
CQNG HOA xA HO! CffEJ NGHIA VIET NAM 

D)c 1p - Tir do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü triwng Iu tir xáy dung diy an: Sfra chfra nhà lop h9c 

2 tang 8 phông Trirông tiu hçc xã PhO Lam, thi xã Nghi Son. 

HO! BONG NUAN DAN T114 xA NGHI s 
KHOA XIX, K HQP ThU 17 

- Can cü Luçt Td chic chInh quyn dja phuvng ngây 19/6/2015; 
- Can cz Lut Ddu tu- cong sl 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Luát xdy 

dng sd 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can thNghj djnh sd 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cña ChInhp/n quy 

djnh chi tilt hwóng dan thi hành mt sl diu cza LutIt Ddu tu- công, 
Xét T& trmnh sá 330/TTr-UBND ngày 16/12/2 02 0 cza UBND thj xä Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt chü tru-ong các c4 an dAu tu- cOng näm 2021cüa th.i xii Nghi 
Son; Báo cáo tM,n tra s /BC-HDND ngày /12/2020 ci'ia Ban Kinh tl- xii h5i 
HDND thj xii và$' kiln cfw các dgi bilu HDND thj xii tqi lcj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü trixang 1u tu du an: Sira chta nhà lOp hçc 2 tang 8 
phOng Truôrng tiêu bce xã Phü Lam, thj xA Nghi Scm, nOi  dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Sira chia nhà lop hc 2 tang 8 phông Trixing tiêu hc xâ Phui 
Lam, thjxâNghi Sun. 

., A 2. Chu dau tir: UBND xa Phu Lam. 
A A 4 - S A 3. Miic tieu dau tir: Vice dau ttr Sua chua nha lop hçc 2 tang 8 phong 

Tru&ng tiêu hc xã PhU Lam, th xà Nghi Sun, tmg buOc nãng cp, hoàn thin 
cci si v.t chat cho nhà trix&ng, dong thii dê tiên tOi truông dt chuãn Quôc gia. 

4. Ni dung, quy mô du tir 
Nhà lOp hc 2 tng 8 phông, phuong an si'ra chuia: Phá dr gch lát nn hin 

trng sau do lát 1i bang gch Ceramic 500x500mm 1oi màu sang; Dijc két 
hqp trát 1i 20% din tIch tithng, cot, dam, thin toàn nhà bng VXIVI mac 75 dày 
1,5cm; V sinh co bO lap vôi ye di 80% din tIch tu&ng, cot, dam, Iran toãn nhà 
sau dO 1n san 1 lOp lot 2 lOp màu theo quy trInh; Phá dc lop lang Granito tam 
cap, câu thang sau do lát l.i bng dá Granit màu sang dày 2cm; Tháo dec, thay the 
h thông cüa g cii bang h thông cra thira U.pvc có lôi thép gia cuàng; Tháo 
d& thay mOi toãn bO mái ton và xâ g thép chông nóng, chông thãm mái; Tháo 
der k& hop thay mOi h thông din + thiêt bj din và thiêt bj PCCC toàn nha 
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(Din chiu sang dam bâo tiêu chun ánh sang phi hçip, den Led máng dôi dài 
1,2m; Qu?.t  trãn sãi cánh 1,4m. Hành lang treo den Led D250, 220V-25W. Day 
din luôn trong ông nhra crng PVC di chIm trong tu&ng, trãn; PCCC: Ding 
binh b9t CO2 và bmnh MFZ4; có tiêu 1nh chüa cháy dt tai  vj frI d quan sat); 
Tháo di và thay the mOi 08 duông ông thoát nuâc dçc mái PVC D90 kêt hccp 
bim Sika chng tham vj tn phu thu; Lang chông thm sê no mái bng dung 
djch Flinkote theo quy trinh. 

5. Nhóm di1 an: Du an nhóm C 
A , A 6. Dir kien tong mlrc dan tir: 1,9 ty dong 

(Mçät t, chin tram triu dông chán) 
A A A - ' ' o 7. Nguon von dan tir: NS th1 xa 70% va ngan sach xa tz can doi 30/o. 

A I .. 

8. Da diem xay diyng: Xa Phu Lam. 
• •A I 9. Dir kien thoi gian thirc hiçn dir an: Nam 2020-2021. 

Diu 2. Giao UBND thj xã cn cü Ngh quyt nay chi do Chü du tti và 
các &m vj có lien quan t chüc thc hin các btrâc tip theo diing quy djnh hin 
hành cUa pháp lut, dam bão hiu qua du tii cüa d an. 

Diu 3. Thu&ng trijc I1DND thj xA, các Ban Hi dMg nhân dan thi xä, các 
t di biu Hi dông than dan thj xâ và các di biêu Hi dông nhãn dãnthj xâ 
trong phm vi, chirc nàng, nhim vi1, quyên hn cüa mInh giam sat vic to chüc 
thc hin Nghj quyt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh clla pháp lut. 

Nghj quyêt nay dã dixcrc HDND thj xä Nghi Scm khóa XIX, k' hçp thu 17 
thông qua ngày tháng nim 2020 và có hiu lc ké tü ngày thông qua./. 

Nii nhn: Icr. CHLJ TICII 
- Nhtr Diêu 2&3 Nghj quyt; ____ 

- U thj üy, U HDND th P110 CIIU TICH r1H1JG  TRIIC 
- Các Uy vién UBND thj xA 
- Cáo Dai  biu HDND thj xä; 
- MTTQ thj xA và cáo doãn the thj xã; 
- Cáo ban, ngành thj xA; 
- U HDND, UBND các xä, phu*mg; 
- Ltru: VT. 

A s Ho Dinh Tung 
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HQI 
T 

So: 

CONG HOA xA HO! CHLJ NGBIA VLT NAM 

J3c 1p - Tir do - Hanh phüc  

Nghi Sc,n, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü triro'ng du tir xy dijng dir an: Nhà lop hçc 

2 tang 8 phOng Trirbng mm non xã Phü Lam, thj xã Nghi Son 

HQI DONG NHAN DAN TI14 xA NGHI SN 
KHOA XIX, K HQP THIJ 17 

- Can thLut Td chic chInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015, 
Can cz Luat  Dcu tu- cong s6 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Luát xay 

dtng s6 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can ct- Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa Chmnh pith quy 

djnh chi tilt hithng dn thi hành m5t s diu cña Luat  Dâu tu- công, 
Xét T& trmnh so' 330/1Tr-UBND ngày 16/12/2020 cña (JBND thj xäNghi Son v 

vic d nghj phê duyt chü tru-ong các dy an dáu tu- cOng nám 2021cüa thj xä Nghi 
Son, Báo cáo tMm tra so' /BC-HDND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl - xä h(3i 
fIDNDthjxävà3 kiln cila các dzi biluHDNDthjxdtgikj) hop. 

QUYET NGH!: 

Diu1. Phê duyt chü trucing du tu dr an: Nba kp hQc 2 tng 8 phông 
Truông mâm non xã Phü Lam, thj xâ Nghi Scm, ni dung nhu sau: 

1. Ten diy an: Nhà l&p hcc 2 tang 8 phông Trueing mâm non xâ Phui Lam, 
thj xãNghi Son. 

2. Chü du tur: UBND thj x Nghi Son. 
3. Mic tiêu du tur: Vic du ti.r xay dmg cong trInh: Nha lap hQc 2 tng 8 

phông Tnthng mâm non xã Phii Lam, thj xã Nghi Son, khäc phic t'mh trtng 
thiêu phông hçc, tirng buâc nâng cap, hoàn thin cci s& 4t chat cho nhà tru&ng, 
dông th&i dê tiên tói tri.rô'ng dt chuân Quôc gia. 

4. Ni dung, quy mô dAn tur 
Cong trmnh dan dmg cp 3, bc chju 1ira bc 3. 
Quy mO nhà 02 tang 8 phông, din tIch xây dirng 549m2; Din tIch san 

BTCT 1.009m2. Mt bng nhà ch1t that  có kIch thithc 39x11,4rn. Chiéu cao cac 
tang là 3,6m. Chiêu cao hét san mái BTCT là 7,56m; TOng chiêu cao cOng trInh 
là 9,76m. Nên nhà cos +0.00 cao hon cos mt san hoãn thin 0,36m; hãnh lang 
tnxàc rng 2,lm. 

5. Nlióm di an: Du an nhóm C 
6. Dir kin tng mfrc dAu tir: 5,8 t &ng 

(Alám t)), tam tram triu dOng chán) 
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A A A • A 7. Nguon von dan tir: NS th1 xa dau tx 100%. 
8. Da dim xây dirng: XA Phui Lam. 
9. Dir kin thôi gian thiyc hin dij an: Näm 2020-202 1. 

.A . . - . A , A Then 2. Giao UBND th1 xa can cu Ngh quyet nay chi dao  Chu dau tu va 
các don vj có lien quan to chüc thrc hin các buâc tip theo dung quy djnh hin 
hãnh cüa pháp 1u.t, dam bão hiu qua du tu cña dir an. 

Diu 3. Thu?mg trirc HDND thj xã, các Ban Hi dng nhãn dan thj xA, các 
to dai  biêu Hi dông nhân dan thj xã và các d.i biêu Hi dông than dan thj xã 
trong phm vi, chüc nng, nhim vij, quyên hn cüa minh giám sat vic to chirc 
thc hin Ngh quyêt nay, báo cáo FIDND thj xâ theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nghj quyêt nay dã ducic HDND thj xã Nghi San khóa XIX, k' hQp thu 17 
thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiü lirc kê tr ngày thông qua.!. 

Noinhn: KT. CIIIJ TICH 
.x . - Nhtr D,eu 2&3 Nghj quyet; 

- iT thj üy, rr HDND thj x; PHO CHTJ TJCH THUONG ThITC 
- Các Uy viên UBND thj xA 
- Các Di biêu HDND thj xã; 
- MTTQ thj xA và các doàn th thj xA 
- Các ban, ngãnh thj xA; 
- iT HDND, IJBND các xã, phithng; 
- Luu: VT. 

A a S Ho Thnh Tung 



CQNG HOA xA HOI CffJ NGHIA VLT NAM 

Dc ip - Tir do - Hanh  phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH QUYET 
V vic phê duyt chü trirong tIu hr xây di1rng di,r an: Nhà hiu b 

và các hing mljc phii trçr Trirông tiu h9c xã Phil Lam, thi xã Nghi Son 

HO! DONG N}IAN DAN Till xA NGHI SN 
KEIOA XIX, K HQP mU' 17 

- Can cii- Lut T chzc chInh quyn dja phwcing ngày 19/6/2015, 
- Can c& Luát Dcu tu- cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; Lut xáy 

dyng s6 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 näm 2014; 
- Cán th Nghj djnh SI 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cña QiInh pith quy 

djnh chi tilt hwó'ng dn thi hành m($t SI diu cña Luat  Dcu tu- công; 
Xét Ta trmnh sl 330/TPr- UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thj xä Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt din tru'ong các dr an ä'áu tu' cOng nám 2021cüa thj xä Nghi 
Son, Báo cáo thm Ira sl /BC-JIDND ngày /12/2020 cna Ban Kinh tl - xà h3i 
IT1DND thj xii và j kiln cüa các dgi bilu IiDND thj xii tgi /9) hcip. 

QUYET NGIIJ: 

Diu 1. Phê duyt chü tnrorng du tir dr tin: Nhà hiu b và các hing miic 
phii trcl Tru&ng tiêu hQc xA Phi Lam, thj xã Nghi San, ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Nba hiu b và các hing m11c phi,i trçr Tnthng tiêu hçc xã Phñ 
Lam, thj xà Nghi San. 

2. Chü du tir: UBND thj xã Nghi Scm. 
3. Mujc tiêu dâu tir: Vie dâu lit xây dicing cong trInh: Nba hiu b và cac 

hng mic phi,i trçl Tnrông tiêu h9c xâ Phü Lam, thj xã Nghi Scm, tüng buâc nâng 
cp, hoànthin ccm s& 4t chat cho nhà trtthng, dông th?ñ dê tiên toi trtthng dat 
chuân Quôc gia. 

4. Ni dung, quy mô du hr 
- Quy mo nhà 02 tang, din tIch xây dijng 3 14m2; Din tIch san BTCT 

559m2. Mt bng nha chi:t nht có kIch thuâc 30,3x7,8m. Chieu cao các thng là 
3,6m. Chiêu cao hêt san mái BTCT là 7,95m; Tong chiêu cao cong trinh là 
10,35m. Nên nhà cos +0.00 cao han cos mt san hoàn thin 0,75m; hành lang 
tnrâcrng2,1m. 

- Các hung mic phi trçi: Lam m&i san lát gch và bôn cay khuOn vien san 
tru&ng phIa truôc nhà hiu b xây mimi; Kêt câu san lát gach tt'r trên xuông duimi 
nhu sau: Trên cIng là lop gch lát gch Terrazzo 400x400mm, tiêp theo là lop 
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VXM mac 75# lien kt, tiptheo là nn be tong dá 1x2 mac 200# dày 5cm, tip 
theo là lop Nilon tái sinh chông thãm và cuôi ciing là nén dat thiên nhiên v sinh 
t40 phàng. 

5. Nhóm duj an: Dir n nhóm C 
, A , ..' 6. Dii kien tong mire dau tir: 4,5 ty dong 

(Bôn tj, nám tram triu dông chàn) 
A A A - o 7. Nguon von dau tir: NS th xa 100/o. 

8. DIa  dim xây dyng: Xâ Phü Lthn. 
9. Dir kin thôi gian thirc hin di an: Nm 2020-202 1. 
Diu 2. Giao UBND thj xã cn ci1 Ngh quy& nay chi do Chi du tu và 

các don vi có lien quan t chirc thc hin các buóc tip theo duing quy djnh hin 
hành cüa pháp 14t, dam bão hiu qua du hr ci'ia dir an. 

Diu 3. Thithng tnrc HDND thj xâ, các Ban Hi dng nhân dan thj xä, các 
th di biêu Hi dông nhãn dan thj xä và các dai  biêu Hi dông nhãn dãnthj xã 
trong ph?m vi, chuic nng, nhim vii, quyên hin cüa mInh giám sat vic to chrc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thi xà theo quy djnh cña pháp 1i4t. 

Nghj quyêt nay dã &rccc HDND thj xä Nghi Son khOa XIX, k' hQp thur 17 
thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiu 1irc kê t1r ngày thông qua.!. 

Nd nhn: KT. CIITJ TICH 
- Nhu Dièu 2&3 Nghj quyét; ., 
- Yr thj ày, Ti' HDND thj Ff0 CHEJ TICH THU(NG TRIC 
- Các Uy viên UBND thj xA 
- Các Dai  biéu HDND thj x; 
- MTTQ thj xA và các doàn th thj xä; 
- Các ban, ngành thj xä; 
- iT HDND, UBND các xâ phirmg; 
- L.ru: VT. 

A Ho Dunh Tung 



1101 DAN CQNGH0AXAHQICHUNGmAVITNAM 
Dc1p-Tijdo-Hinhphüc  

S$(4 flQD NghiSo'n, ngày tháng náin 2020 

NGH QUYET 
Phê du rong du hr xây diyng Dir an: Khu tái djnh cir phic vu 

GPMB dir an Din Hang hrçrng mt trô'i ti xã Phil Lam, thj xa Nghi Son. 

1101 DONG NHAN DAN xA NGHI SON 
KHOA Xix, Kir ILQP THU' 17 

- Can th Lu2t T chic chInh quyn a'ja phwcing ngày 19/6/2015; 
- Can th Lut Du tu cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Luát xáy 

dtng s4 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nàm 2014, 
- Can cz- Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa GhInh p/iü 

quy djnh chi tilt hiróng dn thi hành mç3t SI diéu cüa Lu2t Dâu tw công, 
Xét To' trInh sl 330iTI'r-UBND ngày 16/12/2020 cja UBND thj xâ' Nghi Son 

v vic d nghjphê duyt chz trwong các d an cfáu tu cOng nám 2021cüa thj xä 
Nghi Son; Báo cáo tMm tra sl /BC-HDND ngày /12/2 020 cña Ban Kinh tl - 
xâ h5i I-lEWD thj xä và kiln cüa các dgi bilu I1DND thj xa tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü truong du tu xây dmg cong trInh: Khu tái djnh 
Cu phiic vi GPMB dir an Din náng hTçing mt tthi tai  xã PWi Lam, thj xâ 
Nghi Son, vói nMng ni dung nhtr sau: 

1. Ten cong trInh: Khu tái djnh Cu ph%1c vi GPMB d1r an Din náng 
luçrng mitt trôi tai  xã Phii Lam, thj xã Nghi Sun. 

2. Chü du tir: UBND thj xâ Nghi Sun. 
Di din chü du tir: Ban quân l dir an DTXD thj xã Nghi Son. 
3. Muc tiêu du tir: 
- Xây dirng Cu sc h tng phiic vi tái djnh cu cho các h dan bj ãnh 

huâng bii dir an Din näng luqng mitt tthi tai  xà Phü Lam, thj xä Nghi Son 
nhim t?o  diu kin cho ngtr&i dan phài di chuyên sóm on djnh dM sng, vic 
lam, ãm báo an sinh xã hi, dng thM tirng buóc hoãn thin ht tng dan ctr. 

