
UQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGI[IA V1IT NAM 
T1I xA NGHI SON Dc 1p - Tu,r do - Hanh phñc  

So: 178 /BC-HDND Nghi Scm, ngày20tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra duy thão Nghj quyt v K hotch 

phát trin kinh t - xã hi näm 2021 

Sau khi nghiên eüu dir thào nghj quyt và Th lrInh s 329fTTr-UBND ngày 
14/12/2020 cila UBND thi xà ye vic dê ngh thông qua Nghi quyêt phát trien kinh tê 

xâ hi näm 2021 (kern theo báo cáo so 1238 /13C-UBND ngày 10/12/2020 ye tmnh 
hinh phát trin kinh t - xã hi, báo dam quôc phông - an nnih näm 2020; nhiêm 
vi va giái pháp tr9ng tam 11am 20201). Ban Kinh tê- Xã hi HDND thi xã cci ban 
tan thành dir tháo Nghj quyêt ye ké hoach phát triên kinh té - xä h)i nam 2021 cüa 
TJBND thj xä trInh k h9p thu 17, I]DND thi xã, khóa XIX, dông thôi nhân m?rih 
mt so van dê sau: 

i. CAN C(J' PIIAP LY 
Ban Kinh t- Xã hi RDND thi xà thng nht vâi nhtrng can cir pbáp 1 trong 

dir tháo Ngh quyêt ma UBND thj. xã trmnh tai  Ti trInh so 32911'Tr-UBND ngày 
14/12/2020. 

11. S1) CAN TH I iT PHAL BAN 1JAN11 NGII! QUYET 
Can cü dim a, khoãn 2, DiM 26 Lut To chrc chInh quyM dja phuo'ng quy 

djnh 1{DND có nhim viii, quyên him: "Thông qua ké hogchphát triên kinh t- xà hói 
trung hun và hang nám cáa huyçn, quy hoçich, kê hogch th dyng dat cia huyn 
trithckhitrinhUBNDtinhphêduyt". 

Vi 4y, HDND thj xã quyêt nghj thông quan Nghj quyêt ye Kê ho.ch phát 
triM kinh té- xa hi nàm 2021 là dung quy djnh ciXa pháp 14t  hin hành. 

ifi. NB4N XET 
1. V dánh giá tInh hmnh kinh t- xã hi näm 2020 
1.1. Nhüng kêt qua dt itu'çi'c 
Ban Kinh tê- Xã hOi  HDND thi thông nhât vi nhng kêt qua thrc hin Nghi 

quyêt so 263/NQ-UDND ngày 24/12/2019 cüa HDND huyn rmh Gia (nay là thi xà 
Nghi Scin ye Kê hoch phát triên kinh ê - xã hi nm 2020 ma UBND huyên Trmh 
Gia(naylàthixãNghi Sin)dàbáocáotaikS'hQpthül7,HDNDthixakhoaXlX, 
dông thôi nhãn mmh mt sO vn de sau: 

Nàm 2020, ching ta phãi dôi mt vâi nhiêu khó khän, thách thüc duccc dánh 
giá là chua trng Co trong ljch sCr, nhât là dai  djch Covid- 19. Djch bênh dä tác 
dng tiêu crc den mçñ hott dng kinh tê - xã hi ciXa toàn câu va cña Viêt Nam, 
trong do cO t14 xà Nghi Son cháng ta. San xuât, kinh doanh bj dInh tr, các hoat 
dng xã hi, nhât là y tê, giáo dic, djch vi, du ljch... Va di song mi mt cUa 
nhân dan bj ánh hi.thng nghiêm tr9ng. 
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Trong bi cành do, dithi sii 1inh d.o, chi do quyt lit cCia Tinh üy, 
HDND, UBND tinh; sçr vào cuc dông b, kjp thii ciia ca h thông chInh tn; sir 
dng tmrth, üng hO,  tham gia tIch cic day trách nhim cCia cong  dông doanh  
nghip và các tang lop Nhán dan toàn th xã; kinh tê- xã hi van gi(t on djnh, 
mt so 1ih virc Co buOc phát triên; có 29/30 chi tiêu chii yeu Bao cáo nêu 
27/29) ducic HDND thj xà Quyêt nghj dà boàn thành và hoân thành vuca k 
hoach., trong do mOt  so chi tiêu kinh tê quan trçng tang khá so vi cñng kS.  Tôc 
dO tang giá tij san xuât näm 2020 là 12,77%, neu tInh cã khu kinh tê Nghi Scm) 
u6c tang 18,6% vixqt so vci kê hoach.  San xuât nông, lam., thXy san, mc dü gp 
nhi&u khO khàn do ânh huâng ciia thai tiêt, djch bnh trong chän nuôi và dai 
djch Covid-19, nhung van cO brncc phát triên on djnh và khá toàn din, giá trj 
san xuât tang 1,46% so vói ciing k5. Chucmg tnInh xay dmg nông thôn mOi tip 
ti1c dugc quan tam chi dao, CO them 2 xã dat  chuân nông thôn mdi; binh quãn 
toàn thi xà. dat  16/19 tiêu chil xã, tAng 0,1 tiêu chi so vOi cing k5' nAm 2019. San 
xuât cong nghip bj ành hithng nng nê do gián doan chuôi cung üng nguyen 
1iu dâu vào và nhu câu thj trixng giàm süt, nhimg do hoat dOns san xuât các 
nhà may san xuât icc hóa dâu, xi màng, thép... van duy tn, san xuât cong nghip 
tAng khá so vci ciing k5'. Giá tn san xuât ngành cong nghip - xây dirng tang 
19,9% so c1tng k5'. Các ngnh dch vi duy tn toe dO tang tnxâng khá. Thu ngãn 
sách nhà nuOc 'ithc dat  1.95 1 t5 dông, vticYt 89,7% d toán tirh giao, vuut 55,9% 
dix toán HDND thj xã, tàng 20,9% so citng k5r, trong do thu trên dja bàn uâc dat 
645,3 t5' dông, vuqt 106,8% d toán tinh giao, vizqt 20,6% dir toán BDND thj xä 
giao, tAng 32,3% so ciing ks'. Huy dng von cho dâu tu phát friên dat  30.256 t5' 
dng, tang so vâi ciing k5'. Cong tác phát tniên doanh nghip dat  kêt qua tich circ, 
thành 1p mài ixâc dat  150 doanh nghip, dat  100% kê hoach.  Hoat dng dâu tu 
cong duçic tp trung lnh dao, chi  dao  thic hin quyêt 1it, dông bO, dat duçic kt 
qua tich circ. Cong tác quail ii dat dai, tài nguyen mOi tnthng, quãn 1r quy 
hoach, trat  tr xây dirng, giái phóng mt bang duçic tp trung iãnh dao.  Chuo'ng 
tnIrih phát triên do thj datducic  nhing kêt qua quan trong. Các hoat dng van 
hóa - xA hOi  dirçrc duy tn on dinh. Các chInh sách an sinh xà hOi  duçic quan tam 
thirc hin; dcci song nhân dan tiêp tic thrçic dam bâo. An ninh chInh tn,  trat tr an 
toàn xã hOi  duçcc giü vüng; thxc hành tiêt kim, phOng chông tham nhthig, lang 
phi tiêp tijc duçic quan tam; khôi dai  doàn kêt toàn dan tip tic dixçic cilng 
vthig chäc. 

Nhfng kêt qua nêu trên dA gop phân quan trng cho vic trin khai thxc 
hin các miic tiêu, nhim vi phát triên kinh tê - xã hOi  giai  doan  2015- 2020. 

