyển sớm ổn định đời sống, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời 

góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng dân cư đô thị của Thị xã Nghi Sơn. 

2. Sự cần thiết phải đầu tư. 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm 

Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác 

công tư, hợp đồng BOT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 
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xây dựng tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 18/5/2020. Đoạn đi qua địa phận 

thị xã Nghi Sơn có chiều dài 14,417km, qua 5 phường: Hải Châu, Hải Ninh, Hải 

An, Tân Dân và Hải Lĩnh thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn ảnh hưởng đến nhiều 

hộ dân cần di chuyển nơi ở phục vụ phải giải phóng mặt bằng cho dự án. Trong 

đó, đoạn qua địa phận phường Hải Châu phải thu hồi đất ở, đất có nhà ở là 

1,90ha, ảnh hưởng đến khoảng 117 hộ gia đình.  

Để đảm bảo tiến độ GPMB và kịp thời bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư Dự 

án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Quảng Xương - thị xã Nghi Sơn, 

đảm bảo nơi ở cho các hộ dân phải di chuyển và sớm ổn định đời sống của các hộ 

dân bị ảnh hưởng bởi dự án, việc đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại phường Hải 

Châu là thực sự cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. 

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư 

- Việc đầu tư xây dựng Khu tái định cư phục vụ di dân phường Hải Châu phù 

hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các quy định của pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 

- Phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn - Thanh Hóa 

đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 

07/12/2018; 

- Địa điểm xây dựng Khu Tái định cư được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận 

tại Văn bản số 5217/UBND-THKH ngày 22/4/2021. 

 4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án:  Thực hiện 02 năm (2021 - 2022). 

- Năm 2021: Lập, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư; triển 

khai lập dự án đầu tư, GPMB, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; đầu tư hạ 

tầng kỹ thuật. 

- Năm 2022: Tiếp tục thi công hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử 

dụng và quyết toán hoàn thành dự án. 

5. Đánh giá về tác động môi trường trong khi thực hiện dự án 

5.1. Phân tích tác động môi trường không khí 

- Bụi: Việc san lấp mặt bằng không những đòi hỏi một số lượng xe, máy thi 

công hoạt động trong khu vực mà còn cần có số lượng lớn xe chở nguyên liệu, 

nhiên liệu từ ngoài vào do đó nguồn bụi phát sinh từ: 

+ San ủi mặt bằng; 

+ Các phương tiện xe, máy; 

+ Vật liệu rơi vãi từ các xe chuyên chở; 

- Khí: Ô nhiễm môi trường không khí do các tác động trong khi vận hành 

các phương tiện, máy móc xây dựng và vận chuyển du khách thải ra khí CO, 

CO2, NOx, SOx và bụi. Lượng khí thải và bụi phụ thuộc vào các loại xe, máy 

móc hoạt động trong khu vực hoặc do các hoạt động dân dụng khác như: Khí 

thải CFC từ việc vận hành các thiết bị làm lạnh, máy điều hòa... 

- Tiếng ồn: Ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện cơ giới, 

máy xây dựng, từ các phương tiện giao thông vận tải chuyên chở ảnh hưởng tới 

dân cư. Độ ồn phụ thuộc vào loại xe, máy móc và tình trạng kỹ thuật của chúng. 

Trong khuôn khổ báo cáo này mức ồn cụ thể của từng loại máy móc không nêu 

ra nhưng thông thường độ ồn của các xe, máy hạng nặng khoảng 100 DBA. 

* Các giải pháp bảo vệ: 
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Để giảm lượng bụi, khí và tiếng ồn trong khu vực khi triển khai các dự án 

theo quy hoạch chi tiêt được duyệt, cụ thể thực hiện bằng các giải pháp sau: 

- Sử dụng xe, máy thi công có lượng thải khí, bụi và độ ồn thấp hơn giới 

hạn cho phép; 

- Có biện pháp che chắn phủ bạt đối với các loại xe chuyên chở nguyên vật 

liệu, nhiên liệu, che chắn cách ly giữa khu vực san ủi đối với khu vực xung 

quanh bằng các hàng rào bạt. Các dải cây xanh được bố trí để hạn chế sự lan tỏa 

của bụi, khí thải và tiếng ồn; 

- Làm ẩm bề mặt của lớp đất san ủi bằng cách phun nước giảm lượng bụi bị 

cuốn theo gió và phân tán trong khu vực. 

5.2. Phân tích môi trường nước. 

- Nước ngầm trong khu vực được khai thác thiếu hợp lý sẽ có nhiều khả 

năng làm suy giảm nguồn nước ngầm tại chỗ; 

- Nước thải từ khu vực gồm nước mưa, nước thải sinh hoạt, nước thải khu 

công nghiệp, có thể có những tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh như:  

+ Nước mưa: Nước mưa chảy từ khu vực đang san ủi và các khu khác ra 

ngoài mang theo một khối lượng bùn đất lớn, ngoài ra còn có lẫn dầu mỡ rơi vãi 

từ các phương tiện cơ giới và các tạp chất khác; 

+ Nước thải: Trong nước thải sinh hoạt có chứa một số vi khuẩn như 

Colirm, gaecal. Vì vậy nước thải sinh hoạt có thể gây ô nhiễm nguồn nước bới 

các chất hữu cơ và vi khuẩn. Việc thiết kế và áp dụng phổ biến các bể phốt đúng 

quy phạm sẽ làm giảm các chất ô nhiễm nói trên trong nước thải sinh hoạt. 