- Lam cu sâ pháp 1 ctu tu xây dmg, quãn I xây drng theo quy hoach  và 
là cci si dê 1p  dir an dâu ttx xây dimg. 

4. Ni dung quy mô du hr 

Du tir xay dimg khu tái djnh cu dông b ye ha tang k th4t v&i tong 
din din tfch khoãng 4,1 ha (gm cã din tIch chãn ta luy chi&n chô) bao 
gm các hong miic chinh: San nn; duông giao thông ni b; h thng cp 
din sinh hoat, chiu sang; h thing cp thoát nuâc; via he, cay xanh 
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5.Nhóm dirán:DuãnnhómC 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 44,5 t' dng. 

(Bôn mwoi bón tj, nám tram triu dông c/ian) 
7. Ngun vn du tic Th xã dâu P.r tir nguôn thu tiên sü dimg dt ti 

khu Mi djnh phiic vi GPMB dir an Din nãng lucing mt tr&i tii xâ Phii Lam, 

thj xã Nghi Son. 
8. Da dim thirc hin dir an: Xà Phii Lam, thj xâ Nghi Son. 
9. Dir kin thôi gian thiyc hin: Nám 2020 - 2022. 

Diu 2. Giao UBND thj xâ cn cü Nghj quyt nay th chuc thirc hin các 
buàc tip theo dung quy djnh hin hành cUa pháp 1ut, dam bão hiu qua du 
tircñadirán. 

Diu 3. Thucng trVc }IDND thj xä, các Ban Hi dng nhan dan thj x, 
các t di biu Hi dng nhãn dan thi xã và các di biu Hi d&ig nhãn dan 
thj xã trong phim vi, chüc nang, nhim v, quyn hrn cüa mInh giám sat vic 
t chüc thirc hin Nghj quyt nay, báo cáo HDND thi xã theo quy ctjnh cüa 
pháp 1ut. 

Nghj quyt nay dA duçic HDND thj xä Nghi Son khóa Xlix, k' hQp thir 
17 thông qua ngày tháng 11 nm 2020 và có hiu 1c k tir ngày thông qua.!. 

Noinhmn: 
- Nhir Diêu 2&3 Nghj quyét; 
- IT thj üy, Ti' HDND thj xA; 
- Các Uy viôn UBND thj xA 
- Các Dai  biu HDND thj xâ 
-MTFQthjxävàcacdoanththjxä 
- Các ban, ngãnh thj xa 
- TI' HDND, IJBND các x, phumg; 
- Liru: VT. 

KT. CIIEJ TJCII 

PRO Cffl TICH 1HLf(ING TR1C 

A Ho Dinh Tung 

 



1191 B NIIA CQNG HOA xA HQI cfflJ NGBIA VIT NAM 
TI'f Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S& /NQ- Nghi San, ngày tháng nám 2020 

NGHJ QUYET 
V vicyhê duyt chü trirong du tir xây dupig dir an: Nâng cap, sfra 

chfra tuyen throng Xuân Lam di Phil Lam (don tir ngã ha nhà 6ng Van 
Ngai thôn Phü Thjnh dn ngã ba nhà ông Hang Ca thôn Thinh Hang, xa 

Phü.Lâm) và thrOng trijc chInh vào IJBND xã Phñ Lam, thj xã Nghi Son. 

HQI BONG NHAN DAN T1Tj xA NGHI sN 
KHOA Xix, Ki' HQP TI{15' 17 

- Can c&Lu2t T chic chInh quyn djaphiro'ng ngày 19/6/2015, 
- Can c& Lut Du tic cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Luât xáy 

dtng s 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can cz Nghj djnh 5 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cña ChInh phñ quy 

djn/i chi tilt hic67zg dJn thi hành m5ts diu cña Lut Ddu tic cOng, 
Xét T& trInh s 330/TI'r-UBND ngày 16/12/2020 cña UBND thj xä Nghi San v 

vic d nghj phê duyt chz trirong các dr an dcu tic cOng näm 2021cüa thj xâ Nghi 
Son, Báo cáo thdm tra sl /BC-HDND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl - xâ h$i 
HDND thj xâ và) kiln cña các ã'qi bilu JTIDND thj xâ tgi lg) hc'p. 

QUYET NGIII!: 

Diu 1. Phê duyt chü trucing du tu dr an: Nâng cap, si:ra chüa tuyn duing 
Xuãn Lam di Phi Lam (doan tü ngâ ba nhà ông Van Ngãi thôn Phü Thjnh dn 
ngA ba nhà ông Hông Ca thôn Thjnh Hung, x Phii Lam) và duOng trijc chInh 
vào UBND xä Phii Lam, thj xã Nghi Scm ni dung thu sau: 

1. Ten dir an: Nãng cap, si:ra cha tuyên duing Xuân Lam di Phü Lam 
(don tt'x ngã ba nhà ông Van Ngãi thôn Phü Thjnh den ng ba thà ông Hong Ca 
thôn Thjnh Hiing, xä Phü Lam) và duôrng tr11c chInh vào UBND xã Phü Lam, thj 
xâNghiSan. 

2. Chü ttu tir: UBND thj xã Nghi San. 
B,i din chü du tur: Ban quãn 1 dir an DTXD thj xä Nghi San. 
3. Miic tiêu du tir: Câi t.o, sCra chtia tuyên du&ng nhm tto diêu kin 

thun lqi cho vic di lai cüa than dan, dam bão an toàn giao thông, phic vi cong 
tác phOng chng thiên tai, nãng cao d?ii sng 4t chat và tinh thn cüa than dan, 
gop phn thüc dy phát trin kinh t - xa hi cüa dja phucing. 

4. Ni dung, quy mO du tur 
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4.1: Quy mô: Tng chiu dài các tuyn khoãng L = 1,9km trong do: 
a. Tuyên chinh: Tü ngã ba nhà ông Van NgAi thôn Phü Thinh  d&i ngâ ba 

nhà ông Hông Ca thôn Thjnh Hng có chiêu dài L = 1.694,12m: 
+ Diem dâu: KmO+OO (Ti mt &thng nhira ngã ba nhà ông Van Ngâi) 
+ Diem cuôi: Km1+694,12 (Ti mt duing nhira trrrâc nhâ ông Hông Ca) 
b. Tuyên nhánh: Du?ing triic chIrih vào UBND xà Phü Lam. 
+ Diem dâu: Km:O+OO (Ti c9c KmO giao véci CQC D1O tuyên chInh) 
+ Diem cuôi: Km:O+192,04 (Ti mt ththng giao vâi du?mg Dông Tây 1) 

.,. . .( h 4.2.Giai phap thiet ke: 
* Tiêu chuân Ic9 thuit: 
- Vntôc tmnh toán: Vtt = 25km/h. 
- Chiêu rng mt duô'ng: 
+ Tuyên chInh: Tü KmO+679,04-KmO+950,51: B mt = 4,Om. Ti'r 

KniO+OO-KmO±679,04 và KmO+950,51-Km1+200: Bmt = 5,5m. Tr Km1+200- 
Km1+694,12; Bmt = 7,Om. 

+ Tuyn nhánh: B mt = 5,Om. 
- Chiêu rng lê duing: B lê = O,75x2m. 
- Cong trinh: Xây drng vrnh tâi tr9ng tmnh toán Hi 0. 
* Kit clu do dwô'ng lozi I (Ap 4mg  cho mt dw&ng tuyEn chinh): 
+ Mt duäng lang nhira tiêu chuãn 
+ Tuâi nhiza dInh barn. 
+ Móng CPDD 1oii I dày 18cm. 
+ Bii vênh bang lap CPDD 1oi II. 
* Kit cãu do dithng 1o9i I (Ap 4mg cho mt ththng tuyin nhdnh): 
+ Mitt du&ng lang nhira tiêu chuân. 
+ ThOi nhra dInh barn. 
+ Móng CPDD loai I. 
+ MOng CPDD l°ai II. 
+ Bü vênh bang lap CPDD 1oti II. 
* Gia ctJ l,: 
± Lê dithng duçic gia c bng CPDD loi II. 

H thong thoat niruc: 
- Thoát nuOc d9c: 
+ Tuyên chinh: Tir Km1+570,44-Km1+688,08 Thiêt kê rãnh chju hrc hai 

ben tuyên, dy nap tarn dan chju lirc b&ng BTCT. 
+ Tuyên nhánh: Hal ben tuyên thiêt kê rânh chju lirc dy nap tam dan chju 

lirc bang BTCT. 
- Thoát nuâc ngang: Tai l trinh Krn0+950,51 tuyên chInh thiêt kê cong ban 

KD=1,Om vói kêt cu: 
+ Dm day móng dá 4x6. 
+ Móng, san, tu1ng than, ttthng cánh bang BTXM dá 1x2 mac 150. 
+ Mu mô cong bang BTXM dá 1x2 mac 200. 
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+ Tm ban bng BTCT dá 1x2 mac 250. 
5. Nhóm dir an: Dr an nhóm C 
6. Dir kin tng mirc du tir: 3,9 t dng 

(Ba tj, chin tram trieu  a'ongchán) 
7. Ngun vn: Ngãn sách thj xà dâu tu nm 2021. 
8. Oja dim xây thjng: Xâ Xuãn Lam và Phü Lam, thj xA Nghi San. 
9. Dir kin thoi gian thirc hin dir an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xâ cn cü Nghj quyêt nay to chuc thc hin các 

buóc tip theo diing quy djnh hin hãnh ci1a pháp 1ut, dam bão hiu qua du hr 
cüa dr an. 

Diu 3. Thu?ing trrc }IDND thj xã, các Ban Hi ding nhãn dan thj xã, các 
to di biêu Hi dông nhân dan thj xã và các dai  biêu Hi dông than dan thj xã 
trong phm vi, chrc nñg, hhim vii, quyên hn cila mInh giam sat vic to chüc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xà theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

NgJij quyêtnày dãduçicHDNDthjxäNghi Son khóaX ,k'hçpthir 17 
thông qua ngày tháng nàm 2020 và có hiu lic kê tx ngày thông qua.!. 
Noi nhIn: KT. CIIEJ TICH 
- Nlnx Diu 2&3 Nghi quyt; 
- Yr thj üy, TI' HDND thj xä; PRO CITU TICH THUC1NG TR!IC 
- Cáo IJy viên IJBND thj xA 
- Các Dai  bi&i HDND thj xä; 
- MTTQ thj xA và cáo doãn th thj xä 
- Cáo ban, ngãnh thj x; 
- U HDND, UBND cáo xä, phir&ng; 
-Luu:VT. 

A Ho Dinh Tung 



CQNG HOA xA UQI CI1iJ NGI]IA VIET NAM 

Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGII4 QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du hr xy diyng dir an 

Nng cap, cii to các tuyn dirông giao thông thôn Trung Son, Bong Son, 
Tây Son vi Bác Son, xa Phil Son, thi xã Nghi Soii, tInh Thanh Hóa 

HQI BONG NIIAN DAN Till xA NGffl srr 
KHOA XIX, K HQP TH15 17 

- Can thLu4t T chzc chInh quyn dfaphwo'ng ngày 19/6/2015; 
- Can c& Luat  Ddu tu- cong s4 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Lt thy 

dy'ng l 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nàm 2014, 
- C1án ci-Nghj djnh sl 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cña Ghinhphz quy 

djnh chi tilt hzthng dan thi hành m(5t s diu cüa Lu2t E)u tu' công; 
Xét To trInh sl 330i7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cña UBND thj xä Nghi Son v 

vic & nghj phê duyt din trwo'ng các dw an &u lu cong nám 2021cüa thj xâ Nghi 
Son; Báo cáo thdm tra s /BC-HDND ngày /12/2 020 cña Ban Kinh tl - xä h3i 
ITIDND thj xii và3 kiln cña các dgi bilu IIDNi) thj xa tgi Ic)) hQp. 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Phê duyt chü truong du tu dv an: Nãng cp, cãi to các tuyn 
duing giao thông thôn Thing Son, Dông Son, Tây San và Bäc San, xä Phii San, 
th xA Nghi Son, tinh ThanhHóa, vâi nhftng ni dung thu sau: 

1. Ten diy an: Nâng cap, câi tto các tuyên duing giao thông thôn Trung 
San, Dông Son, Tây San và Bäc San, xà Phü San, thj xä Nghi Son, tinh Thanh 
Hóa. 

2. Chü du tir: UI3ND thj xä Nghi Son. 
Di din chü du tir: Ban quãn 1 di,r an DTXD thj xã Nghi Son. 
3. Miic tiêu du tir: Nâng cap, câi to các tuyên duô'ng giao thôngxä Phii 

Son, thj xã Nghi San, tinh Thanh Hóa, to ra mng luói giao thông dông bô, 
thun lqi cho vic di lai ciia ngutM dan các thôn Trung Son, Dông Son, Tây Son 
và Bc Son, xã Phü Scm. Tir do ti'rng buâc hoàn thin Co sr ha tang hoãn thin 
các tiêu chi ye dIch nông thôn mâi, phic vi cho qua trInh phát triên kinh tê, xä 
hi cüa dja phuang. 

4. Ni dung, quy mô du hr 
- Cong trinh, 1oti cap cOng trinh: Cong trmnh giao thông; cap Iv. 
- Quy mô dAu tu: Tng chiu dài các tuyn khoãng L = 2,35km frong do: 
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+ Tuyn s 1: Chiu dài L1100m tü cu Bàn Han di ngã tu ông Ci. 
DMm du: Km0+00 (Tai Mu cu Bàn Hon thôn Trung Scm), Dim cuM: 
Km1+ 100 (Tai ngà tu ông C& thôn Dông San). 

+ Tuyn s 2: Chiu dài L550m tir nhà ông Khang di nhà ông Tu; dim 
Mu: Km:0+00 (Ti nhà ông Khang thôn Trung San), dim cu&: Km:0+550 (Tai 
nhà ông Nguyn DInh Tu thôn Trung Scm). 

+Tuyn s 3: Chiu dài L=700m tr nhà ông Sii di nhà ông Cãnh; Dim 
Mu: Km:0+00 (Ti nhà ông Sii thôn Bc Scm), Dim cu&: Km:0+700 (T?i nhà 
ông Cãnh thôn Bc Son). 

5.Nhómdiyán:DuánnhómC 
6. Dir kin tng mfrc Mu tir: 3,9 t3 dng 

(Ba tj, chin tram triu a'ông chán) 
7. Ngun vn Mu tir: Tir ngun ngân sách thj xã Nghi Son. 
8. Da dim xây dipig: Xã Phü San, thi xA Nghi Scm, tinh Thanh Hóa. 
9. Dir kin thOi gian thyc hin dir an: Nám 2020-202 1. 

Diu 2. Giao UBND thj xä can cü Nghj quy& nay t chuc thic hin các 
buâc tip theo dung quy dlnh  hin hãnh cüa pháp 1ut, dam bào hiu qua dâu tu 
cña dir an. 

Diu 3. Thu&ng trirc HDND thj xâ, các Ban Hi dng nhãn dan thj xã, các 
t di biu Hi dng nhãn dan thj xä và các di biu Hi dng nhãn dan thj xã 
trong phim vi, chirc nng, nhim vii, quyn hn cüa mInh giám sat vic t chüc 
thirc hin Ngh quyt nay, báo cáo BDND thj xä theo quy djnh cia pháp 1ut. 

Nghj quyêt nay dã duqc HDND thj xã Nghi San khóa XIX, ki h9p thu 17 
thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiu 1rc k ti ngày thông qua.!. 

Noi nhn: KT. CIIU TECH 
- Nhu Diu 2&3 Nghi quyt; 
- U thj üy, TT HDN) thj xi; P110 CfflJ TICH T1TUtNG TR1TC 
- Các Uy viên IJIBND thj xi; 
- Các Dai  bi&i I-IDND thj xi; 
- MTTQ thj xi và các doàn th thi xi; 
- Các ban, ngãnh thj xi; 
- U HDND, UBND các xi, phutmg; 
-Luu:VT. 

A Ho Djnh Tung 



CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM 

Oc 1p - Tir do - llanh phñc 

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGrn QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du hr xây dirng dir an: Các hng mile phii 

trçr Tru*ng Tiu hçc xä Phil Soii, thj xã Nghi Son. 

HQI BONG NUAN DAN Till xA NGHI sor 
K}IOA XIX, K HQP T1115' 17 

- Can cz Luat T chz'rc chInh quyên dia phwong ngày 19/6/2015; 
- Can ct- Lut Ddu tu- cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luát xáy 

dy'ng sc4 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can cü Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cña ChIn/i p/in quy 

djnh chi tilt hzthng dn thi hành m3t s diu cña Lu2t Dcu tu- cOng, 
Xét T& trInh s 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cia UB.ND thjxäNghi Son v 

vic d nghj phê duyt chi truong các dw an ddu tu- cong nám 2021cia thj xâ Nghi 
Son, Báo cáo th4m tra s /1JC-HDND ngày /12/2020 cña Ban Kin/i tl - xâ hOi 
HDND thjxâ và) kiln cna các dai bilu IJDND thj xâ tgi k)) hQp. 