1.2. Nhüii' Ijin chê, ton 4,1 
BanKinhte-xahOiHBNDthIxaccbanMn thanhvOidánhgiávênhiingtn 

ti, hin chê ci'ia UBND thj xã trmnh k5' hçp và nhn thây: có 1/30 chi tiêu (San hiqng 
hwng thic cO hat)  chua dt kê hoach ma HDND thj xä dê ra do ânh huOiig ciia 
djch COV- 19, djch bnh và han  han kéo dài. Djch bnh trên dan lqn din bin 
phixc tap;  chuyên djch cG câu cay trng d tAng giá tn trong san xuât nông 
nghip chua dáp frng yêu cau, chua CO nhiêu san phm chü 1irc có tInh thumig 
hiêu tren thi trixOng; van cOn tInh trng nông dan bO rung không san xuk Tin 
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d thirc hin mt s6 di an du lit trrc tip con ch3rn. Mt so du an có so dii vn 
tam irng 1&n, tin c1 hoàn lrng châm. Nçc d9ng tbuê tr các cong ty, doanh nghip 
và tin si dat tái djnh cii cOn cao ânh huâng don vic th1rc hin kê hoch dâu tu. 
Cong tác bôi thuOng giâi phOng m.t bang van cOn nhiêu ldió khan, vu&ng mac. 
Tin d cp giy chirng nhân quyn sir diing dat cho nhân dan con chm, thiXtiic 
rithm rà; Cong tác quy hoach, quail l và to chirc dâu giá dat tai  các mt bang 
quy boach tin d chm; Tmnh trng sCr dig dat sai mic dIch, xây drng trái 
phép, vi pham trt tir xây dimg cOn diên ra. Cong tác rà soát hO nghOo, ht cn 
nghèo tai mOt so phu?mg, xã cOn dO xãy ra sai sOt, t?.o  dii lun không tot; An 
ninh chinh trj, tr,t tir an toàn xà hi my duçc bão dam, nhixng van tiOm an nhtng 
nhân to có the gay mat on djnh. 
x• - 2. Ye ke hotch phat trien kinh te- xa hçi 

Thic hin các chi tiêu kinh tê- xã hOi  näm 2021 có ' nghTa quan trQng; là 
näm dâu trien khai thirc hin Nghj quyêt Dai hOi Dàng toàn quôc lan thir 13 và 
ng quyêt Dai  hi Dàng các cap; närn dâu tiên triên trai thirc hin kê hoach phát 
trjen kinh tê- xa hôi 5 näm 2021- 2026 và diên ra cuOc bâu cir Quoc hOi  khá XV 
và bâu cir HDND các cap. Ban Kinh t- Xã hti HDND thj xà ccc bàn thng nht 
v&i m1ic tiêu và các chi tiêu chü yeu ye kinh tê- xã hOi trong d? thão Ngh quyt 
ma UBND thj xã trinh tai  T trInh so 329ffTr-UBND ngày 14/12/2020. 

IV. KIEN NGII 
1.D& vol Ill)ND TH! XA 
Dê nghj HDND thj xà thông qua Nghj quyOt ye KO hoach phát trin kinh 

tê- xàhôinàm2021. 
2. M vol IJBNID thj xã 
D dat  duqc rnic tiêu, nhim vi nOu trên, dOi hói phâi CO si lãnh dao, chi 

dao, diêu hanh quyOt lit clia cap iy, chInh quyên tx thj xã den ca sà; sit n lic 
cüa cong dông doanh nghip và nhân dan toàn thj xã ngay ti'r dâu nàm 2021. 

Ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xã cc bàn thông nhât cao vol các nhóm 
giãi pháp ma UBND thj xä dã trinh ki  h9p và dê nghj quan tam mt s giài pháp 
sau: 

M$t là, huy dng süc manh  cüa cã h thông chInh trj, cüa toàn xa hi, dy 
manh các phong trào thi dua yêu nrncc; ngay th nàm 2021 phài the hin duçic 
quyêt tam thirc hin thäng iqi các miic tiêu kinh tO- xã hOi  giai do?n 2021- 2025 
ma Nghj quyêt Dai hOi Dãng bO thj xa, khóa XXVI dO ra. 

Hal là, chi dao  có hiu qua cOng tác phOng chông djch COVIP- 19, không 
dê djch bnh say ra trên dja bàn thj xa, tao  môi tnthng on djnh phát triên kinh tê-
xãhOi. 

Ba là, tp trung chi do hoàn thin và trInh UBND tinb các quy hoach 
phân khu; diêu chinh quy hoach khu dan cii và kê hoach sr dimg dt giai do?n 
2021- 2025. 

Bn là, quy& lit chi dao tao su chuyn bin manh  me trong cOng tác giài 
phóng mt bang, chuan bj dâu tu, dâu thâu. Tp trung quy hoach cu s& ha tng 
do thj, quy hoach vüng dan cii nông thôn; thu ngãn sách, thu nç dçng thu& tin 
s1r ding dat; rà soát, dánh giá xác djnh nhu câu dâu lit, dâu lit mOt cách trç)ng 
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TM. BAN JUN11 TE- xA HQI 
TRUNG BAN 

RUONG BAN 

tni,  tr9ng dim. Day nhanh tin dO thirc hin Va giái ngân các d an si'r ding 
ngun vn ngán sách nhâ nrn1c, các dir an km dóng gop nhiêu cho six phát triên 
kinht& 

Nãm là, tip tic triên khai thvc hiOn nghiêm tiic, hiu qua vic tich tii, tp 
trung dat dai theo tinh than Nghj quyêt so 13 ngày 11/01/2019 cüa Tirih üy, gàn 
vui dy manh  chuyên dch ccc câu cay trông, vat  nuôi và phát triên nông nghip 
hang hóa, quy mô km theo chui giá tn. Kim soát chit  chë tinh huith djch bOnh 
trén cay trông, vat nuôi; kiên quyêt không dé tái phát djch tã 1cm châu Phi, djch 
cim AJH5N6, dông thô'i thc hiOn  tot cong tác tái dan, tang aan  1cm sau dich. 
Tiêp tic chi dao,  triên khai thirc hin tot, bào dam tiên dO Chung tninh MTQG 
xây dirng nông thôn mi và Chixcrng trInh mi xã 1 san phâm (OCOP). 

Sáu là, xiêt ch.t k' luat,  k ciwng hành ch{nh, tao dOt phá trong chi dao 
diêu hành và xix 1' cong viccüa chInh quyên tir thj xà den ca si theo hithng 
"thông suôt, hiOu qua"; nãng cao trách nhim trong thirc thi cong vii; kjp th&i 
giái quyêt nhüng khó kMn, wóng mac, nh&ng van dê phirc t.p, mói phát sinh; 
nãng cao r thüc, tráchnhim, thai dO ph%Ic vi cüa can bO,  cong chüc, viên chirc; 
khäc phiicvic din day, né tránh trâch nhim, thiêu quyêt hOt  trong lãnh dao, 
chi dao,  diêu hnh  thc hiO nhiOm vi. 

Bay là, tap  trung xây drng kê hoach  phát triên kinh tê- xã hOi  cCia thj xã 
giai don 2021- 2026 và kê hoach  dâu tu cong thing hn 2021- 2026 tninh 
HDND thj xã phê duyt. 

Ban Kinh tê- Xã hOi  HDND th xã kthh trinh HDND thj xã kSr hçp thir 17 
xem xét, quyêt djnh / 

Noinhin: 
- llnthng tnrc Thj üy- TT HDND thj xã; 
- Chü tjch, các phó chi tjch UBND thi xã; 
- Các Ban HDND thi xã; 
- Dai biêu HDND thi xã; 
-LmiVT,BanKT-XH 

Dâu Van Hung 

4 



HOI BONG NHAN DAN CQNG BOA xA 1101 CHU NGBIA VIET NAM 
Tifi  xA NGHI SON Bôc lap - Tir do - Hnh phñc 

S6: 179 /BC-HDND Nghi Soii, ngày20tháng 12 nàm 2020 

BAO CÁO 
Thm tra kt qua giài quyt các kin, kin nghi cüa cir fri gfri dn kr hQp 
thfr 15 Hi dông nhân dan thi xã Nghi So'n, khóa XIX, nhim kr 2016- 2021 

Sau khi nghiên ciru Báo cáo so 763/BC- UBND ngày 17/11/2020 ciXa 
UBND tkj xã Nghi Scm ye Kt qua giãi quyêt các kiên, kiên nghj cüa cir fri gfri 
tâi k h9p thi 15 HDND thj xã khóa XIX, nhim kS'  2016- 2021. Qua khào sat 
thiic tê mt s van dê ma c tn dê cp trên các lTnh virc kinh tê, van hóa- xã hôi, 
quc phông, an ninh và kiên ciXa các thành viên Ban Kinh tê- Xã hi HOND 
th xã. Ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xä co bàn thông nhât v&i các ni dung ma 
UBND thi xã da to chi'rc thirc hin, dang thrc bin Va dông then có mt so dánh 
giá nhix sau: 

I. TH411 HThR VA NQI DUNG MEN NGH1 CUA C1 ml 
Tng s kin nghj ciXa ci tn ducic gfri dn k' h9p là 50 kiên nghj, trong 

dé UBND thi xã giài quyet là 45 kiên nghj, gôm: LThh vrc san xuât nông, lam, 
ngix nghip 8 kiên nghj; Dâu tu cd si ha tang (Du&ng giao thông, thñy lçii, din) 
17 kin nghj; LTnh viic tài chinh ngân sách 3 kiên ng; Linh virc dt dai, tài 
nguyen khoáng san, môi trtthng 5 kiên ng; LInh vvc  giái phóng mt Mngçh 
tro, tái dinh Cu 4 kiên ng; Linh vrc van hóa, xà hi, lao dng 5 kien ng; Li'nh 
vijc an ninh trt tir 1 kin nghj và IJBND thj xã giao cho UBND phu&ng, xa giái 
quyêt 5 kiên nghj. 