5.3. Phân tích tác động môi trường đất và cảnh quan. 

- Việc san ủi làm thay đổi chế độ chảy của nước mặt, do đó sẽ ảnh hưởng 

tới lớp đất tròng trọt và canh tác xung quanh nếu như các giải pháp về thoát 

nước nếu không được tính kỹ càng. Nước thải từ khu vực thi công có lẫn dầu mỡ 

xe chảy theo nước mưa ra xung quanh làm giảm chất lượng đất cũng như làm 

giảm hoạt động của vi sinh vật trong đất; 

- Việc xây dựng của các dự án trong khu vực sẽ làm thay đổi diện mạo 

cảnh quan theo hướng tích cực. Các loại hình công viên, cây xanh tập trung, sinh 

thái sẽ góp phần tôn tạo và tô điểm thêm cho cảnh quan khu vực; 

- Tuy nhiêm trong quá trình thi công cần tìm ra các giải pháp thích hợp để 

hạn chế việc đào tạo, san lấp địa hình. 

5.4. Phân tích tác động môi trường sinh thái 

- Trong quá trình thực hiện dự án, cần theo đúng yêu cầu quy hoạch để 

tránh làm ảnh hưởng tới cấu trúc của khu vực. 

- Các dự kiến quy hoạch thiết kế cây xanh cảnh quan, các công viên... 

ngoài mục đích phục vụ dân chúng nghỉ ngơi, giải trí còn làm phong phú đa 

dạng thêm hệ sinh thái của khu vực. 

5.5. Phân tích tác động môi trường kinh tế - xã hội 

Việc thực hiện dự án có tác động tích cực đến kinh tế - xã hội như sau: 

- Khu vực nghiên cứu trong quá trình thực hiện cũng như khi hình thành sẽ 

giải quyết nhiều vấn đề cơ bản của phường Hải Châu như: Chỗ ở, việc làm, môi 

trường sinh thái tạo điều kiện cho bước đột phá mạnh mẽ về kinh tế - xã hội 

trong các giai đoạn tiếp theo; 
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- Tận dụng tài nguyên, sức lao động của địa phương; 

- Tăng nguồn đóng góp cho ngân sách địa phương; 

- Tạo thêm nhiều khả năng, cơ hội việc làm cho dân cư địa phương. 

Về tổng quan dự kiến triển khai sẽ mang lại lợi ích lớn về kinh tế xã hội 

cho người dân lân cận thông qua viêc bổ sung hệ thống hạ tầng cơ sở chất lượng 

cao. Đô thị mở khiến người dân được hưởng lợi từ các hệ thống hạ tầng nói trên. 

Đô thị phát triển cũng khiến người dân chuyển đổi cơ cấu lao động một cách 

tích cực theo hướng từ nông nghiệp sang dịch vụ. Tuy nhiên khi bắt đầu thực 

hiện đô thị một số hộ dân sẽ bị mất đất canh tác và chưa thể nhanh chóng hòa 

nhập với môi trường sống mới. 

6. Phân chia các dự án thành phần: Không 

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thực hiện công tác thi công theo đúng thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn của 

pháp luật hiện hành. 
III. KẾT LUẬN 

Qua phân tích đánh giá nêu trên, việc đầu tư Khu tái định cư phường Hải 

Châu phục vụ GPMB dự án đường bộ ven biển đoạn qua thị xã Nghi Sơn là cần 

thiết, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho các hộ dân phường Hải Châu, thị xã Nghi 

Sơn bị ảnh hưởng bởi Dự án đường bộ ven biển đoạn qua thị xã Nghi Sơn, tạo 

điều kiện cho người dân phải di chuyển sớm ổn định đời sống, việc làm, đảm 

bảo an sinh xã hội, đồng thời góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng dân cư Đô 

thị Khu kinh tế Nghi Sơn. Dự án có tính khả thi cao cả về mặt kỹ thuật, xã hội, 

môi trường và tổ chức thực hiện. 

Dự án đủ điều kiện để trình HĐND thị xã Nghi Sơn quyết định chủ trương 

đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. 

Trên đây là kết quả thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch về chủ 

trương đầu tư dự án, kính đề nghị UBND thị xã xem xét trình HĐND thị xã 

quyết định chủ trương đầu tư dự án./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND thị xã; 

- TT UBND thị xã; 

- Ban KTXH HĐND thị xã; 

- Lưu: TCKH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Văn Phú 
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