QUYET NGH4: 

Biu 1. Phê duyt chU trirang du tu dir an: Cáo hang mlc phii trçl Tnthng 
Tiêu h90 xâ Phü San, thj xa Nghi San, ni dung nhu sau: 

1. Ten dr an: Cáo hing mlic phii trcl Trithng Tiêu h9c xâ Phil Son, thj 
xaNghi San. 

•, A 2. Chu dau tir: UBND xa Phu San. 
• A A 3. Mijc t,eu thu tir: 

Trng buâc nãng c.p, hoãn thin Ca sâ 4t chit cho nhà truông, tto diu 
kin thun lçii nhât cho vic h90 tap, vui choi oh? hçc sinh cling nhu cong tao 
giáo dic, giàng dty cho giáo viên, dáp 1mg thu câu ngày mt tang ye so luvng 
h90 sinh trong dja bàn, môi trithng giáo diic tOt cüa nhà trtthng. 

4. Ni dung, quy mo du tir: Chiêu dài toàn câu L24m. 
- Phá d, boo bO nên san be tong hin trng; 
- San 1ti nên san be tong, do be tong và lát gch terrazzo; 
- Phá di bôn hoa cü, lam 1i bôn hoa m&i, chat bO và di chuyên 1 so cay 

trirâc nhà lap h90; 
- Xây dipig iai  cáo don tithng bj do sp và chua diiqc xây dimg. Trát ttthng 

vã son hoànthin cáo don tthng dâ xay dirng nhimg chua trát; 
- M& cOng ph%i phia sau dê thun tin cho vic di 1i, h9c tp cüa h90 sinh; 
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- Cto bô rêu môc, scm 'ai c6ng chmnh. Dãnh gi và scm lai earth cng; 
- H thông rnh thoát nu6c; 
- Nhà dê xe h9c sinh; 
5. Nhóm dir an: Dir in nhóm C 

, , x 6. Dir kien tong mirc dau tir: 1,25 ty dong 
(M$t tL,  hai tram nám mwcri triu dông chán) 

7. Ngun vn du tir: NS thj xã 70% và ngãn sách xã tlj can d& 30%. 
8. D!a  dim xây dipig: Xã Phü Scm. 
9. Dir kin thb'i gian thl!c hin dir an: Nm 2020-202 1. 

Diu 2. Giao UBND thj xã cthi cr Nghj quyêt nay chi do Chü du tt.r và 
các dcm vj có lien quan t chIrc thrc hin các buác tip theo dimg quy djnh hin 
hành ciia pháp lut, dam bão hiu qua du tu cUa dir an. 

Diu 3. Thuing trrc HDND thj xä, các Ban Hi dng nhãn dan thj xã, các 
to di biêu Hi dông than dan thj xâ và các di biêu Hi dông nhãn dan thj xã 
trong ph.m vi, chirc nng, nhim vii, quyên hn cüa mInh giám sat vic to chirc 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thi xA theo quy djnh cüa pháp lut. 

Nghj quyt nay dâ duqc HDND thj xã Nghi Scm khóa XIX, k h9p thir 17 
thông qua ngày tháng 11 näm 2020 và có hiu hc kê ti ngày thông qua.!. 

Nit! nhân: KT. CIJIU TICH 
- Nhu Dieu 2&3 Nghl quyet; ____ 
- U thj üy, U HDND ti x PHO CHU TICH THU'ONG TR1JC 
- Các Uy vién UBND thj xä 
- Các Dai  biu HDND thj xã; 
- MUQ thj xa và các doãn th thj xã; 
- Cáo ban, nganh thj xä; 
- TT HDND, UBND cáo xä, phuting; 
- Ltru: VT. 

A ' Ho Dinh Tung 



HQI CQNGHOAXAW?ICHUNGB1AVITNAM 
Tr1  Y NGH1$ 01 1 Dôc1p-Tiydo-Hinhphiic 

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGII QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du tir xây drng 

Dir an: Sfra chihi, cãi to các hng m1c cong trInh Trirong TIICS xã 
Phii Son, thj xa Nghi So'n. 

HQI BONG N}IAN DAN T114 xA NGffl sN 
KHOA XIX, K HQP TH(J' 17 

- Can thLuat T ch&c chInh quyn d.iaphuing ngày 19/6/2015, 
- Can th Lu2t Du tw cong si 39/2019/QH14 ngày 1316/2019, Lut xáy 

dmg St4 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can cz Nghj djnh st4 40/2020/ND-2P ngày 06/4/2020 cña hInh phz quy 

d(nh chi tiet hwóng dn thi hành m5t sá diu cza LuIt Dáu tw cOng, 
Xét Ta trinh so 330/TTr-UBND ngày 16/12/2020 cña UBND thj xä Nghi Son v 

viêc d nghj phê duyt chi tru-ong các dw an du tic cong nám 2021cña thj xä Nghi 
Stjn, Báo cáo tMm tra sO /B2-HDND ngày /12/2020 cña Ban Kinh tl - xä hOi 

DNDthjthvàj1cit4ncñacacdgibiuI1DNDthjxätgikj'hQp. 

QUYET NG1TJ: 

Biu 1. Phê duyt chü truong du tu dir an: Süa chia, câi tio các hang 
m1ic cong trInh Trtthng THCS xà Phü Son, thj xä Nghi San, rihu sau: 

1. Ten dir an: Sra chtia, cãi tao  các hang mlic cong trinh Tnthng THCS 
xä Phü San, thj xä Nghi Son. 

2. Chü du tir: UBND x Phü Scm. 
3. Miic tiêu du tir: Trng buóc nãng cap, hoàn thin cci si 4t chat cho nha 

truO'ng, tao  diéu kin thun lçii cho vic h9c tip, cLing thu cong tác giãng day 
cho giáo viên, dáp frng nhu câu ngày mt thng ye s lucing hQc sinh trên dja b 
và môi trtr?ing giáo diic tOt cüa nhà trtthng. 

4. Ni dung, quy mô du tir: Chiêu dài toãn câu L24m. 
- KhuOn Viên: Phá di toãn b tut1ng rào hin trng và tiên hãnh xây mdi; 

Lát gch TerrRz7o KT300x300mm vi tn dithng be tOng phia trirâc cng vào; 
- Nhà hiu b: Phá di tu?mg sé no bj nut v, thm dt và tin hãnh xay 

mâi; V sinh mái, thay th h thong thoát nuóc mái; Tram vá, vôi ye toàn b 
tithng, cot, dm, trn ben ngoâi nhà và hành lang; 

I- 
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- Nhà tp th: Cãi to mOt  phn nhà tp th thành phông lice am nhc; V 
sinh mái, thông tc ng thoát nithc mái; Tram vá, vôi ye toàn ho tithng, et, dam, 

trn ben ngoài nhà và hành lang; 
- Nhà lop hçc 02 tng: Tram va, vôi ye toàn b tithng, cot, dam, trn ben 

ngoài nhà và hãnh lang; V sinh mái, thay th mt s &ig thoát nuOc mái bj hu 
hông; 

- NM lap hc chirc nng và thu vin: Tram vá, vôi ye toàn b) tithng, cot, 

dm, trn ben ngoài nhà và hành lang; V sinh mái, thông t&c ng thoát nithc 
mái. 

5. Nhóm di an: Dr an thorn C 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 1,3 t3 ding 

(Mat tj, ba tram triu dông chán) 
7. Ngnn vn ttu tir: NS thj xà 70% vã ngãn sách xA tr cn d& 30%. 
8. Oja dim xây diyng: Xã Phü Scm. 
9. Dir kin thôri gian thi!c hin diy an: Nm 2020-2021. 

Diu 2. Giao UBND thj xã cn Cu Nghj quyt nay chi do ChU d&u tii và 
các &m vj cO lien quan th chrc thirc hin các buOc tip theo dung quy djnh hin 
hành cüa pháp 14t, dam bão hiu qua du hr ciia dr an. 

Diu 3. ThuOng triic HDND thj x, các Ban Hii dong nhân dan th xâ, các 
to di biêu Hi dông than dan thj xà và các di biêu Hi dông than dan thi xà 
trong phm vi, chic nng, nhim v11, quyên h?n  cüa mInh giám sat vic to chüc 
thiic hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xâ theo quy dnh cüa pháp 14t. 

Nghj quytnày dducicHDNDthxNghi SankhóaXlX, kSrhopthu  17 
thông qua ngày thOng 11 näm 2020 và CO hiu 1irc ice hr ngày thông qua.!. 
Noi nhn: KT. CJTU TICH 
- Nhu Diu 2&3 Nghi quyêt; _____ 
- TI thj iy, Yr HDND thj x P110 CHIJ TICH THUONG TRIYC 
- Các Uy viên UBND thj xâ 
- Các Dai  biéu HDND thj xA; 
-MTTQthjxAvàcácdoànthéthjxà 
- Các ban, nganh thj xA; 
- IT HDND, UBND các x, phithng; 
- Lmi: VT. 

A Ho Thnh Tung 



CQNG HOA xA 1101 CHTJ NGHIA VIIT NAM 

Dc 1p  - Tir do - ILanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGHj QUYET 
V vic phê duyt chü trirong ttu tir xây diyng 

Dir an: Cu khe Ong Htr(ing, xã Phil Son, Thi xã Nghi Son. 

HO! BONG NHAN DAN TkI xA NGHI sON 
KHOA XIX, K( HQP THI5' 17 

- Can thLuat T chz-c chInh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015, 
- Can th Lut Dcu tw cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Luát xáy 

dyng s6 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 näm 2014, 
- C'án ci Nghj djnh s6 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cüa GhInh p/th quy 

djnh chi tilt hithng dn thi hành mç5t sd diu cña Lu2t Dâu tu- Cong, 
Xét T& trInh s 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cáa UBIVD thj xii Nghi Son v 

vic d nghj phê duj4t chñ truong các dy an ddu tu- cOng nä,n 2021cüa thj xii Nghi 
Son, Báo cáo thJm tra s /BC-JIDND ngày /12/2020 cña Ban Kinh t - xii hai 
IIDND thj xii và fildln cüa các dgi biu HDND thf xii tqikj)hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü trucrng du tu dr an: Cu khe Ong Hrncng, xã Phñ 
Scm, Thj xâ Nghi Son, ni dung nhix sau: 

1. Ten dir an: Câu khe Ong Huóng, xã Phñ Son, Thj xã Nghi Son. 
., A - , 2 Chu dau tir: UBND xa Phu Son. 

3. Mite tiêu du tur: To diêu kin thun lçri cho nhãn dan di 1i phiic vi 
phát trin kinh t - x hi và trng buOc hoàn thin các tiêu chI xây dirng nông 

thôn mói. 
Qua vic khào sat thirc tr1ng giao thông nông thôn trên dja bàn xâ; hin 

trng cay câu Cu (xay dirng nàm 1995) phic vij di lti giao thông gitia thôn Trung 
và thôn Nam Son, quy mô nhó dã htr hông gay khó khin và nguy hiêm cho 
nguôri tham gia giao thông qua 1ti trên câu. 

Cong trInh Câu khe Ong Hithng, x Phü San, thj xa Nghi Son duqc dâu 
tu xây dmg s to diu kin thun lcii cho qua trInh di 1ti cüa ngu?ii dan dja 
phuong, dóng gop vào sr phát triên kinh tê trong khu vrc. Tmg bi.thc hoàn 
thin các tiêu chI nông thôn mâi. 

4. Ni dung, quy m6 du tir: Chiêu dài toãn câu L24m. 
- Câu bàn khâu d: 2x8,68m. 
- Cong trinh giao thông cap v. 
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- Du&ng hai du cu: dithng giao thông nông thôn C tkeo  Quy trInh TK 
dirtrng GTNT theo Theo Htróng dn 4927QD-BGTVT ye vic hia  chQn di.thng 
GTNT phiic vii miic tiêu QG ye xây drng nông thôn m&i 25/12/2014. 

5.Nhómduyán: DirnnhómC 
6. Dir kin tang mfrc du tir: 2,6 t) dng 

(Hai sáu tram triu dông chán) 
7. Ngun vn du tir: NS thj xã 70% và ngãn sách xà tr can ctôi 30%. 
8. DIa  dim xây diyng: Xã Phü San. 
9. Dir kin thôi gian thirc hin dir an: Nm 2020-2021. 

Diu 2. Giao UBND thj xã cn cü Nghj quyt nay chi dao  Chü du tu và 
các &m vj có lien quan t chüc th1rc hin các btrâc tip theo dung quy djnh hin 
hành cüa pháp lut, dam bão hiu qua du tu cüa dr an. 

Diu 3. Thu&ng tnrc HDND thj xä, các Ban Hi dng nhân dan thj xã, các 
to di biêu Hi dông than dan tlij xä và cac di biêu Hi dông than dãnthj xã 
trong phm vi, chi.rc nang, nhim vi, quyên hn cña mInh giám sat vic to chüc 
thc hin Nghj quyt nay, báo cáo HDND thj xà theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nghj quyêt nay dä ducic }]DND thj xà Nghi San khóa Xlix, k' h9p thu 17 
thông qua ngày tháiig näm 2020 vá có hiu hrc kê tü ngày thông qua.!. 

Nci nhân: KT. CHU TICH 
- Nhu Dieu 2&3 Ngh quyet; 
- U thi Ciy, U HDND thj xä; P110 CHU TICU THIJNG TRTIC 
- Các Uy viên UBND thj x 
- Các Dai  biu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xä và các doàn the thj xã; 
- Các ban, ngành thj xä; 
- U HDND, UBND các x, phu&ng; 
- Luu: VT. 

A Ho Thnh Tung 



CONG HOA xA HO! CHIT NGHIA VIT NAM 

Dc  1p  - Tir do - 1Iinh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 
/ 

NGBI! QUYET 
V vic phê duyt chü trirmg du tir xây diyng dir an 

A - • A A A A - Cong trinh: No vet, kien co hoa tuyen kenh tieu Cam Lç (doin hr nghia 
trang Cin Phö'n dn cu LàngAm) xä Hãi Nhân, thj xä Nghi Son. 

HOI BONG NHAN DAN TIlE xA NGIII s 
- KJIOA XIX KHQP m(1 17 

- Can thLut Ta chzc chinh quyn djaphwong ngày 19/6/2015, 
- Cán c& Lut Du tw cong 5a 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Lut xáy 

dyng SI 50/2014/QH13 ngây 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can cü Nghj djnh sl 40/2020/ND-CF ngây 06/4/2020 cüa ChInhphi quy 

d•inh chi tilt hzthng dan thi hành m5t sl ä'iu cüa Lut Du tw cOng, 
Xét Ta trInh sl 330i7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thj xâ Nghi Son v 

vic ct nghj phê duyt chñ Irwong các dir an ddu tir cOng nám 2021cña thj xa Nghi 
Son, Báo cáo thlm tra SI /BC-hDND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl - xà h3i 
I1DND thjxä vàj5 kiln cña các dgi bilu HDND thj xä tçzi kj) hQp. 

QUYET NGIIE: 

Diu 1. Phê duyt chü tnrang dAu tu dir an: No vet, kiên c hóa tuyn kênh 
tiêu Cm L (doin tir nghia trang Cn Phin dn cu Lang Am) xã Hâi Nhãn, th 
xà Nghi Scm ni dung nhu sau: 

1. Ten di.r an: No vet, kiên c boa tuyn kênh tiêu Cam L (don tir nghia 
trang Cn Phân dn cu Lang Am) xã Hâi Nhân, thj xã Nghi Sun. 

2. Chü du tir: UBND thj xã Nghi Sun. 
Dii din chü du hi: Ban quãn 1 di,r an DTXD thj xâ Nghi Sun. 
3. Mijc tieu dau hi: Dam bao tieu thoat nuoc lu cho khu dan cu xa Hai 

Nhãn; Kh&c phiic tmnh trng stt k, xói mon br kênh vâo mi1a mua 1t, giâi quy& 
tInh trng ir d9ng rae gay ô nhim môi trtr&ng, gop phn phát trin kinh th, xa hOi 
cUa dja phuong. 

4. Ni dung, quy mô dAn hr 
DAu tu No vet, hen có hóa tuyn kênh tiêu Cm L, don tr Quc 1 1A 

don tr nghia trang C6n Ph&n den câu lang Am vâi chiêu dai dp kiên khoãng 
600 m. Dim dâu: h km câu vào nghia trang Con Phân; Diem cuôi: thuçing km 
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cu vào lang Am. N.o vet tuyn kênh theo dimg mt ct tinh tán thit k, dt 
däp bü phi mái bi kênh ti các doin chua dam bào yêu câu. 

Toàn b tuyên kênh ducic gia c mái kênh bang hinh thirc: K& cu mái 
kénh bang tam (BTCT) M200 dá (1x2) DS kich thtrâc (60x60x8)cm ben duói 
tam lát lot lrp dá dam dm 1x2 và trâi vãi dja k5 thut, than khay bang Be tong 
M200 do t?i  chô, khoá mái (BTCT) M200 dá (1x2) do ti ch, cat khe lin lot 02 
l&p giây dâu tam nha dutrng theo tiêu chu.n. 

Cong trInh trên kênh: Bô trI các cng tiêu nuàc vào keith bang BTCT M200 
dá 1x2, khâu din 1,0 xl,0m; xây dirngbc len xuông bang be tong d ti ch 
M200 dá 1x2. Gia Co khóa bi mái kênh tai  vj tn kêt thüc don kênh bng be tong 
cot thép do tai  cbô ma 200 dá 1x2. 