II. KET QUA THC HIN GIAI QUYET MEN, MEN NGHI ciY Tifi 
1. Kiên ngh do UBND thj xã giài quyêt: 
Theo Báo cáo so 763/BC- UBND ngày 17/11/2020 ciXa UBND thj xã 

Nghi San, UBND thj xã cia tong hçp, tp trung chi dao  giãi quyêt, trã läi 45 kin 
nghj cüa ci tn, trong do, có 31 kiên nghj cia trá ku giài quyét kip  thth = 68,89%, 
14 kiên nghi dang tp trung giài quyêt = 33,11%. Ci the: 

1.1. Linh vrc san xuât nông, lam, ngu nghip cO 8 kiên nghj, trong do 5 
kiên nghj (1,2,5,7,8) cia trá ku giài quyêt kp th&i 62,5%, 3 kiên nghj (3,4,6) 
dang tp trung giái quyêt = 37,5%. 

1.2. Linh v11c dâu tu xây dimg Ca sO h tang cô 17 kiên nghj, trong do: 8 
kiên nghj (7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15) d. trà ku giâi quyêt kjp thñ = 47,06%; 9 
kiên ng (1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17) dang tap trung giãi quyêt== 52,94%. 

1.3. Linh c tài chinh ngãn sách 3 kiên nghj cia trã l&i tp trung giài 
quyêt kjp thai dat  100%. 

1.4. LTnh vc dat dai, tài nguyen khoáng san và mOi truàng có 5 kin 
ng, cia trá lai giãi quyet kjp thiui = 100%. - 

1.5. Linh virc giãi phóng mt bang, ho trçi, tái dnh cir có 4 kin nghi, 
trong do 2 kiên nghj (1,2) cia giái quyêt kjp thai = 50%; 2 kiên ngh (3,4) dang 
tp trung giài quyêt = 50%. 
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1.6. Li'nh vrc van hóa, xã hi, lao dQng có 5 kin ngh, dä trã 1?ii giài 
quyêt kjp thii = 100%. 

1.7. Linh vrc An ninh trtt tix có 3 kiên ngh, dã giãi quyêt kip th&i = 
100%. 

2. Các kin nghj giao cho UBND phuô'ng, xã giãi quyt gm có 5 kin 
ngh: Day là các kin ngh thuc th.m quyn ciXa UBND the phumg, xà có lien 
qilan  giâi quyt. Hin tap  UBND các pbixmg, xà dang t.p thing giãi quyêt. 

ifi. HIN CHE, BAT CLP 
1. Mt s kiên nJh,  ci:r tn chiia ducic các phông, ban, di, các ci quan, 

&m vj, UBND các xã, phithng giài quyêt hiu qua, vic trà 1ñ con chung chung 
a mt s ni dung, chua xác djnh rô thai gian thrc hin, hoàn thành, thai gian 
báo cáo kt qua hoc dê xuât bin pháp giái quyêt. 

2. Co mt so kiên nghj cüa cCr tn ' kiên nhiêu lan, dà dugc UBND thj xã 
chi dao  giãi quyêt nhimg cOn có nhiêu hn chê. 

1V. MEN NGHJ 
D nâng cao chat luqng, hiu qua giâi quyt kin ngh tha cfr tn, dáp frng 

yeu c.u, nguyen vpng chInh dáng cüa cir In trên dja bàn trong thai gian tai, Ban 
Kinh th- Xä hi HDND thj xä kiên nghj UBND thj xä, UB MTTQ thj xã, các To 
dai biu HDND thi xã m(t so n)i dung sau: 

A - A A - 1. Be nghj Mt trn To quoc th xa: 
- Trong qua tnInh tong hqp, xây dijng thông báo kêt qua lông hp the i 

kMn, kin nghj ctr tn tnric môi kr h9p can phôi hcip chit  chë vai Thming tnic 
BDND, TJBND thj xa. 

- Trong qua trInh tong hqp các B,iên bàn hçp To di biêu HDND thi xã sau hôi 
nghj  tip xiic ci'x tn can phân loii C11 the các kiên, kiên nghj, nhing ni dung thuc 
thm quyn ciia c.p nào thI dê ngh  UBND cap do tp Irung giái quyêt. 

- Vic ttng hqp kiên nghj cüng can phãi day di.\ thông tin, rO ni dung, dia 
dim, rö kin d xut cña cir tn dé có ccc sa chi dao  giãi quyêt; nhüng ni dung 
kin nghj chua rô can hái xác minh thông tin truâc khi tong hqp; khOng lông 
hcp nhiu nOi  dung kiên nghj, nhiêu dcm vj, nhiêu linh vrc vào c1ing mt cau 
hOi gay khó khàn cho vic phân loai và chi dao  giãi quyêt. 

A . , X • ..X . - 2. Be ngh cac To di bieu HDNID th xa 
Ngay sau hi nghj tiêp xñc cir tn, các To can phân loai các r kien, hen 

nghi; nhirng kin nghj dä duge giãi trInh tai hOi nghj thI không dua vào biên bàn 
tOng hcip; nhüng hen ngh thuc thârn quyên giãi quyët ci1a cap xã, phuang thI 
giao Chit tjch UBND xã, phuang giái quyêt, nhing ni dung thuOc thAm quyn 
cüa Tnmg trcing, cüa tinh, các s& ban, ngành cap tinh thI tong hçp riêng d gini 
ye UB MTTQ tinh xem xét. 

3. M v&i ThirO'iig trrc HBNI) thj xä 
Trên cci s tOng hcrp kiên hen ng cCia cCr tn cüa üy ban MTTQ thi xã, 

kin phát biu cüa các di biu tham dr k' h9p và ' kin giãi tflnh c1ia Chü 
tjch UBND thj xã, Thuàng tWc  HDND thj xã lông hcip giao cho UBND thi xã 
thc hin giái quyêt. 



TM. BAN KINH TE- xA HOI 
KT. TRU'()NG BAN 

TRTf€5NG BAN 

Du Van Hung 
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4.DôivóiUBNDthjxã 
Ngay sau kM có van bàn cia Thung trirc BDND thj xà ye vic giao giài 

quyêt các kiên kiên ngh cüa cr tn giri den k' h9p, UBND thj xa giai cho cáe 
phông, ban, di ttp trung giãi quyêt, thuâng xuyên kiêm tra, don doe kêt qua 
thirehin. 

Trên day là Báo cáo thâm tra cüa Ban Kinh tê- Xä hi HDND th xã d6i 
v&i Kêt qua giãi quyêt các kien, kiên nghj cila c1r tn giri tói k' h9p thir 15 
HDND thj xà khóa X1X, nhim k' 2016- 2021, kinh trmnh HDND thj xà Nghi 
Scm, nhim 2016- 2021, k3' h9p thu 17 xem xét, quyêt djnhi. 