5.Nhóindirán:DinnhOmC 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 2,8 t) dng 

(Hai t), tam tram triu dông chän) 
7. Ngun vn du tin: Nguôn sx nghip môi tnthng cUa thj xa. 
8. DIa  dim xây diyng: Xã Hâi Nhãn, thj xä Nghi Son. 
9. Dir kin thôi gian thic hin dir an: Nain 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xã can cir Ngh quy& nay t chuc thirc hin cac 

buâc tip theo ding quy djnh hin hành cCia pháp lut, dam bão hiu qua du tix 
cüadirán. 

Diu 3. Thtr&ng trirc HDND thj xã, các Ban Hi dông than dan th xä, các 
to di biêu Hi dông nhãn dan thj xã và các di biêu Hi dông nhân dan thj xa 
trong phm vi, chirc nang, nhim vi, quyên hn ci'la mmnh giám sat vic to chüc 
thrc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xA theo quy djnh cüa pháp lut. 

Nghj quyêt nay dA duqc HDND thj x Nghi Son khóa XIX, k h9p thu 17 
thông qua ngày tháng nam 2020 va có hiu lic ké tü ngây thông qua.!. 

Nii nhmn: KT. C1IIJ TICH 
- Nhu Diêu 2&3 Nghi quyêt; 
- Ti' thj üy, Ti' HDNi) thj x PRO CHEJ TICII T1TU(YNG TRITC 
- Các Uy vién UBND thi xä 
- Các Dai  biu HDND thj xã; 
- MTTQ thj xA và các doàn the th xã 
- Các ban, nganh thj xA; 
- iT HDND, UBND các x, phu?ing; 
-Ltru:VT. 

A Ho Dinh Tung 



CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hinh pbüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du tir xây dirng dir an: Nba ló'p  hçc 

b mon 2 tang 8 phông Trirng THCS xä Thanh Son, thl xã Nghi Son 

HQI DONG NIIAN DAN Tifi xA NGHI s 
KHOA XIX, K HQP TB]5' 17 

- Can thLut Ta chzc chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 
- F A A - A I S A - Can cw Lugt Dau tw cong so 39/20191QH14 ngay 1316/2019; Lugt xay 

dtng s6 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can ci Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2 020 cia ChInh phi quy 

djnh chi tilt hwóng dJn thi hành m3t s diu cza Lu<t Dâu tu cóng, 
Xét T& trInh s 330/7Tr-(JBND ngày 16/12/2020 cña UBND thj xii Nghi Son v 

vic d nghjphê duyc5t chü mn&rng các dt an aau tic cong nám 2021cña thj xii Nghi 
Son; Báo cáo thdm tra sa IBC-HDND ngày /12/2020 cia Ban Kinh tl - xii h5i 
HDNDthjxiivàj1dln cña cácd?i biluHDNDthjxiitgik$' hop. 

QUYET NGHJ: 

Diu1. Phê duyt chi'i trixong du tu dv an: Nba l&p h9c 2 tang 8 phông 
Trtràrng mâm non xä Phü Lam, thj xä Nghi Scm, ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Nhà lap h9c b mon 2 tang 8 phông Tnthng THCS xã Thanh 
S(m, thj xãNghi Son. 

2. Chü du tir: UBND xä Thanh Son. 
3. Miic tiêu du tir: Vic dâu tu xây dipg cOng trInh: Nhà iap hpc b mon 

2tãng 8 phông Tru&ng THCS xã Thanh San, thj xã Nghi San, 11mg buóc nãng 
cap, hoàn thin ccr sc 4t chat cho nhà tru?Ing. 

4. Ni dung, quy mô dAu hr 
Cong trInh dan diing cap 3, bc chju lira bc 3. 
Quy mô nhà 02 tang, din tIch xây dmg 556m2; Din tich san BTCT 

1.129m2. Mt b.ng nhà chft that  có kIch thuâc 50,4x9,9m. Chiêu cao các tang là 
3,6m. Chiêu cao ht san mái BTCT là 7,95m; Tong chiêu cao cong trinh là 
10,035m. Nên nhà cos +0.00 cao hcm cos mt san hoàn thin 0,75m; hãnh lang 
triiâc rng 2,4m. 

5.hómdirán:DuánnhómC 
7. Dir kin tng mfrc dU tir: 7,5 t' dôn 

(Bay tj, nám tram friu dóng chin) 
8. Ngun vn du fir: NS thj xä dâu tu 50% ngãn sách x 50%. 



8. Dja dim xây duyng: Xä Thanh San. 
9. Dir kin thô'i gian thirc hin dir an: Nm 2020-202 1. 
Diu 2. Giao UBND thi xä can dr Nghj quyt nay chi do Chñ du tu và 

các dcm vj có lien quan t chirc thrc hin các buâc tip theo diing quy djnh hin 
hãnh ciia pháp lut, dm bão hiu qua t&u tu cüa dr an. 

Diu 3. Thuvng tnic HDND thl xà, các Ban Hi dng nhãn dn thj xa, các 
to di biêu Hi dông nhãn dan thj xa và các di biêu Hi dông than dan thi xã 
trong phm vi, chrc nang, nhim viii, quyên hn cüa mInh giám sat vic to ch'rc 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh dna pháp 14t. 

Nghj quyêt nay dã ducic HDND thj xã Nghi Sun khóa XIX, k'hcp thu 17 
thông qua ngày tháng nám 2020 và có hiu lirc kê tr ngày thông qua.!. 

N01 nhâu: KT. CIIIJ TICH • 
- Nbu £'ieu 2&3 Nghi quyet; 
- ft thi Uy, TT HDND thi P110 CIJU TICH THUCNG TRTJC 
- Các Uy viên UBND thj xA; 
- Các Dai biu HDND thj xã; 
- MTTQ thj xã và các doãn the thj xä; 
- Các ban, nganh thj xa 
- TT HDND, UBND các x, phung; 
- Lixu: VT. 

A Ho Dinh Tung 



F 
HQI - N1IAN IN CONG BOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Tt Dc1p - Tiy do - Hanh phñc 

So: Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

A •A A A

NGH!QUYET
A Ye vice phe duyçt chu trirong dir an: Kien co hoa cac tuyen kenh hroi, 

tiêu thôn Son Ha và thôn Trung Thành, xã Thanh Son, thj xã Nghi Soii 

HQI BONG NHAN DAN Tff xA NGHI s 
KHOA XIX, K HQP THI5' 17 

- Can cz-Lucit T c/nc chInh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015; 
- Can cz Lut2t Dcu tu- cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; Luát xdy 

dnig sl 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can ci Nghj djnh s6 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cãa hInh phü quy 

dinh chi tilt huóng dd'n thi hành m(3t scf diu cña Lut Dcu tu cOng, 
Xét T& trmnh s6 330/lTr- UBND ngày 16/12/2020 cza UBJVD thj xii Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt c/zn tru'crng các dy an ddu tu cOng näm 2021cña thj xii Nghi 
Son; Báo cáo thdm tra sI /BC-HDND ngày /12/2 020 ci'ia Ban Kinh tl - xii h5i 
HDND thjxd vàj kiln cna các dgi bilu HDND thj xii tgi k3) hQp. 

QUYETNGHj: 

Biu 1. Phê duyt thu trliang du tu dir an: Kiên C6 hóa các tuyn kênh tuói, 
tiêu thôn Son Ha và thôn Trung Thành, xã Thanh Sun, thj xã Nghi Son, ni dung 
nhi.rsau: 

1. Ten dii an: Kiên cô hóa các tuyên keith tuâi, tiêu thôn Son Ha và thôn 
Trung Thârih, xâ Thanh Sun, thj xâ Nghi St:in. 

2. Chü du tir: UBNT) xã Thanh Scm. 
• A A 3.Mijctieudautir 

Dam bâo cp nuàc tuâi, tiêu nhäm on dinh san xuât nông nghip, phát 
triên kinh t vâ v sinh môi tru&ng. 

4. Ni dung, quy mô du tir 
Du tu xây dpng 02 thyn kênh vâi t611g chiu dài kiên c6 L= 1,8km và 

các Cong trInh trên tuyn. 
5. Nhóm dir an: Dij an nhóm C 
6. Dir kin t6ng rnfrc du tic 3,4 t dng 

(Ba t), bOn tram triêu dôn chán) 
7. Ngun v6n du tir: NS thj xã dâu Ui 50% ngãn sách xä 50%. 
8. DIa  dim xây diyng: Xã Thanh Scm. 
9. Dir kin thôi gian thirc hin dtr  an: Nm 2020-202 1. 
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• A • • - , , . , A * Dieu 2. Giao UBND th4 xa can cu Ngh4 quyet nay chi cto Chu thu tu va 
các dan vj có lien quan t chiic thc hin các buâc tip theo ding quy djnh hin 
hãnh cUa pháp 1ut, dam bão hiu qua du tu cña dr an. 

• A * • - F A A A A F 

• Then 3. Thucing triic HDNI) th1 xa, cac Ban Hi dong than dan th4 xa, cac 
to dai  biêu Hi dông nhãn dan thj xã và the di biêu Hi dôñg than dãnthi xã 
trong phm vi, chüc nng, nhim v1i, quyên h?n  cüa mInh giám sat vic to chirc 
thrc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xA theo quy djnh cüa pháp 14t. 

Nghj quyêt nay dA ducrc HDND thj x Nghi Son khóa XIX, kS'  hQp thir 17 
thông qua ngày tháng nám 2020 và có hiu lirc kê hr ngày thông qua.!. 
Noi nhin: KT. CIEU TICH 
- Nhu Diàu 2&3 Nghj quyt; ., 

- U thj y, U HDND thj xA; PHO CHU TICH TIIUONG TRIIC 
-Cácl:JyvienUBNDthjxà 
-CacDaibi&iHDNDthjxA; 
-MTTQthjxAvàcácdoãnththjxA 
- Các ban, ngãnh thj xA 
- iT HDND, UBND các xä, phu?mg; 
- Liru: VT. 

A Ho Thnh Tung 



HQI kAN CQNG HOA xA HQI CIIIJ NGIIIA VLET NAM 
H Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

JNFD Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic chü triro'ng du tir xây dirng dir an: Kênh mirong ttrói, 

tiêu ni ttng xã Thanh Thüy, thj x Nghi Son 

HO! BONG NEIAN DAN TB4 xA NGHI sor 
KHOA XIX, K HQP TH1T 17 

- Can czLuát Td chzc chinh quyln djaphuong ngày 1916/2015, 
- Can th Lut Du tw cong s 39/2019/QH14 ngày 1316/2019, Lut xdy 

dng sc 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can thNghj djnh s6 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa Chinhphñ quy 

djnh chi tilt hwó'ng dan thi hànkm$t diu cüa Lut Dâu tw Cong, 
Xét Ta trmnh so 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cña (JBND thjxäNghi Son v 

vic d nghjphê du34t chi trzfong các dt an ddu tw cOng thin 2021cza thj xd Nghi 
Son, Báo cáo thOrn tra sO /BC-HDND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl - xa h.51 
HDND th•i xâ và j kiln ci'ia các dcii bilu HDND thj xä tgi Ic)) hQp. 

QUYET NGHj: 

Biu 1. Phê duyt chü trucing du tu dir an: Kênh mucmg tuói, tiéu ni dng 
xä Thanh Thñy, thi xäNgbi Scm, ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Kênh mrnmg tith, tiêu ni dông xä Thanh ThUy, thj xä Nghi 
Son. 

2. Chü du tir: UBND x Thanh Thñy. 
3. Miic tiêu du tir: 
Khc phiic tinh ting thiu nuOc vào müa khô, chng ngp ing vào mUa mua, 

phiic vii canh tác nông nghip,phát triên kinh têâ dja phuong 
4. Ni dung, quy mô dan tir: Tong chieu dài L=2,44 km, trongdó: 
- Tuyên mucing tiêu (don tr cong 1ra den muong tiêu) v&i chieu dài tuyen 

khoãng 1035m, bang BT. 
- Tuyên muong tuó'i (don tü cong bà Trir den kênh cá LU) vài chiêu dài 

tuyen L600m, bang BT. 
- Tuyên muting (don t1i dp tràn kênh C den cuôi cOng Dtc 7) v&i chiêu 

dâi tuyên khoãng 800m bang muang xây gch. 
5.Nhóm diyán: DnnhómC 
6. Dja dim thiyc hin di an: xâ Thanh Thñy. 
7. Duj kin tng mirc du tir: 3,7 t) dông 
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(Ba , bay tram triu dng ch&i,) 
8. Ngutn von du tir: NS thi x dâu tu 70% và ngãn sách, xA tii can d& 

30%. 
9. Di.r kin thôi gian thrc hin dir an: Nám 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xâ cn cir Nghj quy&này chi dao Chit du tuvà 

cac don v co lien quan to chuc thc hin cac buac tiep theo dung quy dinh  hiçn 
hãnh cña pháp 1t4t, dam bâo hiu qua d&u tu c'iia d an. 

Diu 3. Thu&ng trijc HDND thj xà, các Ban Hi dng nhãn dan thj xà, các 
to dai  biêu  HOi  dông than dan thj xà và các di biêu Hi dông nhãn dan thj xà 
trong phm vi, chrc nng, nhim vii, quyên hn cüa minh giám sat vic to chiic 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh cña pháp 1i4t. 

Nghj quyêt nay dâ duçic HDND th x Nghi Scm khóa XIX, kr hQp thr 17 
thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiu 1irc kê tir ngày thông qua.!. 

Nol nhjmn: KT. CBTJ TICH 
- Nhu Dièu 2&3 Nghj quyt; ., ____ * 
- U thj ày, U HDND thj xA; PRO CHU TICH THU'€NG TRIC 
- Các Uy viên UBND thj xä; 
- Cáo Di biE,u HDND thj x; 
- MTTQ thj xa và cáo doãn th thj xä; 
- Cáo ban, ngãnh thj xA; 
- U HDND, UBND các xä, phir&ng; 
- Liru: VT. 

A Ho Dinh Tung 



S&\\. NQ. 

HQI 
T NH1 

CONG HOA XA HO! CIIIJ NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Ti.r do - I1anh phñc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü triroiig ttu hr xy diyng di an 

H thng thoát nirórc khu tái ttjnh cir Tinh llãi, thj xa Nghi Son. 

HQI BONG NBAN DAN T114 XA NGHI S€N 
KHOA Xix, K HQP rffl(!  16 

- Can ct- Lut I'd chzc chInh quyn djaphwong ngày 19/6!2015, 
- Can cz- Luat L)du lit cong sd 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Lut xdy 

dtng sd 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can ci Nghj djnh sd 40/2 02 0/ND-CP ngày 06/4/202 0 cña ChInh pith quy 

djnh chi tilt hwóng dan thi hành m(3t d dilu cña Lut Dâu tu cOng, 
Xét T& trInh sd 330/iTr-(JBND ngày 16/12/2020 czkz (JBND thj xii Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt din Irwong các dr an ddu lit cOng niim 2021cüa ilif xii Nghi 
Son, Báo cáo thdm Ira sd /BC-I1DND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh 11- xii h5i 
HDND thjxii và3 kiln cüa các dgi bilu HDND thjxii ti k3) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü trircmg ctu tu dir n: H thng thoát ntthc khu tái 
djnh cix rmh Hái, thi xã Nghi Son ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: H thong thoát nithc khu tái djnh cix Thih Hãi, thj xã Nghi 
Son. 

., A 2. Chu dau hi: UBND th xa Nghi Son. 
Di din chü du hi: Ban quãn 1 dr an DTXI) thi xä Nghi Son. 
3. Muic tiêu du hi: Dam bâo tiêu thoát nuâc rnua, nuäc thai cho khu tái 

djnh cix và ho dan khu vrc lan can, giãm thiêu ô nhiêrn môi tru&ng; Tüng buâc 
hoàn thin h thông Co s h tang, gop phãn phát triên kinh té, xâ hi ciXa dja 
phuorng. 

4. Ni dung quy mô du hi: Tuyên muong xây dijng vâi chiêu dài khoãng 
1040m gôm 03 tuyên muong. 
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- Doan mucing tir khutai djnh Cu TTnh Hâi vào du&ng Bc Nam 2 có chiu 
dài khoãng 600rn; dâu tuyên khu tái dinh  cu Trnh Hâi, cuôi tuyn là duông Bc 
Nam 2 vâi mt cat (bxh)(0,6x0,8)m. 

- Do?n mucm tr duông 7 den dung Bc Nam lB có chiu dài khoãng 
L=240m; dâu tuyên du&ng 7 cuôi tuyên dixông BAc Nam lB v9i mt cat 
(bxh)=(0,4x0,6)m. 

- Don muong tü nhà ông Am den cng nhà ông Dinh thôn Lien Vinh có 
chiêu dài khoãng L=200m; dâu tuyên nhà ông Am, cuôi tuyên nhà ông Dinh vói 
mt cat (bxh)=(0,4x0,6)m. 

5. Nhóm diy an: Dir an nhóm C 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 2,1 t ding 

(Hai mç3t tram triu dóng chán) 
7. Ngun v&i du tir: Nguôn ngãn sách thj xa nm 2021. 
8. D!a  dim xây diyng: Phung Tinh Hai, th xä Nghi Scm. 
9. Dir kin thôi gian thiyc hin diy an: Nm 2020-202 1. 
Diu 2. Giao UBND thj xã can cü Ngh quyt nay th chuc thirc hin cac 

buâc tip theo dung quy djnh hin hãnh cüa pháp lut, dam bâo hiu qua du tu 
cüa dir an. 

Diu 3. Thtr?mg trrc HDND thj xâ, các Ban H)i dng nhãn dan thi xã, cac 
t di biu Hi dông nhãn dan thj xA và các dai  biêu Hi dong nhãn dan thi xã 
trong phm vi, chüc nng, nhim vii, quyên hn cüa minh giám sat vic to chüc 
thrc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xA theo quy djnh cüa pháp lut. 

Nghj quyêt nay dã duqc BDND thj xä Nghi San khóa XIX, lc' h9p thu 17 
thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiu hrc kê tir ngày thông qua.!. 

No'i nhmn: KT. CIIIJ TICH 
- Nhu Diàu 2&3 Nghj quyét; ., 
- 'iT thj üy, 'iT HDND thj xâ; P110 CEIIJ TICH THEJNG TRUC 
- Các Uy vin UBND thj xã 
- Các Dai  biu HDND thj xA; 
-MTTQthjxAvàcácdoanththixA; 
- Các ban, ngãnh thi xA; 
- iT HDND, IJBND các xä, phumg; 
- Ltru: VT. 

A Ho Dinh Tung 



CONG HOA xA HO! CIIU NGBIA VIT NAM 

Bc 1p - Ti do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du tir xây dirng 

Dir an: Nhà cong s& phirông Trñc Lam, thi xä Nghi Son. 

HQI BONG NHAN DAN TIE! XA, NGHI S(IN 
KEIOA XIX, Ki( HQP THI5 17 

- Can cz Lut T6 chzc chInh quyn dja phitong ngày 19/6/2015, 
- Can czc Luçt Ddu tit cong sO' 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; Lut xáy 

dng sO' 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- C'án ci Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cña ChInh phz quy 

djnh chi tilt hwóng dJn thi hành m$t sO' diu cáa Lut Ddu lit cOng, 
Xét T& trinh sO' 330i7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cña UBND th.ixäNghi Son v 

viçc dè nghj phê duyt chz tritong các dy an dAu lit cOng nám 2021cüa thf xii Nghi 
Son; Báo cáo thcim tra sO' /BC-HDND ngày /12/2020 cña Ban Kinh tl - xii h3i 
HDND thj .th và j  kiln cüa các c4ii bilu HDND thj xii tgi kj) hQp. 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Phê duyt chü tmcing du tu dir an: Nba cong sr phthng True Lam, 
thj xã Nghi Son, ni dung thu sau: 

1. Ten dir an: Nba cong sà phung Trñc Lam, thj xã Nghi San. 
., A , 2. Chu dau tir: UBND phirong True Lam. 

3. Miic tiêu du tir: Hoàn thin dông bO h thông cci s& 4t chat ca quan 
UBND phu?mg Tthc Lam dê nâng cao hiu qua lam vic cüa can b cong chirc, 
viên chüc, ph%ic vii tot nhim vi chmnh trj cüa dja phuong. 

4. Ni dung, quy mô du tir 
Quy mô xây dirng nhà lam vic 3 tang, din tIch xây dirng 270,75m2; Diên 

tIch san BTCT 871m2. 
5.Nhómdiján: DnnhómC 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 6,8 t dông 

(Sáu l, tam tram triu dOng chán) 
7. Ngun vn tIu tir: NS thj xä 30% giá frj cong trInh; ngãn sách xã tr can 

dôi 70% và phãn thiêt bj. 
8. Bja dim xây dipig: phung Tthc Lam. 
9. Dir kin thôi gian thi1c hin di1 an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xã can cü Nghj quy& nay chi dao  Chü du tu và 
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các don vj có lien quan t chirc thrc hin các buàc tip theo ding quy djnh hin 
hãnh cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua du tu cia dr an. 

Diu 3. Thu&ng trrc HDND thj xâ, các Ban HOi  ding nhãn dan thj xâ, các 
to di biêu Hi dông nhãn dan thj xâ và cac di biêu Hi dông nhãn dan thj xã 
trong phni vi, chirc nàng, nhim vi, quyên hn cüa ininh giám sat vic to chIrc 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xà theo quy djnh cüa pháp 1u3t. 

Ngh quyêt nay dä duçcc HDND thj xä Nghi Scm khóa XIX, kr h9p thir 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu liic ké ii ngày thông qua.!. 

Nii nhân: KT. CIII] TIC1I 
- Nhir Dieu 2&3 Nghi quyet; 
- U thj üy, U HDND thj PHO CIITJ TICH TIIUNG TRIXC 
- Các Uy viên UBND thj xã 
-CacDaibi&iHDNDthjxA; 
-MTTQthjxAvàcácdoãnthôthjx; 
- Các ban, ngành thj xA; 
- U HDND, UBND các x, phuông; 
- Lmi: VT. 

A • Ho Dinh Tung 



CONG BOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
Dc Ip  - Ti do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGBJ QUYET 
yt chü trirong du tir xây dipig cong trInh 

SiTra chibi nhà lórp hçc 2 tang 10 phông và xây mói khu v sinh h9c sinh 
Trtrông TIICS xä Trirông Lam, th1 xã Nghi Soii 

1101 DONG NIIAN DAN T11 xA NGIII s 
KHOA XIX, K1 HQP mU 17 

- Can th Luçt T6 chtc chInh quyn dja phuo'ng ngày 19/612015,- 
- Can th Lut Du tw cong s6 39/2019/QHJ4 ngày 131612019,- Lut xáy 

dy'ng sd 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 näm 2014, 
- Can ct- Nghj djnh sá 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cüa hInh phü 

quy ti/nh chi tilt hu-óng dn thi hành m(3t s6 diêu cüa Lut Dâu tic công, 
Xét Tur trInh s 330/ITr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thj xä Nghi Son 

v vic d nghj phé duyt din trzro'ng các dir an ddu tic cOng näm 2021cia thj xä 
Nghi Son; Báo cáo tMm tra s /BC-HDND ngày /12/2 020 cia Ban Kinh tè - 
xä h5i HDND thj xâ và •j  kiEn cña các cfgi biu HDND thj xii tgi lg) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü tnwng dAu ttr xây dirng cong trInh: Sira chta nhà 

lop hçc 2 tang 10 phông và xây mOi khu v sinh h9c sinh Tnx&ng THCS xâ 
TruOng Lam, thj xâ Nghi Son vOi nMng ni dung nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Sia chüa nhà lOp h9c 2 tang 10 phông và xây mOi 
khu v sinh hçc sinh Trueing THCS xâ Trithng Lam, thj xã Nghi Son. 

2. Chü ttu tir: UBND xâ TruOng Lam. 
3. Miic tiêu du tir: Dáp 1mg nhCtng diu kin tôi thiu v co sO vat 

cht dam bão diu kin thuân lcmi buOc du n djnh co sO 4t cht dam báo 
cht 1ucng dy và hçc cho giáo viên và h9c sinh rihà tru?mg tin tth chun hóa 
môi tru&ng giáo diic. Tao ra Ca sO 4t cht gop phn phiic vi cho diu kiên 
dy và h9c cüa tp th giáo viên va h9c sinh Tru&ng THCS xã TruOng Lam, 
dng thii d tin tOi tru?mg dt chun Qu& gia, gop phãn dtt duçic mic tiêu 
cong nghip hóa, 1iin dti hóa dt nuOc. 

4. Ni dung quy mô tIu tir 
aytonlhthngcüadi cfrasbngcüanhi1OithépgiacuOngUPVC 

tiêu chuãn; C?o  be lOp vôi ye cü quét vôi ye mOi mQt nuOc lot hal nuOc mu theo quy 
chun Thay toàn b nn gich bang nn gch mOi Ceramic 500x500; Xây mOi khu 
nhà v sinh ducrc xây dimg trên mt bang hInh cht nht kich thuOc 
(18x2,85)m, din tIch xây dmng S=51m2; Mt bing b fri 2 khu vimc v sinh 
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nam, ntr riêng bit 
5.Nhómdirán:DuánnhómC 
6. Dir kin tang mfrc du tir: 1,8t ding 

(Met tj, tam tram triu dông c/ian) 
7. Ngun vn tTu t.r Tir nguôn ngãn sách thj xã ho trc 70% giá trj xây 

1p, ngân sách xã tir can d&. 
8. Dja dim thirc hin dir an: khuonviên Trii&ng ThCS Trirông Lam. 
9. Di.r kien thoi gian thiyc hiçn: Nam 2020 - 2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xã cn cir Ngb quyt nay t chuc thrc hin các 

buâc tip theo diing quy djnh hin hãnh cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua du 
tucüadirán. 

Diu 3. Thuông trirc HDND thj xä, các Ban Hi dng than dan th xä, 
các th dai  biu  HOi  dng nhãn dan thj xä và các di biu Hi ding nhãn dan 
thj xã trong phm vi, chüc nng, nhim vii, quyn h?n  cCia mInh giám sat vic 
M chrc thirc hin Nghj quyt nay, báo cáo HDND thj xâ theo quy djnh cUa 
pháp 1ut. 

Nghj quyt nay dä ducic HDND thj xã Nghi San khóa XIX, k' h9p thir 
17 thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiu 1rc k lIt ngày thông qua.!. 

Noinhmn: 
- Nhu Diu 2&3 Nghj quyt; 
- U thj üy, TI HDND thj xA 
- Các Uy viôn UBND thj xA 
- Các Di biu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA và các doãn th thj xA; 
- Các ban, ngành thj xA; 
- U HDND, UBND các x, phung; 
-Ltru:VT. 

KT. cm TICH 

PRO CIT(J TICH ThUöNG TRTJ'C 

A Ho Dinh Tung 



HQI 
T 

CQNG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIET NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hanh phñc  

S& E fNQ-F1fND NghiSo'n, ngày tháng nám 2020 
• ruAo• : 

- NGIII QUYET 
. 

- - -duyt chü triro'ng dan tir xây dijng cong trInh 
Nâng cp thr&ng 2B do,n tfr throng MO Set dn dir&ng Dông Tây 4, 

xã TrirOiig Lam, thj xã Nghi Son 

HQI DONG NBAN DAN TILE xA NGHI s 

KHOA Xix, K HQP TI]iI5 16 

- Can thLu2t T chzc chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 
& • 1% A - Can cit Luat Dau tw cong so 39/2019/QH14 ngay 13/6/2019, Luat xay 

dmg s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 thin 2014, 
- Can cz Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cña Chinh pliü 

quy dinh chi tit hu-óng dJn thi hành m3t s diu cña Lut Dcu tu công, 
Xét T& trInh st 330/fTr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thj xii Nghi Son 

v vic d nghjphe duyt chñ tritong các d an dáu tit cong thin 2021cña thi xii 
Nghi Son, Báo cáo tMm tra s /BC-HDND ngày /12/2 020 cia Ban Kinh tê - 
xiih5iHDNDthjxiivàIdincüa các dgi bi&HDNDthjxfitqikj)hQp. 

QUYET NGIIJ: 
Diu 1. Phê duyt chi tru0ng du tu xây drng cong trInh: Nãng cp 

dithng 2B don tü duOng Mo Set dn du&ng Dông Tây 4, x Trutng Lam, thj 
xA Nghi Sun vâi nhüng nOi  dung nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Nâng c.p du?mg 2B doçin ti'r duing MO Set dn 
du&ng DOng Tây 4, xã Trtthng Lam, thj xã Nghi Sun. 

2. Chü du tir: UBND xâ Tnthng Lam. 
3. Mijc tiêu du hi: Dáp lmg nhüng diu kin tôi thiu v cu sà vt 

cht dam bão diu kin thi4n lcli trong giao thuo'ng cling nhu vic di 1i 
cüa nhân dan và thoát nuâc sinh hoat hai ben ththng cling nhu nuóc mt 
dam bâo cho tuyn dithng. 

A. A A 4. Nçn dung quy mo dau hr 

- Du tu tuyn cbiong cO tng chiu dãi khoãng 1.500m; Chiu rng nn Bn&i = 
7,5m chiu rng mt duing Bmt = 6m. Mt duông 1ng nhira 03 lop, TCN 
4,5Kg/m2. 

- ITai ben tuyn xây dimg rnh thoát nuâc xây gach Bxh = (O,4x0,6)m 
5.Nhómdurán:DuánnhOmC 
6. Dir kin tng mfrc du hi: 3,9 t dông 

(Ba t$, chin trim friu dông chin) 
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7. Ngunvn du hr: Ngun thutin si dung dAt nm 2021. 
8. Da diem thiyc hiçn dr an: Tu nguon ngan sach th xa ho trçr 70 /o gia 

trj xây 1p, ngân sách x tr can di. 
9. Dir kin thii gian thrc hin: Nàm 2020 - 2021. 

Diu 2. Giao UBND thj xã can cü Nghj quyt nay t chtrc thc hin các 
birâc tip theo dung quy djnh hin hành cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua dAu 
tiicüadán. 

Diu 3. Thuing triic HDND thj xà, các Ban HOi  dng nhãn dan thi xã, 
các t di biu Hi dng nhân dan thi xà và các di biu Hi dng nhãn dan 
thj xã trong phm vi, chüc nàng, nhim vii, quyn hn cUa mIrth giám sat vic 
th chüc thirc hin Ngh quyt nay, báo cáo HDND thj xä theo quy dj;nh cüa 
pháp lu3t. 

Nghj quyt nay dâ duçic HDND thj xA Nghi San khóa XIX, k' hçp thu 
17 thông qua ngày tháng nam 2020 và có hiu 1irc k hr ngày thông qua.!. 

N nhjIn: 
- Nhir Diàu 2&3 Nghj quyt; 
- IT thj Uy, Ti' HDND thj xA; 
- Các Uy vin UBND thj xA 

4 - Cac Dal  bieu 1]DND th xa; 
- MTT'Q thj xA và các doàn th thj xA; 
- Các bani, ngành thj x 
- IT HDND, UBND các x, phumg; 
- Ltru: VT. 

KT. CHU TICH 

PHO cnU TICH mtf€NG TRfC 

A •' Ho Dinh Tung 



HQ($NGNRANDAN CQNG HOA xA HQI CHU NGIJ1A VIET NAM 
NGHI  SD4 Dec- lap - Tir do - Hanh phIc  

Nghi Scm, ngày tháng nám 2020 

£ 

NGH QUYET 
A A • A A A * Phe duyçt chu trirong dau tir xay dirng cong trinh 

Trirôrng Trung h9c ph thông Tinh Gia I, th xã Nghi Soii 
Hng mijc: Nhà lórp h9c 2 tAng 10 phông 

110! BONG NBAN DAN T11 xA NGHI sN 
KEIOA XIX, K HQP THU' 17 

- Can cz Lu2t T chic chInh quyn dja phwcrng ngày 1916/2015; 
t A A A 4 * A A - Can cw Lugt Dau tw cong so 39/2019/QHJ4 ngay 13/6/2019; Luqt xay 

dy'ng s6 50/2014/QHJ3 ngây 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can ci Nghj djnh sc 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cña ChInh phz 

quy djnh clii tit hwóng dn thi hành m3t s diu cza Lut Du Lw công, 
Xét T& trInh s 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2 020 cña UBND th.i xâ Nghi Son 

v vic d nghj phê duyt chü trwong các dt an ddu Lw cong nám 2021cüa thj xâ 
Nghi Son; Báo cáo tldm tra s6 /BC-HDND ngày /12/2020 cña Ban Kinh té - 
xâh3iHDNDthjxâvàjkimncña các diibiIuIIDNDthjxâtgiJcj)hpp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü tnrnng dAu ttr xây drng cong trInh: Tnthng Trung 
h9c ph thông Trnh Gia I, thj xa Nghi Son, Htng m1c: Nhà lop h9c 2 tang 10 
phông v&i nhüng ni dung nhu sau: 

1. Ten cong trinh: Tru&ng Trung hçc ph thông rmh Gia I, th xã Nghi 
Son, Hng milc: Nhà lOp hçc 2 tAng 10 phông. 

2. Chü dAu tir: UBND thj xã Nghi Son. 
Dii din chü dAu tir: Ban qun 1 diii an DTXI) thj xã Nghi Son. 
3. Mijc tiêu dAn tir: Xây d%mg mói 10 phOng h9c dáp *ng thu câu 

giâng dy c1ia giáo viên và hQc sinh, khc phic tInh trng thiu phông hQc 
cüa nhà Truéing. 