Nuinhin: 
- Thucng triic Thj üy-TT HDND th xä; 
- Chi tjch, các phô chU tch UBND thj x; 
-UBMTTQthjxà; 
- Các Ban HDND thj xã; 
- Di biêu I1DND thi xã; 
- Liru VT- BKT- XII 



HO! DONG NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Till XA NGHI SON Dc lap - Tir do - Hrnh phñc 

S: 180 /BC-HDND Nghi Scm, ngày2o tháng 12 näm 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dr thão Nghj quyt v v phê chun dir toán thu ngân sách 

nhà ntr&c trên dja bàn; thu, chi ngân sách da phiro'ng nãm 2021 

Sau khi nghiên. ciru Ti trInh s 335/TTr-UBNDngày 16/12/2020 cüa UBND 
thj xã và dr thâo Ngh quyet ye vic dé ngh phé chuân d'r toán thu ngân sách nhà 
nuâc trên da bàn; thu, chi ngân sách da phirong nIn 2021 thj xãNgbi Son; Ban Kinh 
tê - Xã hOi  HDND thj xbáo cáo Hi dông nhn dn thj xà mOt  so nOi dung sau: 

A.CC%S(5PJ1APLY 
Dir toán thu ngân sách nhà. nuóc trên dja bàn; thu, chi ngân sách dja phucng 

näm 2021, dã drrçic U'ban nhân dan thj xà xây djng phü hçip vài các quy dh ciia 
Lu3t To chirc chInh quyên dja phucrng ngày 19/6/2015; Lu3t Ngân sách nhà nuóc 
ngày 25/6/2015; Nghj djnh so 3 1/2017/ND-CP ngày 23/3/2017 cia ChInh phX ye vic 
ban hrth Quy chê lip,  thâm Ira, quyêt djnh kê hoch tâi chInh 05 näm dja phucing, kê 
hoch dâu tu cong trung hn 05 nàm dja phuong, ké hoch tài chInh — ngãn sách nhà 
nuàc 03 nãm dja phuong, du toán và phân bô ngân sách dja phuong, phê chuân quyêt 
toán ngãn sách djaphuorng hang nàm; Các Quyêt dlnh,  chi thj c1ia Chü tjch UBND 
tinh Thanh Hóa; Kêt qua thirc hin n1iim vçi thu - chi ngân sách nàm 2020; yêu câu 
trién khai thrc hin miic tiêu,, nhim vi phát trien kinh tê - xã h(i, dam bão quôc 
phông, an ninh ci:ia huyn näm 2021. 

B. NGUYEN TAC CHUNG XAY DVNG  flU TOAN THU NSNN, CHI 
NGAN SACH IMA PHIJONG NAM 2021 

Ban Kinh M- Xã hi HDND thi xä thng nh.t vài nguyen t.c xây dung du 
toán thu NSNN, chi ngân sách dja phixong näm 2021 ma UBND thj xã d nghj ti 
Ta trinh s 335/TTr-UBND ngày 16/12/2020. 

1. Quán trit day di các quy dinh  cñaLutNSNN và các van bàn huang dn thi 
hành, phühçip vói miic tieu, himvii phát lriên kinh tê - xãhi nm 2021 ciathjxã. 

2. Du toán thu NSNN näm 2021 duçc xây dirng tIch cIc theo dirng chinh 
sách, ché d hin hành; tong hçip day dñ các khoãn thu ttr thué, phi, 1 phI yà các 
khoán thu khác vào NSNN theo quy dinh ci:ia Luât NSNN nàrn 2015; trên co sa 
dnh giá sat tInh hinh thirc hin thu ngãn sách nhà nithc nàm 2020, d báo tInh 
hinh khá náng tang tnr?mg kinh tê dôi vâi tii'rng ngành, tirng lTnh vrc; náng 1irc và 
hiu qua cüa hot dng san xuât, kinh doanh cüa tmg dôi ftrqng np thuê, dir báo 
nhng nguOn thu phát sinh trén dia bàn thi xa de tInh ditng, tInh diX nguôn thu dôi 
vai tirng lTnh vvc dam báo tat ca các nguon thu trên dja ban thj xa. 
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3. NguM thu ngân sách thj xã ducic xác djnh trên Co sâ quy djnh phãn cp 
nguôn thu, nhim vi chi và t3 1 phân tram phân chia các khoãn thu gifla các cap 
ngân sách giai do?n 20 17-2020. Riêng tiên thu tiên sx ding dat van áp ding theo 
dinh mrc on djnh cap huyn giai do?n 20 17-2020. Phãn bô dii toán chi duoc áp 
diing theo h thông tiêu chI, djnh mirc pbãn bô chi thu&ng xuyên NSDP näm 2017, 
ndinhdnnäm2021. 

4. Trong phãn ho chi si1 nghip, quàn trit nguyen tàc tang cung tir chü tài chinh 
cho các don vj si nghip cong 1p, trên Co s6 1 trinh diêu chinh giá djch vi cOng cong, 
thc hin ccc cu 1i chi NSNN theo huàng giàm dan mirc h trçc tir ngân sách nhà nuOc 
di vfci các don vj sr nghip dành nguôn th%ic hin các chinh sách tang cuông ccc s6 4t 
chat cho các don vj sIr nghip nhám nang cao chat hrçcng djch vi. 

5. Tiêp tçtc thrc hin buy dng nguon h9c phi; tiêt kirn chi thixrng xuyên và 
nguôn tang thu ngân sách dê dành nguon thirc hin cãi cách tiên luong. 

C. KIEN NGBI 
I. DOI vOi 1101 DONG NHAN DAN THI xA 
D nghj HOi  ding nhãn dan thj xã quyt nghj thông qua Nghj quyt v phê 

chuân dr toán thu ngân sách nba nuOc trên dja bàn; thu, chi ngân sách dja phucmg 
nàm 2021 thj xa Nghi Son, vth các ni dung chü yeu sau: 

(1). Dir toán thu NSNN nãm 2021 
1. Tng du,r toán thu NSNN Dam 2021: 1.790.200.000 nghmn dông, tang 

60,8% diii toán tinh giao, trong do: 
1.1. Dir toán thu NSNN trên dja bàn: 1.147.200.000 nghIn dông,tàng 

144% so vâi d toán tinh giao. Trong do thu trên dja bàn không bao gôm tiên s'r 
ding dt là 240.600.000 nghin dông, tang 6,9% so d toán tinh giao. 

1.1.1. Thu tfr Doanh nghip TW, Tinh và DNNN: 52.245.000ng1ñn dông, 
bang 100% d toán tinh giao (gom: Thuê mon bài: 450.000 nghIn dông; thuê tài 
nuyên: 19.807.000 nghIn dông; Tiên tbuô mt dat mt nuóc: 16.458.000 nghin 
dông, phi bào v môi tnr&ng dôi vi khai thác khoáng san: 8.550.000 nghIn dông 
và tiên cap quyên khai thác khoáng san: 6.729.000 nghmn dong, PhI nuàc thai sinh 
ho.t 250.000 nghIn dông); thu tü DNNN: 5.220.000 nghIn dong. 

1.2.2 Các khodn thu tfr thuê: 106.186.000 nghIn dông, tang 15,3% so d1r 
toán tinh giao. 

- Thuê cong thuccng nghip, djch vi ngoài quôc doanh: 69.000.000 nghin 
dong, tang 11,3% so dir toán tinh giao. Trong do: 

+ Thuê GTGT và thuO TNDN: 59.500.000 nghIn dông, tang 11,3% so du 
toán tinh giao. 

+ Thuê tài nguyen: 9.500.000 nghIn dong, bng 100% so dir toán tinh giao. 
- Thuêthu nhIp cá nhãn: 19.000.000 nghIn dMg, tang 15,2% so di toán tinh giao. 
- Thuê sir diing dat phi nông ngbip: 3.600.000 nghin dng, bang 100% dr 

toán tinh giao. 
- Thu tiên thuê dat, mt ntthc: 10.586.000 nghin ding, tang 73,9% so dii toán 
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tinhgiao. * 
- Thu tiên cap quyên khai thác khoáng san: 4.000.000 nghin dông, tang 5,3% 

so v&i di;r toán tinh giao. * 
1.1.3. Các khoán thu tà'phI và l phi: 62.600.000 nghIn dông, bang 100% 

so di toán tinh giao. Trong do: 
- L phi tnràc ba:  50.000.000 ngh'm dông, tang 2,9% so du toán tinh giao. 
- Các khoãn phi, 1 phi thj xã, xa (ca 1 phi mon bài): 4.100.000 nghln dông, 

b&ng 100% so dii toán tinh giao. 
- Phi bão v môi trlxng doi vâi khai thác khoáng san: 8.500.000 nghin dông, 

bng 100% c1r toán tinh giao. 
1.1.4. Các khoán thu con 4zi: 915.000.000 nghIn dông, trong dO: 
- Thu tiên sir dicing dt: 906.500.000 nghIn dong, t.ng 270% so dir toán tinh  

giao,trongd'ó: 
+ Thu dau giá QSDD: 897.000.000 nghmn dông 
+ Thu Tiên dat tái djnh Cu: 9.500.000 nghin dông 
- Thu khác NS: 8.500.000 niIn  dông, bang 100% sod toán tinh giao. 
1.1.5. Thu thithng xuyên 4zi xâ: 6.000.000 nghhi dông bang 100% dir toán 

tinhgiao. 
1.1.6. Thu boA  sung ngân sách cp trên. 642.958.000 nghin dOng. 
1.2. Dir toán thu ngân sack da phmmg nàm 2021: 1.751.838.900 nghmn dông. 
1.2.1. Thu diêu tilt ngân sách dij xâ, xâ: 1.108.880.900 nghIn dông. 

(Bang 63,3% tong thu can dôi ngân sách) 
1.2.2. Thu bô sung ngân sách cap trên: 642.958.000 nghIn  dông. 

(Bang 36,7% tong thu cn dôi ngân sách) 
(II). Dir toán clii ngân sách ttia phiro'ng nám 2021: 
Trên câ s0 nguyen tàc phân bô và nguôn thu, phân bô d%r toán chi ngân sách 

dja phucing nãm 2021, nhu sau: 
1. Tng chi ngân sách näm 2021: 1.751.838.900 nghmn dông, tang 62% dr 

toán tinh giao, trong dO: * 
1.1. Clii dâu twxây drng cc ban: 902.000.000 nghin dông, tang 268,1% dçr 

toántinhgiao. * * * 
- Chi tà nguôn thu dâu giá quyên sir dpng dat: 897.000.000 dông, trong &iS: 
+ Chi phi dâu Px ha tang và GPMB: 302.700.000 nghmn dOng 
+ Chi dâu tu XDCB:594.300.000 nghIn dOng 
- Chi tt'r nguon thu tiên dat tái dinh Cu: 5.000.000 nghin dông. 
1.2. Clii thu'Ong xuyên: 808.765.900 ngh'm dong bang 100,3% so vài d'ir 

toán tinh giao, trong do: * * 
- Chi s nghip kinh tê: 42.199.000 nghmn dông dông, bang 100% so v&i d 

toán tinh giao. Thc hin chi cho các nhim vii ye kinh tê nhu: kinh phi kiên thiêt 
thj chInh, xiic tiên dâu tu, kinh phi h trçl GPMB, chi hO trcl theo dê an nhim vi 
côa tinh, nâng cap do th, din sang quc 1 trên dja bàn th xà,... 

3 

F 



- S nghip môi tnràng: 34.961.000 ngh'm dng, bang 100% dir toán tinh 
giao. Thrc hin các nhim vi ye môi truông, xây dirng các cong trinh bâo v môi 
truông,... 

- Chi sr nghip giáo dic dâo tao,  day nghê: 378.846.000 nghIn dong, bang 
100% dir toán tinh giao. Thc hin tiên hxo'ng, phii cap thâm then nhà giáo theo 
NgN ctjnh so 54/ND-CP, phi cap cho giáo vien tai  v11ng dc bit khó khãn và the 
xã bãi ngang theo Nghj djnh so 761ND-CP và ho trcf n tnxa cho tré mâu giáo tir 3-5 
tui theo Ng1i djnh sO 105/20201ND-CP, cap bii h9c phi và ho trçi chi phi hçc tp 
theo Nghj djnh so 861ND-CP và bô sung các chê dkhác..... 

- Sr nghip y tê: 99.270.000 nghIn dông, bang 100% so di toán tinh giao. 
Th1rc hin chi ho trq mua the BHYT cho các dôi tuçlng báo trç xã hOi,  ht nghêo và 
các xã mien nái và yang dc bit khó khãn. 

- Chi Chi sir nghip van hoá -TTDL- TTTT và PTTH: 7.678.000 nghin dOng, 
bang 100% so dçr toán tinh giao. 

- Chi dam báo xä hi: 64.609.000 nghIn dong, bang 100% dir toán tinh giao. 
Thirc hin chi cho các dôi tuqng BTXH, h trçi các to chirc dc thñ,... 

- Chi quail 1 hành chinh: 168.073.846 nghin dông, bang 101,4 so dr toán 
tinh giao. Thirc hin chi cho 1umg, các khoân phii cap và các nhim vi cho cong 
tác quãn 1 nhà nuâc, Dãng, doàn the, kinh phi dai hOi phii na.. 

- Chi Quoc phông - An ninh: 9.623.054 nghIn dông, bang 104,6% dr toán 
thth giao. Thc hin chi cho cong tác dan quân tir v, báo an an ninh  trt tr,... 

- Chi khác ngãn sách: 3.500.000 nghIn dông, bang 100% so dr toán tinh giao. 
1.3. Clii dtphông ngân sách: 19.034.000 nghIn dông, bang 100% dir toán 

timhgiao. * 
1.4. Clii câi cdch tien iwung: 22.039.000 nghIn dông 
-NguônTK10%txvã40%HP: 11.119.000nghIndông 
- 70% nguOn tang thu th.thng xuyên: 10.920.000 ngh'm dông 
(III). Thu - chi ngân sách cp xã: 
1. Tng thu ngân sách xä, phtring: 429.536.244 nghIn dông. 
- Thu diêu tiêt: 311.469.620 nghin dông, 
- Thu bô sung can dôi ngãn sách: 118.066.624 nghIn dông 
2. Chi ngân sách xã: 429.536.244 nghIn dông. 
- Chi dâu tu phát triên: 283.3 00.000 nghIn dông; 
- Chi thixang xuyên: 143.118.244 nghIn dong; 
- Chi diiphông ngn sách: 3.118.000 nghIn dOng. 
(IV). Plurong an phân b ngân sách thj xä: 

Tong chi ngan sach th1 xa: 1.322.302.656 
1. Chi du tir xây dirng co ban 618.700.000 
2. Chi thur?rng xuyên 665.647.656 
2.1. Clii sir nghip kinh t 38.219.000 

ngh'm dng 
nghIn dng 
nghln dng 
nghin dng 
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TM. BAN KINH TE- xA HO! 
RTX(%NG BAN 

UNG BAN 

u Van hung 

2.2. Chi sir nghip môi tnthng 
2.3. Chi sr nghip van hoá xà hi 

28.141.000 
541.353.559 

- Chi sir nghip giao dic và dào tao 3 76. 862.000 
- Chi sr nghip y t 99.276.000 
- Chi sr nghip VH-TTDL-TTTT& PTTH 6.562.000 
- Chi chinh sách dam báo xã hi 5 8.653.559 

2.4. Chi quán 1 hành chInh 48.058.007 
- Chi quãn 1 nhà mrâc 33.029.132 
- Chi hoat dng cong tác dãng 9.867.468 
- Chi hoat dng các doàn th 5.161.407 

2.5. Chi an ninh - Qu& phông 8.376.090 
- Chi cong tác an ninh 929.600 
- Chi hot dng quc phông dja phrnmg 7.446.490 

2.6. Chi khác ngãn sách 1.500.000 
3. Dir phbng ngân sách 15.916.000 

4. Chi cäi each tin lirong 22.039.000 

nghin dng 
nghmn dng 
ngliln dông 
nghIn dng 
nghin dng 
nghIn dông 
nghin dng 
nghIn dOng 
nghhi dong 
nghIn dng 
nghIn dông 
nghin dng 
nghin dng 
nghIn dng 
nghmn dng 
nghln dông 

II. DO! v(i U( BAN NHAN DAN TH! XA 
1. EMi vói các ngun vn Trung lxccng, clia tinh sau khi co quy& djnh giao 

von ciia UBND tinh, Sâ Tài chInh, Si Kê hoach & Dâu tir tthh, UBND thj xã dix 
kiên phixcmg an phân bô chi tiêt, báo cáo Thixông trrc HDND thj xa tnthc khi 
thirc hiên. 

2. Dôi vài các nQi dung nguôn chixa phân bô chi tiêt, UBND thj xã có trách 
nhim tham mini và dij kiên phucmg an phân bô chi tiêt, báo cáo Tbumg true 
HDND thj xã giao sthn cho các da phuo'ng, ctcm vj chü dtng thirc hin. 

Ban Kinh tê - Xã hi BDND thi xã kInh trinh HDND thj xã xem xet, quyêt djnhi. 