4. Ni dung quy niO dAn tir 
a) Nhà lop h9c 2 tAng 10 phông 
- Nhà lop hc 2 tAng 10 phông duqc xây mâi cO mt bng hmnh cht nhgtt, 

kIch ththc so b (47,5x9,0)m. Tng din tIch san tAng 1 vàtãng 2 là 948m2. 
- Tang  1 và tAng 2 chiu cao mi tAng là +3,60m bô tn 5 phông h9c cho 

mi tAng có din tIch m& phông là 53,5m2 bao gm 3 buóc gian rng 
(2,7x6,6)m. Hành lang rng 2,lm; CAu thang chfnh dt giüa nhà rng 3,9m, cAu 
thang phii dt phIa cui thà rng 2,7m. 

s 
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+ Giãi pháp kin trác: Tumg cong trInh xây gch không nung vüa XM 
M50; Trát ti.thng trong nhà VXM mac 50#, trát ngoài nhà VXM mac 75, trát 
trn, gi, phào, cnh ci'ra VXM mac 75; tuông, trn 1n son trixc tip 1 niic lot 
2 rnthc phil San lát gch ceramic. Tam cp p dá granit tir nhién; H thng 
cira di, cira s, vách kinh sir dicing bng càa nhira lOi thép gia cuing kinh trng 
dày 6,38mm; cira s có hoa st bão v ben trong, hoa s.t cCra s gia cong Mng 
thép vuông dc. 

+ Phucrng an kt cu: Kt cu nhà khung BTCT chiu  1%rc. Cot, dm, san 
BTCT dá 1x2 mac 200# d ti ch& Tuing các tng xây gch không nung vira 
xi mng mac 50. Phn mái lqp ton dày 0,4mm màu chi djnh, xà go thép hop; 
tithng thu bi 110mm, b tri 220mm xây gch không nung vfa XM mac 50. 

+ H th6ng din và din chMu sang thit k dng b; h thng ctp thoát 
nuâc trong nhà hoãn chinh. 

b) Thit bj: L.p dt 220 b bàn gh h9c sinh; 10 bang chng lóa; 10 b 
bàn gh giáo viên. 

c) Nhà v Sinh: Quy mô nha v sinh 01 tng, din tich xây drng hmnh chfi 
nht kIch thuâc (10x5,3)m din tIch xây dmg 53m2, ducrc M frI 2 phOng Nam 
và Mt. Din tIch mi phOng 26,5m2. Chiu cao cong tiInh tInh t& cos nn nhà 
(+0.00) dn dinh sé no cao (+3.6m). TInh tr cos 0.00 cao han cos mt san hoàn 
thin (- 0.45)cm. 

- Giãi pháp kin tthc: Tu&ng cong trinh xây gch không nung vfta XM 
M50; Trát tuing trong nhà \'XM mac 50#, trát ngoài nhà VXM mac 75, trát 
trn, gä, phào, c?nh  c'Cra \'XM mac 75; tixng, trn ln son trirc tip 1 nithe lot 
2 nuóc phil San lát gach  ceramic chng tran. Tam cp op dá granit tir nhiên; 
H thong cCra di, cüa s, vách kmnh sfx ding b&ng cira nhra löi thép gia cubng 
kinh trng dày 6,38mm. 

- Phuong an kt cu: K& cu nhà khung BTCT chju 1irc. C)t, dim, san 

BTCT dá 1x2 mac 200# d tai  ch. Tuông các thng xây gich không nung vita 
ximángmác 50. 

- H thng din và din chMu sang thik k ding b; h thong cp thoát 
ntrcc trong nhà hoãn chinh. 

d) San lát gch Terrazzo: Din tIch san tnthc nhà 570m2. kM cu ton 
nan: các l&p tü du&i len, dt dày 20cm; be tOng dá 4x6 mac ioo# dày 10cm; 
lát gch Terrazzo dày 3,5cm. 

5.Nhómdirán:DirannhómC 
. A • 6. Dir kien tong mirc dan tir: 6,82 ty dong 

A A 7. Nguon von dan trn Nguon NS th xa nam 2021. 
8. Dja dini thiyc hin thy an: Khuôn viên Tru&ng THPT Tinh Gia I, th 

xâNghi San. 
9. Dir kin thôi gian thirc hin: Näm 2020 - 2021. 
JEiu 2. Giao UBND thj xä cn cir Ngh quyM nay t chuc thc hin các 
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buâc tip theo tiling quy djnh hin hành cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua du 
tucüadirán. 

Diu 3. Thu&ng tc HDND thj x, các Ban Hi dông nhân dan th xã, 
cac t6 di bMu Hi dng than dan thj xA và các dai  biu  HOi  ding nhãn dan 
thj xA trong phm vi, chlrc nàng, nhim vii, quyn h?n  clia mmnh giám sat vic 
t chlrc thirc hin Nghj quyt nay, báo cáo FIDND thj xâ theo quy djnh elm 
pháp 1ut. 

Ngh quyt nay dä &rçcc HDND thj xã Nghi San khóa XIX, kr h9p thu 
17 thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiu 1rc k hr ngày thông qua.!. 

Noi nhmn: KT. CUll T!CH 
- Nhtr Dièu 2&3 Nghj quyôt; ____ 
- IT thi üy, U HDND thj xA; P110 CHU TICH THIY(JNG TRI)'C 
- Các Uy viên UBND thj xã; 
- Các Dai  bi&i HDND thj xA; 
- MTTQ thj xã và các doàn th thj xA; 
- Các ban, ngânh thj xã 
- U NDND, UBND các xä, phuing; 
-Luu:VT. 

A s Ho Thnh Twig 



HQI DO, H.&'DAN CQNG HOA xA HQI CH(J NGEIA \TIET NAM 
T'I/..__GmS(Y1\ DcIp-Tirdo-Hnhphüc  

S I ( NQHTI Nghz Son, ngày tháng nám 2020 

NGIII QUYET 
c phê duyt chü trirong dAn hr xây thing 

Dir an: Xây mói nhà hiu b 2 tAng 6 phông và sfra chüa mt s 
hng miic trirô'ng tiu hçc Tñng Lam, thj xã Nghi Son 

HQI BONG MEAN DAN 1114 xA NGHI S(N 
KELOA XIX, K( HQP Tilui' 17 

- Can thLut T chi-c chInh quyn djaphuring ngày 19/6/2015, 
- Can cz Luit Ddu tw cong s 39/2019/QHJ4 ngây 13/6/2019, Lut xây 

dng s 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 näm 2014, 
- Can cz Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cña ChInh pith 

quy djnh chi tilt hu-óng dn thi hành m5t s4 diu cza Lut Dcu tit công, 
Xét T& t?Inh s 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 ci'ia UBIVD thj xli Nghi Son 

v vic d nghjphê duyt chü trwo'ng các dy an &u tu cong nlim 2021cüa thj xli 
Nghi Son, Báo cáo tMm tra s6 /BC-IIDNL) ngày /12/2 020 cña Ban Kinh tl - 
xli h3i HDND thj xli và kiln cüa các dqi biu lID VD thj xli tgi kj) hQp. 

QUYET NGJI!: 

Diu 1. Phê duyt chü thxng dAu tu xây dmg dir: Xây mói nhà hiu b 
2 tng 6 phông và süa chfia mt s hng milc tniàng tiu hçc Tüng Lam, thj 
xã Nghi S(m vói nhihig ni dung nhu sau: 

1. Ten thy an: Xây mâi nhà hiu b 2 tng 6 phông và siia chIa mt s 
hng m1c lnring tiu hQc Tüng Lam, thj xä Nghi Son. 

2. Chü dAn tir: UBND thj xã Nghi Scm. 
Dai din chü dAu tir: Ban quãn 1 dir an DTXD thj xã Nghi Son. 
3. Miic tiêu dAn hr: Dáp üng nhüng diêu kin tôi thiêu ye co s 4t 

chat dam bão diu kiên thuân ku buóc ctAu n djnh Co sä 4t cht dam bão 
cht luçung dy và h9c cho giáo viên và h9c sinh nhà tru&ng tin tói chun hóa 
môi trtxông giáo diic. Tio ra co s& 4t cht gop phn phiic vi cho diu kin 
dty và hc cña tp th giáo viên và hQc sinh Tru?ing tiêu hQc Thng Lam. 

4. Ni dung quy mô dAn tir 

Xâymii nba lop h9c 2 tng 6 phông dam bão theo tiêu chun theo quy djnh; sCua 
chia, cài t?o  nhà lOp h9c 2 tng 10 phông, nhàv sinh giáo viên vâ cong tuôngrào. 

5.Nliómdirãn:DuãnnhómC 
A - 6. Dir kien tong mirc dau hr: o,5 ty uong 

(Sáu nám tram triu dOng chän) 
7. Ngun v&i dAu tir: Tü nguôn ngân sách thj xA ho trçr 80%, ngãn sách 
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xt1;rcn ctoi. 
• • A t A A S A S A 8. D!a  them thirc hiçn di! an: Khuon vien Tnrang Tieu hç)c Tung Lam. 

S• • •A - 9. Dir kien thoi gian thic hiçn: Nam 2020 - 2021. 
Di&i 2. Giao UBND thj xâ cn cr Nghj quyt nay chi do chi du tu và 

các dcin vi có lien quan t chuc thiic hin các buâc tMp theo ding quy djnh 
hin hành cüa pháp lust,  dam bão hiu qua du tu cüa dir  an. 

Diu 3. Thuing trirc HDND thj xã, các Ban Hi dng than dan thj xã, 
các t di biu Hi dng nhãn dan thj xã và các dai  bi&i Hi dng nhãn dan 
thi xâ trong phm vi, chIrc näng, nhim vçi, quyn hn ci'ia mInh giám sat vic 
t chirc thirc hin Nghj quyt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

Nghj quyt nay dä duçic HDND thi xa Nghi Scni khóa XIX, kS'  h9p thir 
17 thông qua ngày thang nm 2020 và có hiu lire ké tir ngày thông qua.!. 

Noinhin: 
- Nh.r Diêu 2&3 Nghj quyEt; 
- iT thj üy, U HDND thj xA; 
-CácUyviênUBNDthjx 
- Các Dai biu HDND thj xA; 
-MTFQthjxavàcácdoànththjxa; 
- Các ban, ngành thj xA 
- U BDND, UBND cac x, phumg; 
- Luu: VT. 

KT. ciiU TICH 
PHO CFJIJ TICH rHU1NG TRTJ'C 

A Ho Dinh Tung 



CQNG BOA xA HQI CITJ NGIIIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - IEanh phñc 

Nghi Scm, ngày tháng nám 2020 

NGHj QUYET 
V vic phê duyt chü trtrmg du tir xây dipig dir an: Cãi to, sfra chüa 

tuyn thrông giao thông tfr QL1A qua UI3ND xã Tüng Lam dn dirô'ng Nghi 
Sn - Bai Tranh (da phn thon The Vinh), th! xa Nghi So'n. 

HQI DONG NHAN DAN TBj XA NGffl SON 
KHOA XIX, K HQP T11U 17 

- Can thLuát T chj-c chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 
- Can th Lut Ddu tw cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Lut xay 

dyng so 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can thNghj djnh sd 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cãa ChInhphü quy 

djnh chi tilt hwáng dJn thi hành m(5t s diu cüa Lu4t Dáu tu cOng, 
Xét T& trmnh s 330tTlTr-UBND ngây 16/12/2020 cüa UBND thi xii Nghi Son v 

vic d ngh.i phê duyt chü truang các dw an ddu tu cOng nám 2021cüa thj xii Nghi 
Son, Báo cáo thdm tra s /BC-HDND ngày /12/2020 cña Ban Kinh tl - xii h3i 
I1DND thj xii và kiln cña các dqi bilu HDND thj xii tgi k)) hQp. 

QTJYET NGH!: 
A . • A . Dieu 1. Phe duyçt chu truclng dau tu dir an: Cai tao,  sua chua tuyen dtrong 

giao thông tir QL1A qua UBND xã Tüng Lam den du&ng Nghi Son - Bãi Trành 
(dja phn thôn The Vinh), thj xâ Nghi Son, n)i dung nhii sau: 

1. Ten dij an: Cãi tto, süa chüa tuyên dubng giao thông iIr QL1A qua 
UBND xâ TUng Lam dn du&ng Nghi Scm - Bâi Trành (dja phn thôn The 
Vinh), thi xä Nghi San. 

2 Chü (tAu tir: UBND thj xã Nghi Son. 
Thu din chü du tir: Ban quãn 1 di an DTXD thj xã Nghi San. 
3. Miuc tiêu du hr: Câi tao,  si'ra chfta tuyên dumg nhàm tao  diêu kin 

thun lcci cho vic di laj  cüa than dan, dam bâo an toãn giao thông, phiic vii cong 
tác phông chng thi€n tai, nãng cao diii sng vt cht và tinh thn cüa nhãn dan, 
gop phn thüc dy phát trin kinh t - xA hi cüa dja phuong. 

4. Ni dung, quy mô du hr 
- D&u tu cãi tao,  sira chiia tuyn du&ng: Chiu dài tuyn khoãng 3,1km, b 

rng nn duing Bn—(4,O -5,O)m; b rng mt duàng Bm=13,O - 3,5)m; b rông 



1 du?mg B1(0,5-0,75)x2m; Thi& k m&i cng thoát nuàc ngang dung ti các 
vj trI can thiêt. 

- Giãi pháp k5 thut: Xr 1 nhftng vj tn nn cttthng bj sInh liin; Cay xài, lu 
len lai  móng, mt di.r?mg Cu; bü vênh b.ng 1p cp phi dá dam 1oti II; L&p 
móng cp ph& dá dam loai  I; tithi nhira thm barn TCN 1,0kg/m2; lang nhigra 3 
lap TCN 4,5kg/m2; gia c 1 duing. 

5.Nhómdtrán:DuánnhómC 
6. Dir kin tng mwc dAu tir: 4,4 t' ctng. 

(Born l)', b6n tram triu dng) 
7. Ngun vn: Ngãn sách thj xä du tix nam 2021. 
8. Da dim xây dijng: Xã Ting Lam, thj xã Nghi San, tinh Thanh Hóa. 
9. Dir kin thri gian thtrc hin diy an: Nam 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xã can cir Nghj quy& nay t chuc thc hin các 

buâc tip theo dung quy djnh hin hành cüa pháp 1ut, dam b hiu qua du tix 
cüa dr an. 

• A - A A A A • 

Then 3. Thuong trrc HDND th1 xa, cac Ban Hcn dong than dan th4 xa, cac 
to di biêu Hi dông nhân dan thj x và các di biêu Hi dông than dãnthj xã 
trong phm vi, chüc näng, thim v11, quyên hn cüa mInh giám sat vic to chrc 
th1ic hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xä theo quy djnh cña pháp li4t. 

Nghj quyêt nay dã dugc BDND thj xä Nghi San khóa XIX, k' h9p thr 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu 1c kê hr ngày thông quai. 

Nti nhn: KT. CIT[J TICH 
- Nhu Diu 2&3 Nghj quyt;

_____ 

- IT thj üy, Ti' HDND thi xA; PRO CHU TICH rntJ(J TRITC 
- Các Uy viên UBND thj xA; 
- Các Di biEu HDND thi xã; 

* - MTTQ th1 xA va cac doan the thi xa; 
- Các ban, ngnh thj xA; 
- U HDND, UBND các xâ, phurng; 
-Ltru:VT. 

A Ho Drnh Twig 



CQNG BOA xA HQI CIIU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Llanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

A •A A A

NGH QUYET 
Ye viçc phe duyçt chu triroiig dan hr xay dirng di an: Nha bep an va cac 

hng miic phi trçY Trir&ng main non xã Tüng Lam, thl xä Nghi Soii. 

1101 BONG NBAN DAN Till xA NGHI s 
KIIOA Xlix, K HQP TIll)' 17 

- Can cz Lut Td chz-c chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015, 
- Can c& Lut Ddu tw cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Lut xay 

dmg s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 näm 2014, 
- Can th Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cña ChInh phñ quy 

djnh chi tièt hwóng dn thi hành m5t s diu cüa Lu2t Dâu tic công, 
Xét To trInh st 330/TTr-UBND ngày 16/12/2020 cza UBND thj xä Nghi Son v 

viçc d nghj phê duyt chi tricong các dw an &u tic cOng nthn 2021cüa thj xâ Nghi 
Son; Báo cáo th4in Ira s /BC-HDND ngày /12/2020 cña Ban Kinh te - xâ h$i 
LHWD thj xii vàj Idèn cüa các dgi biu JIFJND thj xii tgi kj) hQp. 

QUYET NGH4: 

Biu 1. Phê duyt chü truang du tu dr an: Nhà bp n và các hng mic 
phii trq Tnthng mãm non xã Tüng Lam, thj x Nghi Son, ni dung nhu sau: 

1. Ten thr an: NM bêp và các hung miic phii trçi Trueing mãm non xã 
Tüng Lam, thj xä Nghi Scm. 

2. Chü du tir: UBNDxâTUngLâm. 
3. Mite tieu dan tir: 
Dâu tu xây dirng nhà bêp an và các hng miic phi trçi Trueing mâm non xã 

lung Lam là rat can tbiêt, trng bucc nãng cap, hoãn thin ca st 4t chat cho nhà 
trtrông, tto thông gian h9c tap, viii chci và rén luyn cho các cháu, tüng buâc 
dt tru?ing chuân quôc gia. 

4. Ni dung, quy mô du hr 
- Nhà bêp n: Nba 01 tang, duçic xây drng trên mt bng hmnh chtr nht kich 

thuâc tim (9.9x6.3)m; din tIch xay drng 66m2. Cos nên nhà: ±0.00; Cos san: - 
0.45; Cos san mái be tong: +3.60; Cos dmnh mái ton: +4.80; 

- Nba v sinh: Cong trinh duçc xây drng trên mt bang hInh chü nhat kIch 
thithc tim (6.26x3.7)m. Din tIch xay ding 25,5m2. Cos dinh mái: +3.00; Cos 
nn nhà: ±0.00; Cos san: -0.15. 