Noinhin: 
- Thir&ng trirc Thj üy-TT I1DND thj xã; 
- ChU tjch, các phó chi tich  UBND thi xã; 
- Các Ban HDND thj xã; 
- Dai biêu HDND thj xã; 
- Luii VT- BKT- XH 
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HQI DONG NHAN DAN CQNG BOA xA BQI CHiJ NGHIA VIT NAM 
Tifi  xA NGIII SON Dc 1p - Ttr do - Hanh phüc 

S& 181 /BC-HDND Nghi Scn, ngày2o tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra. dir thão Nghj quyt v phân b dir toán 

chi ngân sách dja phirorng nàm 2021, thj xã Nghi Son 

Sau khi nghiên ciru T trInh so 336/TTr-UBND ngày 16/12/2020 cüa 
UBND thi xã và d tháo Nghj quyM v vic d nghj phê chun phân b ngân 
sách dja phiicrng 11am 2021 thj xa Nghi ScTn;. Ban Kinh t - Xã hi báo cáo Hi 
dng nhân dan th xA két qua thm tra nhtr sau: 

A. COS5PHAPLY 
Phuong an phân M dir toán chi ngân sách dja phuong nàm 2020, dã duçic 

Ur ban nhãn dan thj xa xây dirng phü hqp vài vi các quy djnh c1a Lust  T 
chüc chInh quyn dja phtrang ngày 19/6/2015; Lu3t  Ngân sách nhà nithc 
ngày 25/6/2015; Nghj djiih s 31/201 7/ND-CP ngày 23/3/2017 ci:ia ChInh phà 
v vic ban hAnh Quy ch lap, thm tra, quyt dnh k hoach tài chmnh 05 näm 
dja phi.rcmg, k hoach  du lit cong trung htn 05 nám dja phucing, k hoch tài 
chInh - ngân sách nba rnrâc 03 nãm dja phuong, dr toán và phân b ngân sách 
dja phucing, phê chun quyt toán ngân sách da phucing hang näm; Các quyt 
djnh cüa UBND tinh Thanh Hóa; Kt qua thiic hin nhim vi thu - chi ngân 
sách nm 2020; yêu cu trin khai thirc hin miic tiêu, nhim vi phát trin kinh 

- xa hi, darn bão quc phông, an ninh cña tinh näm 2021. 

B. NGUYEN TAC PHAN BO 
1. Dir toán chi ngân sách cCia dja phucmg thiic hin theo Quyt dinh  s 

4762/2016/QD-UBND ngày 09/12/2016 cüa UBND tinh Thanh Hóa v djrih 
mi'rc phân bô chi thu&ng xuyên ngân sách da phuong nàm 2017 và n drih dn 
nàm 2021. 

2. Trong phãn b chi sii nghip, quán trit nguyen täc tang cuàng tçr chCi 
tài chinh cho các don vj sir nghip cong lip, trên co sâ 1 trInh diu chinh giá 
djch vi Cong cong, thirc bin co cu 1aj  chi NSNN theo hurng giãm dn müc h 
trçi lIt ngân sách nhà nuórc di vOi các don vj sr nghip dãnh nguôn thirc hin 
các chInh sách thng cuông co s0 4t cht cho các dun vj sir nghip nhm nâng 
cao chit luçing djch vii. 

3. Tip tiic thirc hin huy dong ngun h9c phi, tiët kim chi thung xuyên 
và ngun tang thu ngãn sách d dành nguon kinh phi thrc hin cái each tiên lucing. 

4. Thirc hiên các chuong trInh miic  tiêu duccc HDND thi xã ban hành 
trong giai doan 2021-2025; 



C. MEN NGH! 
I. DOI vOI iiQI BONG NHAN DAN Till XA 
D nghj Hi dng nhãn dan thj xà quy& ngh thông qua Nghj quyt v 

vic phê chun phân b dir toán chi ngân sách dja phucing nm 2021, vii các n)i 
dung chiX yu sau: 

TONG P11 TOAN Cifi NSDP 1.751.838.900 nghln dng 
I. Chi du fir xây dirng co' ban: 902.000.000 nghIn ding 
1. Chi tir ngun du giá quyn sü dimg d.t 897.000.000 nghIn dng 
2. Chi tr ngun thu tin dt tái djnh ctx 5.000.000 nghIn dng 
II. Chi thirông xuyên NS thj xã 665.647.656 nghIn dlng 
1. Chi sir nghip kinh th 38.219.000 nghIn dng 

2. Chi sij nghip môi thiông 

3. Chi sii nghip van hoá ã hi 
- Chi sir nghip giáo diic và dào tao 
- Chisrngipyt 

Chi sr nghip VH-TTDL-TTTT& PTTH 
Chi chInh sách dam bão xã hi 

4. Chi quail 1 hành chinh 
Chi quán 1 nhà nrnc 

- Chi hoat dng cong tác dâng 
Chi hot dng các doàn th 

5. Chi an ninh - Quc phông 
Chi cong tác an ninh 
Chi hot dng quc phông dja phiicmg 

6. Chi khác ngãn sách 
II. Chi thtrô'ng xuyên ngân sách cp xã 
1. Chisirnghipkinht 
2. Chi sir nghip mOi tnxông 
3. Chi sir nghip van hoá xã hi 

Chi sir nghip giáo dic và dào tao 
Chi sr nghip VH-TTDL-TTTT& PUll 
Chi chInh sách dam báo xã hôi 

4. CM quán 1 hành chInh 
- Chi quãn 1' nhà nixóc 

CM hot dng cong tác dng 

Chi hoat c1ng các doàn th 
5. Chi an ninh - Quc phông 
- Chi cOng tác an ninh  

Chi hoat dng quic phông dja phucing 

28. 141.000 
541.353.559 
376.862.000 
99.276.000 

6.562.000 
58.653.559 
48.058.007 
33.029.132 

9.867.468 
5. 161.407 
8.376.090 

929.600 
7.346.490 
1.500.000 

143.118.244 
3.980.000 
6.820.000 
9.055.441 
1.984.000 
1.116.000 
5.955.441 

120.015.839 
89.893.606 
13.773.936 
16.348.297 
1.246.964 

353.400 
893.564 

nghin dng 
nghIn dng 
nghIn dng 
nghmn dông 
nghIn dông 
nghIn ding 
nghIn dng 
nghin dông 
nghIn dng 
nghIn ding 
nghin ding 
nghin dông 
nghin dng 
nghin ding 
nghIn dng 
nghIn dông 
nghIn dng 
ngliln dng 
nghIn dng 
nghIn dng 
nghIn dng 
nghIn dng 
nghIn dng 
nghmn ding 
nghin dng 
nghIn dông 
nghin ding 
nghIn dng 

2 



TM. BAN KENU TE-. xA HOI 
T. TRU'(1NG BAN 

RU'NG BAN 

Van Hung 

6. Chi khác ngân sách 2.000.000 nghindng 
VI. Dir phông ngân sách 19.034.000 nghIn dông 

V Chi cái each tin hrong 22.039.000 nghIn dng 

11. DOI V(1I IJY BAN NHAN DAN TII xA 
1. Dôi v&i các ngun vn Trung lrcmg, cüa tinh sau khi Co quy& djnh 

giao vn cüa UBND tinh, UBND thj xã d%r kin phuong an phân b chi tiêt, 
báo cáo Thu&ng trc HDND thj xã trixâc khi thc hin. 

2. Di vâi ngun kinh phi dir phOng ngân sách khi thijc hin chi d nghi 
the hin chi ti& trong báo cáo tng kát näm. 

3. Trong xây dirng du toán ngân sách hang näm dà nghj thirc hin theo 
dieu 28 Ng djnh 163/ND- CP ciia chInh phil 

BanKinhte-XãhiHNDthjxãkInhtiinhHDNDthxãkhopthu 
17, khóa XIX xem xét, quy&t dnhi. 