- Nhà bão v: Cong trmnh duçrc xây drng trên mt bang hInh vuông kfch 
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thuàc tim (3.0x3.0)m; Toãn bO mt bng dixcic b6 tn lam phông triIc bão v; Cos 
nên nhà: ±0.00; Cos san: -0.30; Cos san mái be tong: +3.00; Cos dinh mái ton: 
+4.00. 

- Xây dimg san + rânh thoát nuc và ging khoan cp nisâc cho khu 
thzng 1oi ông loai ông phi 90. 

- Xây dimg bôn hoa, vu&n c tIch, xây m&i công, ttrmg rào. 
5.Nhómdtrán:DuannhómC 
7. Dir kin tang mfrc du tir: 1,9 t) dông 

(Mç3t tj, chin tram friu dông chán) 
8. Ngun vn du tir: NS thj xâ h trq 70%, ngan sách xâ 30%. 
8. DIa  dim xây tliyng: Xä Thng Lam. 
9. Dir kin thôi gian thirc hin dir an: Nm 2020-202 1. 
A. - . . A * - - Dieu 2. Giao UBND th xa can cu Ngh4 quyet nay clii do Chu dau ti.r va 

các don vi có lien quan th chiic thc hin các buàc tip theo dung quy djnh hin 
hãnh cüa pháp lut, dam bão hiu qua du tu cüa dr an. 

Diu 3. Thuing trirc HDND thj xâ, các Ban Hi dng than clan thj xä, các 
to di biêu Hi dông nhân dan thj xã và các dai  biêu Hi dông nhãn danth xa 
trong phm vi, chrc nng, thim vii, quyên hn cüa mInh giám sat vic to chirc 
thirc hin Nghj quy& nay, báo cáo HDND thj xà theo quy djnh ci'ia pháp 14t. 

Nghj quyêt nay dâ duçic HDNI) thj x Nghi Son khóa XIX, k' hQp th 17 
thông qua ngày tháng nàm 2020 và có hiu lirc ké tü ngày thông qua./. 

No'i nhn: KT. CR11 TICII 
- Nhu DiEu 2&3 Nghj quyôt; 
- U thj üy, U HDND thj xã; PHO CR11 TICH TmTONG TRIIC 
- Các1JyviônUBNDthjxa 
- Cáo Dai  biM HDND thi xã; 
- MTTQ thj xâ và cáo doàn the thj xâ 
- Cáo ban, ngânh thj xâ; 
- U HDND, UBND cáo xL phu&ng; 
-Luu:VT. 

A Ho Drnh Tung 



HQID 
T 

S& 

¶\ > ' •\ 
Ni CQNG HOA xA HQI CHLJ NGIIIA VIET NAM 

Dc 1p - Tv do - Hnh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGHIQUYET - 
Phe duyçt chu triro'ng dau hr di an: Sira chLra, cal to mç)t so 

hng mijc throng THCS Tüng Lam, thj xã Nghi Son 

RQI BONG NIIAN DAN Tlij XA NGHI S(IN 
KIIOA XIX, K HQP THU' 17 

- Can ci Luát Td chzc chinh quyn dja phwong ngày 19/6/2015; 
- Can ct Lu2t Ddu tw cong s6 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019,- Luát xdy 

dng s6 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Cán ci Nghj djnh sl 40/2O20/ND-P ngày 06/4/2020 cia C'hInh phñ 

quy a'jnh chi tilt hithng dJn dii hành mt s diu cãa Luat Dcu tw cOng, 
Xét Ta trmnh so 330/1Tr- UBND ngày 16/12/2020 cüa UB]VD thj xâ Nghi Son 

v viçc dJ nghj phê duyt chz truvng các d an ddu hr cOng nám 2021cia thj xä 
Nghi Son, Báo cáo tMm ira sO /BC-HDND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl-
xii h($i HDND thj xii và j kiln cta các dgi bilu HDND thj xii tqi Icj) hQp. 

QUYET NGII!: 

Diu 1. Phê duyt chü trucmg d&u tu di,r an: Sira chira, cài tao  mt s 
hung miic trixông THCS Tüng Lam, thj xà Nghi San, ni dung nhu sau: 

1. Ten diy an: Sra chUa, cài tao mt s hang miic tnthng THCS Tüng 
Lam, thj xã Nghi Son. 

.. A 2. Chu dau tir: UBND xa Tung Lam. 
3. Myc tiêu du tir: Cong trmnh dày nhà 2 tang 8 phông, nhà Hiu b vâ 

mt s hung m1ic php trcc do xây drng dä lâu và không ducic sira chtra thumg 
xuyên nên cong trInh dà xung cap, hu hông mOt  s hng mic, gay mt m 
quan cOng trinh và an toàn cho ngi.thi sü ding. Vic dâu tu co si ha tng cho 
Tru&ng THCS Tang Lam là rt can thi& d phiic v tot cho giáo viên và hçc 
sinh Trtthng THCS xã Tüng Lam trong cOng tao giãng dy và h9c tap. 

A A 4. Nçn dung quy mo dan hr 

tithng rào tru?xng THCS xä Tüng Lam. 
5.Nhómdiyán:DuannhómC 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 2,5 t' dông 

(Hai t9, näm tram triu clAng chán) 
7. Ngun v&i dAu tir: T'x nguôn ngãn sách thj xà ho trq 70%, ngãn sách 

XätTCâfldôi. 

8. DIa  dim thyc hin dl!  an: xä Ting Lam 
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9. Dir kin thôi gian thirc hin: Nám 2020 - 2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xâ cn cr Nghj quyt nay chi do chUcdu tu và 

các dan vj có lien quan t chrc thirc hin các buàe tip theo dung quy djnh 
hin hãrih cUa pháp lut, dam bâo hiu qua du tii ciia dir an. 

A - r A. - A Then 3. Thuang trrc HDND th xa, cac Ban Hçi dong nhan dan th xa, 
• • A. A A A - I A A A A cac to dai  bieu H91 dong nhan dan th xa va cac di bieu HQI dong nhan dan 

th xä trong ph?m vi, chüc nng, nhim v11, quyn hn cüa mInh giám sat vic 
th chirc thc hin NghI quyt nay, báo cáo HDND thj xâ theo quy djnh cüa 
pháp 14t. 

Nghj quyt nay dLdirqc HDND thj xã Nghi San khóa XIX, kr h1 p thu 
17 thông qua ngày tháng nãm 2020 và Co hiu lijc k ti'x ngày thông qua.!. 

Noi nhn: KT. CHU TICH 
- Nhu Diu 2&3 NghI quyt; ____ 

- Ti' thj üy, U HDND thj xã; PHO CJJEJ TICH THIJONG TRTXC 
- Các Uy vin UBND thj xä; 
- Các Dai  biu HDND th x; 
- MTTQ thj xA Va các doàn th thj xA; 
- Các ban, ngãnh thj xä; 
- U HDND, UBND các xã, phr&ng; 
- Luu: VT. 

A Ho Dinh Tung 



CONG BOA xA HQI CHU NGBIA ViT NAM 

Dc 1p - Tur do - LLrnh phiIc  

SO '/NQ}DND Nghz Son, ngày tháng nám 2020 
. ;..>/• 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trtro'ng ttu tir xây dirug dir an: Di chuyn dirô'ng 

din trung, h áp và TBA s 3 phirô'ng Hãi Hèa d giãi töa via he dirô'ng Lê 
Th Sorn, phirô'ng Bãi Hôa doin trithc cng trirô'ng Tiu hoc Va THCS chat 

lirçtng cao Lirong ChI, phtrrng ilãi Boa, thi xä Nghi Soii. 

HQI DONG MEAN DAN Till xA NGHI s 
KHOA Xix, K IIQP Till)' 17 

- Can th Lu2t T chic chInh quyn djaphwcing ngày 19/6/2015; 
- Can cz Lut Ddu tic cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Lut xáy 

dcng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can th Nghj djnh s6 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2 020 cüa hInh phz quy 

d/nh chi tkt hwóng dn thi hành m(3t s6 diu cza Lu4t  Ddu tic cOng; 
Xét T& trinh sá 330/ITr- UBND ngày 16/12/2020 cña UBND thj xii Nghi Son v 

viçc d nghj phê duyt chi tru'ong các dw an dcu tic cong näm 2021cüa thj xii Nghi 
Son, Báo cáo thJm tra s.4 /BC-HDND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl - xii 1ii 
IJDND thj xii và j kiln cüa các dgi biê ITJDND thj xii tgi /9)  hQp. 

QUYET NGII!: 
Diu 1. Phé duyt chü truong du tu d an: Di chuyên duing din trung, 

ha áp và TBA so 3 phuing Hái Hôa dê giãi tôa via he diiing Lé Th Son, 
phithng Hãi HOa don truàc cOng tnthng Tiêu hQc và THCS chat lucing cao 
Luong CM, phumg Hãi HOa, thj xâ Nghi Son, ni dung nhi.r sau: ,  

1. Ten dir an: Di chuyên duông din trung, ha áp Va TBA so 3 phung Hài 
Hôa dê giãi tOa via he &thng Lé Th Son, phu&ng }Iài HOa don tnróc cong 
trlx1ng Tiêu hçc và THCS chat luqng cao Luong CM, phuing Hãi HOa, thj xä 
Nghi Son. 

2. Chü ttu tir: UBND thi xã Nghi Son. 
Di din chü du tir: Ban quãn 1 dr an DTXD thj xã Nghi Son. 
3. Miic tiêu du tir: Tao  m quan do thj khu virc ngã tir giao du?mg Nguyen 

Vn Tri và du?ing Lê Th Son; giài tôa via he dung Lê The Son do?n truâc 
cng tnthng Tiêu h9c và Trung hQc co si chat luçmg cao Lucmg ChI. Tmg buàc 
s&p xêp 1i các h tng k5 thut din khu vrc trung tam thi xà Nghi Son. 

4. Ni dung, quy m6 du hr 
- Di chuyên, xây dirng mtii TBA so 03 phtthng Hãi Hôa (cOng suât 560 

kVA - 35/0,4 kV); ki&t trm treo trén 02 ct BTLT 14m, tn diing la may biên 



áp, tü din 0,4 kV. TBA duqc di chuyn vào trong khuôn viên sat tu1ng rào ciXa 
Tru&ng tiêu h9c và Trung h9c Co s& chat lirqng cao Luong CM. 

- Di chuyên 02 vi frI ct dôi BTLT 16m ciXa &thng day 35 kV hin có cnh 
TBA s6 3 phix&ng Hâi Hôa vào sat, ben trong tu?Yng rào khuôn viên cña Truôrng 
tiêu h9c và Trung h9c co s& chat luçing cao Lucmg CM, tn ding 1i b câu dao 
phii tãi, bô sung cap thép treo cap; tháo ha cng lai cap treo hin trng len vj tn 
ctmfi. 

- Di chuyn &r&ng din 0,4 kV hin trng di trên via he vào ben trong sat 
tithng rào ci'ia lruàng tiu h9c và Trung h9c cci s& chat krqng cao Luong ChI. 
Ct cüa &rng day m&i sü diing ct BUT 8,5m, lOm; tn ding lai mt phãn 
day dn cü va bô sung day dn tang them âê dan nôi vào du&ngdin hin trng, 
dau noi lal  cac hçp cong to cap diçn. 

- Xây drng &thng din cMêu sng trén via he duäng LêThê Son doan 
truâc khuôn viên tru1ng Tnr&ng tiêu hQc và Trung h9c Ca s& chat luçing cao 
Lucing ChI dài 203 m; ct den s1r dmg cOt thép bat giác lien can cao 9m; bong 
dènLed150W. 

- Tháo d các cOt  din treo TBA; các cOt din cüa dumg din trung, ha the 
trén via he sau khi di d&i; lát lai dá via he. 

5.Nliómdiján:DuánnhómC 
6. Dir kin tang mire du tir: 1,33 t dông 

(Mçt t, ba tram ba mzwi triu dông chän) 
7. Ngun vn du fir: Tr nguon ngân sách thj xà. 
8. DIa  dim xây dirng: Tiêu khu 1, phuông Hâi Hba. 
9. Dir kin thôi gian thirc hin diy an: Nàm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xã can cit Nghj quyt nay to chuc thc hiOn các 

burc tiêp theo d&ig quy djnh hin hãnh cüa pháp lust, dam bão hiOu qua dâu tu 
cüa d an. 

Diu 3. ThuOng tnrc HDND thj xâ, các Ban HOi  ding than dan thi xâ, các 
to dai biêu  HOi  dOng than dan thi xä vâ các di biêu HOi  dông than dan thj xã 
trong ph?m vi, chirc nàng, nhim vi, quyén hn cüa mInh giám sat vic to chitc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo FIDND thj xã theo quy djnh cüa pháp lut. 

Ngh quyêt nay dA duqc HDND thj xà Nghi San khóa XIX, kS'  hQp thir 17 
thông qua ngày tháng nam 2020 và có hiu 1irc kê tü ngày thông qua.!. 
Nii nhn: KT. CIE$J TICH 
- Nhu Diu 2&3 Nghj quyêt; ____ 
- IT thj üy, iT HDND thj xã; P110 CHU TICH THU'(ING TRIrC 
- Các Uy viên UBND thi x 
- Các Dai  biEu HDND thj xà; 
- MTTQ thj xä vâ các doãn th thi xa 
- Các ban, ngành thj xä 
- U HDND, UBND các x, phumg; 
- Luu: VT. 

A •. Ho Drnh Tung 



HQI BrnGNHAN  1iAN CONG HOA xA HO! CHU NGBIA VIET NAM 
TI*kA.NGHI Sc5N Dc 1p - Tir do - ILanh phñc  

So /NQ-HDN Nghz Son, ngày tháng nám 2020 

NGH4 QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du hr xây dirng dIF an: H thng t1in chiu 

sang tuyn Quc 1 1A 1* phirô'ng Ninh Hãi dn phirông Hãi Ninh Va tfr phirô'ng 
Hãi Ninh dn Cu Ghép, thj xä Nghi Son. 

HQI BONG NBAN DAN TII xA NG S(N 
KIIOA XEX, K ILQP TJi(J' 17 

- Can th Lu4t T cht-c chInh quyn dja phwong ngày 19/612015, 
- Can cz Luát Dcu tw cong sá 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Lut xáy 

dng sl 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can cz Nghj djnh s6 40/2020/ND-cP ngày 06/4/202 0 cüa C'hInh phü quy 

djnh chi tilt hzthng dan thi hành mt sl diu cña Luat  Dcu tw cOng, 
Xét Ta irInh s 330/T1'r- UBND ngày 16/12/2 020 cña UBND thj xä Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt chü tru'ong các dw an &u tu cOng nám 2021cza thf xâ Nghi 
San, Báo cáo tMm tra sc.4 /BC-I1DND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl - xii h($i 
HDND thjxii và3 kiln cia các dgi biluHDND thj xii tgikj> hQp. 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. Phê duyt chü trirang du tu dij an: H thông din chiu sang tuyn 
Quôc 1 1A & phithng Ninh Hái den phuông Hãi Ninh và tir phu?mg ITái Ninh dn 
Câu Ghép, thj xã Nghi San, ni dung nhu sau: 

1. Ten diy an: H thông din chiêu sang tuyên Quôc 1 1A tt'r phu&ng Ninh Hâi 
den phumg Hái Ninh và & phung Hãi Ninh den Câu Ghép, thj x Nghi San. 

2. Chü du hr: UBND thj x Nghi San. 
D,i din chüdu tir: Ban quãn 1 di an DTXD thj x Nghi San. 
3. Mic hen dan tir 
Xây dmg H thông din chiêu sang trên Qu& 1 1A do?n  t& phumg Ninh 

Hâi den phuting Hài Ninh và tr phuông Hái Ninh den Câu Ghép, thj xä Nghi Son 
dé dam bão an toãn giao thông, câi tto m5 quan do thj, thng t1 du?mg phô duqc 
chiêu sang và dng b vói h thông din chiêu sang trên tuyên QL 1 A dã duçic 
tinh du flx. 

4. Quy m6 dAn hr 
Du tu cáo don tuyn du&ng diên chiu sang dQc 02 ben du&ng QL 1A 

gm 07 doin tuyên v&i tong chiêu dài khoãng 13,2 km, gOm: 



- Tuyên s6 1: Chiu sang Que 1 1A don qua phurng Ninh Hãi vci 
chiêu dài 1,9 km (tü Km 3 63+700 den Km 36 1+800); 

- Tuyên so 2: Chiêu sang Quoc 1 1A don qua phrnrng Hãi Linh vái cbiêu 
dài 1,9 km tr Km 36 1+800 den Km 359+900; 

- Tuyn s 3: Chiu sang Quc 1 1A don qua phu&ng Hãi LTnh vâi chiu 
dài 1,1 km tà Km 359+900 den Km 358+800; 

- Tuyn s 4: Chiu sá9  Quc 10 1A do?n  qua phuing Tan Dan vâi chiu 
dài 1,9 km tr Km 358+800 den Km 356+900; 

- Tuyôn s 5: Chiu sang Quôc 10 1A don qua phuông Hâi An viii chiêu 
dài 1,9 kmtr Km 356+900 den Km 355+00; 

- Tuyn so 6: Chiêu sang Quôc 1 1A don qua phuing Hãi Ninh vâi 
chiêu dài 2,25 km ti'i Km 355+00 den Km 352+930; 

- Tuyên so 7: Chiêu sang Quôc 10 1A do?n  qua phixông Hài Châu vâi 
chiêu dài 2,25 km (tir Km 35 1+350 den Km 348+900). 