Noinhmn: 
- Thithng trtrc Thj üy- TT HDND thj xã; 
- Chi tjch, các phó chii tjch UBND thi xã; 
- Các Ban HDND thi xã; 
- Di biêu BDND thi xã; 
- Liru VT- BKT- XH 

3 



HO! BONG NBAN DAN 
Till xA NGffl SON 

S1 82 /BC-HDND 

CQNG BOA xA HQI CH NGHIA V1T NAM 
Dc lap - Tu do - Hnh phiIc 

Nghi Soii, ngày20 tháng 12 nàm 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão nghj quy& v vic phê duyt chü tr1rn1g du hr xây dipig 

dr an: Xây drng mó'i nhà hiu b trirô'ng THCS Anh So'n, xã Anh Son, 
tl4xãNghiSorn 

Sau ichi xem xét digi thào Nghj quyt và Ti trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi San v vic d nghj phê duyt chü iruong 
các digr an du tix cong nm 2021 cUa thi xã Nghi Son. Ban Kinh t - Xã hôi 
HDND thj xä Nghi San báo cáo Hi dng nhân dn thi xã nhu sau: 

I.COSPHAPLY 

Digr tháo Ngh  quy& v vic phê duyt chii tnrong du tLi xây digmg digr an: 
Xây digrng mói nhà hiu b trrning THCS Anh Son, xã Anh San, thj xa Nghi San 
duçic UBND thj xã xây digrng can cir vào các quy djnh c1ia pháp 1ut, gm: 

- Luat T chüc chinh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nhâ nuàc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quc hi; Lut Du tir cong 
ngày 13/6/20 19; Li4tXây  digrng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cña ChInh phit: Nghj dnh so 163/2016/ND-CP ngày 
2 1/12/2016 c1ta ChInh phü v vic quy dnh chi ti& thi hành mt sé, diu cüa 
Lut Ngân sách nhà nithc; Nghj dnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tit huOng dn thi hành mt st diu cña Lu.t Dãu tu 
cOng; Nghj djnh s 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phU v quán 1 
chi phi du lit; 

II. SI) CAN THIET mA! BAN IIANH NGIIT QUYET 

Tnr&ng THCS Anh San chua duqc dAu tu xây digrng, ban giám hiu nhà 
tnthng dang phãi lam vic tm tai  nhà lórp h9c 1 tAng 3 phông, nhà cp 4 duqc xay 
digmg ttr nhfrng nm 1990, dn nay nhà da hung hOng, ttr&ng nit gay, may ton muc 
nat, frAn và nn dã sigit kin không sü dpng dirge, Ban giárn hiu khOng có noi lam 
vic. Do 4y, vic dAn tLr xây digrng là cAn thit và cap bach. 

Tir nhüng nOi  dung trén, Ban Kinh th- Xã hOi  HDND thi. xà Nghi Son nhn 
thAy: vic UBND thj xã Nghi Son trinh HDND thj xã ban hành Ngh quyt là rAt 
cAn thit, tirng brnsc hoàn thin co sâ vt chAt ci1a nba trithng, dáp üng nhu cAn 
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sir dimg hin trng, cong nãng sr ding trong ttrcing lai và ditng quy djnh cüa 
pháp luat. 

ifi. NH4N XET 

1. Sij phü hip vth quy hoch, k hoch du tir 

- Dr an duçic d.0 tir không ãnh hu&ng dn Quy hoach xây dijng chung Kim 
kinh t Nghi Son, tiiih Thanh Hóa dn nàm 2035, tm nhin dn nm 2050 dã 
thrçrc Thu tiràng Chinh phü phê duyt tai  Quy& djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Viéc du tix xay dirng cong trInh phü hgp vâi k hoach du tir cong ñäm 
2021 cüa thi xã Nghi Son. 

2. Miic tiêu du tir: 

Hoàn thin dng bO h thng co s vat  ôht, dt trithng chuAn, phic vii thu cu 
dy và h9c cCia giáo viên trix&ng ThCS Arih Sun, xã Anh San, thj xã NJhi Son. 

3. Ten diy an: Xây drng mói nhà hiu b tnrông THCS Anh San, xã Anh 
San, thj xà Nghi Scm. 

4. Dja dim xây dipig: 

Xã Anh Son, thj xã Nghi Sun, tinh Thrnh  Hóa. 

5. Dir an nhóm: Dix an nhóm C. 
a . ., a . - 6. Cap quyet dnh  chu triroiig dan tir du an: HDND th4 xa Nghi Son. 

• A 7. Cap quyet dnh  dau tir diy an: UBND th! xa Nghi Son. 

8. Chü du tir: UBND xã Anh San; 

9. Ni dung, quy mô du tir: 

Quy mô nhà 02 tng, mt bang hInh ch ht kich thiràc khoãng 
29,1x7,7m (tr tim dn tim), din tIch xây drng khoáng 232m2, din tIch san 
khoãng 510m2. Chiu cao tng 1: 3,6m; chMu cao thng 2: 3,6m; chiu cao mái 
là 2,5m. Nn nhà cos +0.00 cao hon cos mt san hoãn thin 0,45m; chiu cao 
cong trInh tIth hr cos +0.000m dn cos dinh mái là 10,lm. Giao thông dfrng 
trong cong trInh bang cu thang b rng 3,9m; hang lang rng 2,lm 

A , X 10. Dir kien tong mirc dau tir: 3,2 ty dong 

(Ba t, hai tram triu &$ng c/ian) 

11. Ngun vin du tir: NS thj xã h trçi 70%; ngân sách xa tir can d6i 
30%. 

12. Dir Idn thôi gian thijc hin dir an: Näm 2020- 2021. 



TM. BAN KINU TE- xA 1101 
TRIX(NG BAN 

UNG BAN 
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IV. MEN NGIE! 

1. Di vó'i BDND thj xã: 

D nghj HDND thj xã quyt djnh chü tnxong du lit xây ding dr an: Xây 
dirng mâi nhà hiu b) tnthng THCS Anh San, xã Anh San, thi xã Nghi  San. 

2. Di vél UBND thj xã: 

Cn cü Nghj quyt cUa HDND thj xã v vic quyêt djnh chii trtxang du lit 
xay diing dir an: Xây dmg mâi nhà hiu b trithng THCS Anh Son, xa Anh San, 
thj xa Nghi  San, UBND thj xã trin khai các buàc tip theo và t chirc thc hin 
dr an theo dung quy diih  cüa pháp luat, dam bão hiu qua ngun vn du tix, 
sam dua dir an vào s1 d1mg. 

BanKnhtá-XãhiHDNDthxahihtrInhHDNDthxãNghi Sankth9pth1r 
17 xem xét, quyêt djnhi 

Noi nhn: 
- Thix&ng trijc N üy (b/c); 
- Thiring ttVc  HDND TM xã; 
- Chü tjch, các phô chü tjch UBND TM xã; 
- UBMTTQ và các doàn the; 
- Các ca qnn, don vj thuc TM xã; 
- Các di biu IIDND TM xã; 
- Chñ tjch HDND, UBND xã, phithng; 
-LiruVT;BanKT-XH. 

Du Van Hñng 



HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CII NGBIA VIET NAM 
TIlT XA NGffl SJN Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S&83 /BC-HDND Nghi Soii, ngàj20 thángl2 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra diy thão nghj quyt v vic phê duyt chü trirolig du hr xây dijng 

dir an: Nhà hiu b, Nhà bp an, Nhà bão v và các cong trmnh phii trçv 
Trtrè'ng Mâm non phirbiig Mai Lam, thi xã Nghi So'n 

Sau khi xem xét dv thâo Nghj quyt và Th trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cña UBND th xã Nghi Son v vic d nghj phê duyt chü truong 
các dv an du liz Cong nàm 2021 cña thj xã Nghi Son. Ban Kirih t - Xà hi 
HDND thj xã Nghi San báo cáo Hi dng nhân dan thj xã thu sau: 

I. WS1PHAPLY 

Du tháo Nghj quyt v vic pbê duyt chü thtong du hr xây dirng dii an: 
Nba hiu b, Nhà bp an, Nhà báo v và các cOng trInh phii trq Trithng Mm non 
phirmg Mai Lam, thj xã Nghi Son dixç'c UBND thj xã xây dimg can cü vào các 
quy djnh cüa pháp 1ut, gm: 

- Lut T chirc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; Lust  Ngân sách 
Nhà nix&c st 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hi; Lut Dâu lit cong 
ngày 13/6/20 19; Lut Xây dijng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cUa Chinh phü: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 ciXa ChInh phü v vic quy d!nh  chi tit thi hành mt s diu cüa 
Lut Ngân sách nhà nuâc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cUa 
ChInh phi'i quy dlnh  chi tit huóng dn thi hành m(t s diu cña Lut Du liz 
cOng; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cUa Chith phü v quán 1 
chi phi du liz; 

ii. SIX CAN TilIET pith BAN 1JAN11 NGII QUYET 

Hin ti, trithng Mm non phLthng Mai Lam,, thj xã Nghi Son dang dirge du 
hr hang m1ic nhà lap h9c 2 tang 8 phông, hing mitc cng, tu?lng rào phia Tây va 
phIa Nam. Nhu 4y, d dam báo co ban v Ca s& vt cht c.n thiát phiic vii cho cOng 
tác giãng day, hQc tp cüa nhà tnthng, dam báo an toàn, an ninh  trt tr cüa nhà 
tnthng và hQc sinh, cong tiinh cn thiét phãi du hr c4c hng miic: Nhà hiu b, nhà 
bp an, nhà d Xe, nhà báo v, tuang rào phIa Dông, khuôn viên tnr?Yng, cap din, vá 
cap nirâc cho cong lrmnh. 