5. Nhóm dir an: Dir an nhóm C 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 61,6 t3 dng 

(Sáu mwcii môt tj, sáu tram triu dong chán) 
7. Ngun vin du tir: Nguôn NS tinh ho trçr 50% Va ngân sách thj can dôi. 
8. DIa  dim thrc hin dir an: Tir phuông Ninh Hâi den Hâi Ninh và 

phuting Hãi Ninh di câu Ghép. 
S. S •fl - 9. Dir kien tho'i gian thic hien  dij an: Nam 2020-2021. 

Diu 2. Giao UBND thi xA cn Cu Nghj quyt nay to chuc thirc hin các 
buóc tip theo dung quy djnh hin hãnh cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua du tix 
cüa dir an. 

Diu 3. Thuông trirc I-IDND thi x, các Ban H0i  dng nhân dan thi. xà, các 
t di biêu H0i  dong than dan thj xA và các dai  biêu  H0i  dông nhãn dãnthi xã 
trong phm vi, chirc nang, thim viii, quyên hn cña mInh giam sat vic to chic 
thrc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh cña pháp li4t. 

Nghj quyêt nay dä ducic FIDND thj xä Nghi San khóa XIX, k' hçp thir 17 
thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiu 1c ké tir ngày thông qua.!. 
Noi nhn: KT. CITtJ TICII 
- Nh Diu 2&3 Nghj quyM;

____ 

- Ti' thj üy, IT HDND thj xA; P110 CHLJ TICH 'lHLTONG TRUC 
- Các Uy viên UBND thj xA 
-CácDibikHDNDthjxA; 
- MTTQ thj xA va các doãn the thj xâ; 
- Các ban, ngãnh thj xA; 
- iT }IDND, UBND các xä, phu?mg; 
- Luu: VT. 

A s S Ho huh Tung 



CONG HOA xA HQI CHIJ NGILIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - H3nh phüc  

Nghi Soii, ngày tháng nám 2020 

NGH QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du tir xây di,rng dir an: Lp dt thang may 

tii Nba lain vic 04 tang co quan UBNI) thj xã Nghi Son. 

HQI DONG N1IAN DAN T1Ij xA NGHI sON' 
KIIOA XIX, KY HQP THIX 17 

- 2 , , • - Can cwLuat To chuc chinh quyen djaphztong ngay 191612015,- 
- Can cz Lutt Dcu tw cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Lu2t xáy 

dmg s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can c Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa ChInh phi quy 

dfnh chi tiEt hwó'ng dn thi hành m$t s diu cña Luit Dáu tw công; 
Xét T& trInh s 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cña UBJVD thjxäNghi Son v 

vic dé nghj phê duyt c/zn trwong các dw an dcu 1w cOng thin 2021cza thj xä Nghi 
son,- Báo cáo tMm tra s /BC-HDND ngây /12/2020 cza Ban Kinh t - xñ h5i 
HDND thjxâ và kiln ci'ia các dgt biê'u HDND thj xâ tgi k,) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü tnwng du tti d an: Ltp dt thang may tai  Nhà lam 
vic 04 tang co quan UBND thj xä Nghi San, ni dung nhur sau: 

1. Ten diy an: Lap dt thang may tai  Nhà lam vic 04 tang ca quan UBND 
thi xãNghi San. 

2. Chü du tir: UBND thj xã Nghi Son. 
Di din chü du tir: Ban quán l dir an DTXD thj xã Nghi San. 
3. Miic tieu dau hr 
D dam bào thun tin cho qua trInh lam vic, giao djch cña nhân dan 

dn lam vic tai Cu quan UBND thj xà, dng thii gop phn du tu dng b co 
sä 4t chit phic vi lam vic ci'ta Cu quan UBND thj x. 

4. Ni dung, quy mô du hr 
- Lp dt thang may ti Nha lam vic 04 tang co quan UBND thj xã Nghi 

Son vói tãi trçng thang là 1000kg, t& d 6Omlp. 
- Din tIch h6 thang có tâi tr9ng 1000kg là phü hc'p vói thiêt kê kêt câu va 

không ãnh huing dn giao thông di iai  xung quanh tôa nhà. 



- Nhà lam vic 04 thng ca quan TJBND huyn là khu nhà 04 tng, da s 
ngixM dn lam vic, cong tác có thu cu di 1i ion nén vic 1ra chQn thang có tôc 
d 6Omlphi'it là phü hçrp, dam bào dáp üng thu c&u sir ding thang. 

- Ct phá d h thang phi, thi cong h thép hInh lien k& càng h k& cu 
nba, trát tram vá, san hoãn thin. 

5.Nhómdtrán:DnnhómC 
6. Dtr kin tng mfrc du hr: 2,43 t) dông 

(Hal t), bôn tram ba mu-c/i triu dông chán) 
7. Ngun vn du tir: Tr nguôn ngãn sách th xà. 
8. Oja dim thiyc hin dtr  an: IJBND thj xâ Nghi San. 
9. Di, kin thii gian thirc hin dir an: Nm 2020-202 1. 
Diu 2. Giao UBND thj x cn cü Nghj quy& nay th chuc thic hin cac 

buOc tip theo dng quy djnh hin hãnh ci'ta pháp 14t, dam bâo hiu qua du tiz 
cüa d an. 

Diu 3. Thuing trirc HDND thj x, các Ban Hi dng than dan thj xã, các 
to di biêu Ri dông nhthi dan thj x và các di biêu Hi dông than dan thj xä 
trong ph?m vi, chirc nng, nhim vi, quyên b?n  cüa minh giám sat vic to chüc 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xâ theo quy djnh cña pháp lust. 

Nghj quyêt nay dA ducic }IDND thj xâ Nghi San khóa XIX, kSr hQp thu 17 
thông qua ngây tháng nm 2020 và có hiu hrc ké ti'r ngày thông qua.!. 

Noi nhn: KT. CfftJ TICH 
- Nhu Diu 2&3 Nghj quyt; 
- Yr thj üy, iT HDND thj xâ; P110 CIJU TICH T1IU'(NG TRIJC 
- Các Uy viên UBND thj xA 
- Các Dai  biu HDND thj xA; 
- MITQ thj xã và các doãn th thj xâ; 
- Các ban, ngãnh thj xa; 
- iT HDND, UBND các x, phumg; 
- Liru: VT. 

Ho Dinh Tung 



CQNG HOA xA HQI CffLJ NGIIIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - llanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH{ QUYET 
V vic phê duyt chü trwnig du hr xy durng dtr  an 

Tuyn miro'ng tiêu thoát lü doin tfr nhà ông Minh ttn nhà bà Bay 
thôn Sa Thôn 4, phtring Xuân Lam, thi xã Nghi Son. 

HO! DONG NBAN DAN Tm XA NGffl S(N 
KHOA XIX, K( IIQP Thi5 17 

- Can cz Luçt T chic chInh quyn djaphwong ngày 19/612015,- 
- Can cz Luát Ddu tw cong 6 39/2019/QHJ4 ngày 131612019,- Lu2t xáy 

dtng sl 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Cán cz Nghj djnh s 40/2020/ND-GP ngày 06/4/2020 cüa hInh pith quy 

djnh chi tilt hwáng dan thi hành m5t sd dthu cüa Lu2t Ddu tw cOng, 
Xét T& trInh s 330/2Tr-UBND ngày 16/12/2020 ciki UBIVD thj xä Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt chü irwong các dy' an ?ku tu' cOng nám 2021cüa thj xâ Nghi 
Son; Báo cáo thd,n tra s4 /BC-I1DND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl - xä hi 
HDND thj xii và •3  kiln czia các dgi biu HDND thj xii tgi 19) hQp. 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. Phê duyt chü truong du tu dir an: Tuyn muong tiêu thoát lü do?n 
tr nhà ông Minh den nhà bà Bay thôn Sa Thôn 4, phu&ng Xuãn Lam, thj xä 
Nghi Scin,nidungnhusau: 

1. Ten dij an: Tuyên mucing tiêu thoát lii dotn ttr nhà ông Mirth den nhà bà 
Bay thôn Sa Thôn 4, phu&ng Xuãn Lam, thj xã Nghi Son. 

2. Chü du ttr: UBND phithng Xuãn Lam. 
3. Muc tiêu du tir: 
Tuyn muong tiêu thoát lü don tr rihà ông Minh dn thà bà Bay thôn Sa 

Thôn 4, phu?rng Xuãn Lam, thj xä Nghi Scm nhm tiêu nuóc lü cho khu virc rn'ii 
Lam Dng và 125 hO dan thôn Sa Thôn 4, hn chê tôi cia vic st 1cr, hu hông 
tuyn dumg nha ciA duçic du tu, tao  ra mng hthi giao thông dông bO.  Tir do 
timg buâc hoàn thin cci si h tng phic vi cho qua trmnh phát triên kinh tê, xA 
hOi cüa cija phtrcing. 

4. Ni dung, quy mô du hr 
- Cong trInh kién cô hóa cap V. 
- Chiêu dài tuyn khoãng 1km, xây dmg tuyên muong tiêt din rnh BT 

hInh chft that  kIch thuóc BxH (lOOxlOO)cm. 
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5.Nhóm dtrán:DuannhómC 
. , 6. Dir kien tong mirc dau tir: 3,5 ty dong 
(Ba 

ç, 
 nám tram triu dông chän) 

7. Ngun von du tir: NS thj xà dâu tu 50% và ngãn sách phumg Xuãn 
Lam t can di 50%. 

8. Dia dim xây diyng: phuông Xun Lam. 
9. Dir kin thô'i gian thirc hin dir an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND th xà can cr Nghj quyt nay chi dao Ch du tu Va 

các dcm vj có lien quan t chirc th%rc hin các bithc tip theo ding quy djnh hin 
hành cM pháp 1ut, dam bâo hiu qua du tu cM d%r an. 

Diu 3. Thumg trirc HDND thj xã, các Ban Hi dông than dan thj xã, các 
to dai  biêu Hi dông than dan thj xã và các di biêu Hi dông nhân dan thj xã 
trong ph?m vi, chirc nang, nhim vi, quyên hn cña mmnh giam sat vic to chc 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo IHDND thj xä theo quy djnh cüa pháp 14t. 

Nghj quyêt nay dà duçic HDND thj x Nghi Scirn khóa XIX, k' hQp thi 17 
thông qua ngây tháng nam 2020 và có hiu 1irc ké tü ngày thông qua.!. 

Noi nhjIn: KT. Cull TICH 
- Nhtr Di&i 2&3 Nghi quyt; ____.. 
- U thj üy, rr HDNE thj xä; PHO CHU TICII TIIU'ONG TRTJC 
- Các Uy viên UBND thj x 
- Các Di biu BDND thj xA; 
-MTTQthjxAvàcácdoãnththixa; 
- Các ban, ngãnh thj xA 
- U HDND, UBND các x, phung; 
- Lmi: VT. 

A Ho Dinh Tung 



HO; NG NHANDAN CONG HOA xA HO! cflfJ NGUTA VIT NAM 
A GH1 sk Dôc lap - Tir do - Hnh phüc 

Nghi San, ngày tháng 12 nám 2020 

NGIT! QUYET 
V vic giao Uy ban nhãn dan thj xã quyt d1nh chü trirolig du 

tir các diy an du fir cong trên dja bàn thi xä Nghi So'n 

HQI BONG NBAN DAN Tllj XA NGHI S(JN 
icnoA XIX, K HQP TH15 17 

Can ctLut Ta chzc chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015, 
Can ct Lut Du hr cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; Lut Xdy 

dmg s 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 
Can cá' Nghj djnh sl 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2 020 cia ChIn/i pith quy 

djnh chi tilt thi hành m(3t s ã'iu cña Lut Dc tu cOng, 
Xét Ta trInh s6 332 /TTr- UBND ngày 16/12/2020 cáa UBND thj xä v vic 

d nghj giao cho UBND thj xa quylt djnh chñ trirong dcu hr các dw an dáu tu 
cOng trên dja bàn thj xEI Nghi Son, Báo cáo thlm tra s6 /BC-HDND cia Ban 
Kinh te' - xa hi HDND thj xä và j kiln cüa các dgi bilu HDND thj x. 

QUIET NGH!: 

Diu 1. Giao Uy ban nhân dan thj xä quyt djnh chü truong du tu các du 

an du tu cong trên dja bàn thj xâ Nghi Son, cii th nhu sau: 

1. Hi dng nhn dan thj xã giao UBND thj xã quyt djnh chü tnrong du 

tu di vi các di an h tng k thu.t khu dan cu du tu xây dirng mói nm 2021 

và các dir an thuc chuong trInh mjc tiêu cüa tinh b sung, phü hqp vâi miic 

tiêu, djnh huàng phát trMn kinh t xã hi cüa thj xã, theo Khoân 7 Diu 17 Luât 

Du tu cong s 39/2019/QH14. 

2. Thii gian thirc hin: Dn h& 11am 2021. 

.A Then 2. To chuc thirc hien 
1. Giao cho Uy ban nhãn dan thj xà t chüc trin khai thirc hin Nghj quyt 

nay theo dung quy djnh và báo cáo HOi  ding nhân dan thj x tai  các kr hop 
thumg 1 v k& qua phê duyt chü truong du tu cáo dr an theo quy djnh tai 
Diu 1 Nghj quyêt nay. 
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2. Giao Tlnthng trrc HDND thj xä, các Ban cña HDND thi xä và các c1i 
bi&i HDND thj xâ theo chüc nng, nhim vi và quyn hn có trách n1ñm giám 
sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Ngh quyt nay áà ducic HOi  dng than dan thj x khoá XIX, k' h9p thu 
17 thông qua ngày ... tháng 12 nm 2020 và có hiu 1c k tü ngày .. tháng nàm 
2020.!. 
Noinhn: KT. CIIU TICIL 
- TT Thj üy, iT BDND thj x; PHO CELl T!CH  THU'iNG TRIYC 
- Các Uy viên UBND thj xã; 
- Các dai biéu IHIDND thj xä; 
- MTTQ thj xA và các doàn th thj xã; 
- Các ban, ngãnh thj xa; 
- JJBND các x, phuing; 
-LtruVT. 

A Ho Drnh Tung 



CQNG HOA xA HQI cim NGIIIA VIET NAM 
Bc Ip  - Tir do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng 12 nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic xác nhn kt qua min nhim Chü tjch Hi ttng nhn dan thj xã, 

khóa XIX, nhim k5 2016 - 2021 

1101 BONG NBAN DAN rim  XA NG S(N 
KLIOA XIX, NHI1M K( 2016- 2021 K HQP THU 17 

- Can c& Lu.2t tc chz-c chInh quyn dja phu'ong s6 77/2015/QH13 ngày 19 
tháng 6 nám 2015; 

- Can cjLut s6 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 nám 2019 cüa QuOc h$i 
sza do1, bá sung mt s diu cña Lut T chic ChInh p/ni và Luát T chzc chInh 
qzyn djaphu'ong nám 2015; 

- Xét 7'?i trinh so: /7Tr- I1DND ngày /12/2020 cza Thwông trztc ITIDND thj 
xii Nghi Son ye viçc dê nghj mien nhim chtc vy Chü tjch HDND thj xii Nghi Son, 
khóaXJJ nhim ig) 2016- 2021 

- Can ci ket qua biêu quyêt cüa các dgi biêu Hç$i dOng nhán dan thj xii tgi 
kj) hQp; 

QUYET NGH4: 
Diu 1. Xác nhn k& qua min nhirn Chü tjch HOi  ctng nhãn dan thi xã, 

khóa XILX, nhim ki 2016 - 2021 dôi vci Ong: Phim Van Ninh, 1 do: Nghi viêc 
dê huóng ché dO bâo hiêm xã hOi. 

Biu 2. Giao Thithng trirc HOi  dông nhãn dan thi xä hoàn thin h so, thu 
tijc trInh ThiRng tWc HOi dông nhân dan tinh Thanh Hóa phê chuãn theo 1ut 
dirih. 

Diu 3. Nghj quyt nay dã d1xçlc HOi  dng nhân dan thi x Nghi Son, khoa 
XIX, nhim k' 2016 - 2021, k' hçp thu 17 thông qua ngày tháng 12 nàm 2020 
va có hiu 1irc ké lit ngày thông qua.!. 

No'i nhmn: 
- U HDND tinh (d báo cáo); 
- Thithng trrc Thj u (d báo cáo); 
- TT HDND, UBND thj xA 
-CácBanHDNDthixa; 
- MTTQ và các doãn th cap thi xA 
- Dai bieu HDND thi xa; 
- Cáo phông, ban, dOi  UBND thj xA; 
- HDND, UBND các x, phu&ng; 
- Luu VT. 

KT. CIIEJ TECH 
P110 CHU TICH 

A Ho B,nh Tung 
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