Tir nhitng ni dung trén, Ban Kinh té- Xã hOi  HDND thj xã Nghi Son nhan 
thy: viec  TJBND thj xã Nghi Son trmnh HDND thj xä ban hành Nghj quyt là r.t 
cn thit. 
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ifi. NH4N XET 

1. Stj phü hçp vói quy hoich, k hoich du tir 

- Cong trInh di.rçic du tt.r xây drng nm trong phm vi khuôn viên cña 
trithng, không thirc hin GPMB và mi rng ngoài pham vi ranh giài khu dt 
hin có. 

- Vic d.0 tix xây dimg cong trInh duçic trin khai thôi dim hin nay phii 
hap vàidutiicôngnäm: 2021. 

2. Muc tiêu du tir: 

Xây dirng nhà hiu b, Nhà bp n, Nhà bào v và các cong trInh phi trcl 

Trithng Mâm non phixông Mai Lam, thj xã Nghi San. Phic vii tot cho cOng tác hQc 
tsp, giãng dy cüa giáo viên và h9c sinh. 

3. Ten dir an: Nhà hiu b, Nhà bp an, Nhà báo v và các cong trInh phii trçi 
Trtthng Mm non phtning Mai Lam, thj xã Nghi San. 

4. Da dim xây dimg: phuting Mai Lam, th xa Nghi San, finh  Thanh Hóa. 

5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü frtrong du tir di an: HDND thj xà Nghi San. 

7. Cp quyt dinh  du tir dir an: UBND thj xã Nghi San. 

8. Chü du tir: UBND thj xà Nghi Scm. 

Ni dung, quy mo dau tir: 
A A A A A 

9.1. Nha hiçu b: Quy mo nha 01 tang, mat  bang hinh chu nht luch thuac 
17,22x7,22rn, din tIch xây d%rng là: 124m2 và din tIch sãnh san khâu: 42m2. 
Chiêu cao tang 1: 3,9m; chiêu cao mái là 2,4m. Nên nba cos +0.00 cao han cos 
mt san hoàn thin 0,36rn; chiêu cao cOng trinh tinh ttr cos ±0.000m den cos 
dirth mái là 6,3m. M.t bang bô tn: 04 phông; Trong do: 1 phOng hop,  1 phOng 
hiu tnx&ng, 2 phOng hiu phó. * 

9.2. Nhà bêp: Quy mO nhà 01 tang, mt bang hInh chft nh@ kIchthuâc 
10,12x6,52m, din tIch xây drng là: 66,0m2. Chiêu cao tang 1: 3,6m; chiêu cao 
mái là 1,15m. Nên nhà cos +0.00 cao han cos mt san hoân thin 0,45m; chiêu 
cao cong trInh tInh tir cos ±0.000m den cos dinh mái là 4,75m. Mt bang bô fri 
không gian trong dO: khu bép, khu an, 1 phông kho. 

9.3. Nhà bão v: Nba 01 tân din tIchxây dirng 9.9m2. Mt ba.rig hinh 
chft nht KT (3x3)m tinh tr tim den tim. Chiêu cao cong trInh tInh tr cos nen 
nhà +0.00 den dinh mái là 4.5m. Tjnh tir cos + 0.00 cao han cos mt san hoàn 
thiên+0.2cm. 

9.4. Các hong m11c phi,i trçr khác bao gôm: Nhà Xe, ttthng rào, san chti, h 
thOng thoát nuic 

10. Dir kin tng mfrc du tir: 4,25 t' dng. 
(Bôn t, hai tram nám mito'i triçu ctng chdn) 

11. Ngun vn du tir: Tir ngun ngân sách thj xã Nghi San. 
12. Dir kin th&i gian thiyc hin dtr  an: Näm 2020-2021. 
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LV. MEN NGIJT 

1. Di vél HOND thj xã: 

D nghj HDND thj xä quyt djnh thu tnxcing dâu tix xây dmg dr an: Nhà 
hiu b, Nhà bp an, Nhà bâo v và các cong trinh p1w trç Trix?mg Mm non 
phrô'ng Mai Lam, thj xA Nghi Scm. 

2. Oi vói UBND thi xâ: 

CAn cir Nghj quyt cita HDND th xa v vic quyêt djnh chü Inrong dâu tii 
xây dirng di,r an: Nhà hiu b, Nhà bp an, Nhà bão v và các cong trInh phii lrçi 
Truông Mm non phuông Mai Lam, thj xA Nghi Scm. UIBND thj xä ttin khai các 
bu6c tip theo và t chüc thrc hin dir an theo dung quy dinh cüa pháp 1ut, 
dAm bAo hiu quA ngun vn du tu, sam dixa du An vào su dung. 

BnKinht&XAhiIThNDthjxãkInhtrIthHDND thixANghiSonkh9pthü 
17 xem xét, quyêt dinhi. 

Noi ,zhn: 
- Thtr&ig liVe Th ñy (b/c); 
- Thiràng trirc HDND Th xà; 
- Chü tch các phó chü tjch UBND Thj xâ; 
- UBMTFQ và các doàn the; 
- Các c qmrn, don vi. thuc Tb xä 
- Cá di biu HDND 1'hi xã; 
- Chi tjch }IDND, UBND xã, phiràng; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 



HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Till XA NGIIL StJN Bc Ip  - Tir do - Hanh phñc  

Sô 84/BC-BDND Nghi Son, ngà320 thángl2 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dij thão nghj quyt v vic phê dnyt chü tr.ro'ng du tir xây thjng 

diy an: Nhà hin b trirb'ng Mm non phithng  Hãi Châu, thj xã Nghi Sen. 

Sau khi xem xét dir thâo Nghj quyt Ti trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xa Nghi San ye vic dê nghj phê duyt chü tnrcmg 
cac d an dâu tu cong näm 2021 cüa thi xã Nghi San. Ban Kinh tê - Xã hi 
HDND thj xä Nghi San báo cáo Hi dong nhân dan th1 xã nhix sau: 

I. COSPIIAPLY 
Dix tháo Ng quyt v vic phê duyt chü tnrong du tix xây dimg dr an: 

Nhà hiu b trir&ng Mâm non phu?ing Hái Châu, thj xã Nghi Son duvc UBND 
thfxã xây dung can cir vào các quy dinh cña pháp 1ut, gôm: 

- Li4t To chüc chinh quyên dja phuang ngày 19/6/2015; LutNgân sách 
Nba ntràc so 8312015/QH13 ngày 25/6/2015 cUa Quôc hi; Luat  Dâu liz cong 
ngày 13/6/2019; Lust Xây durng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cuia hInh phU: Nghj djnh so 16312016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh pM ye vic quy dnh chi tiêt thi hành mt so diêu ciia 
L4t Ngân sách nhà rnxàc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh phü quy djnh chi tiêt hithng dan thi hành mt so diêu cüa Lut Dâu tu 
công; Nghj Cljnh sO 6812019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phñ ye quán 19 
chi phi ctâu tu; 

H. SI)' CAN THLET PHAI BAN 1JAN11 NGII! QUYET 
Can cl'r vào djnh hix&ng phát trin cüa nhà nuâc, nhu câu thirc t vri mllc 

dIch dáp urng nhftng diêu kin tôi thiêu ye cor sâ v.t chat nhäm phiic vi nhu câu 
hçc tp cüa hra tuôi mâm non tang cao. 

Hin nay trtiâng Mâm non Hái Châu van chua có Nba Hiu b dé phiic vi 
giáo viên trong cong tác d.y hçc, hOi  h9p, tháo 1un chuyên mon. 

Tir nhiing ni dung frên, Ban Kinh tê- Xã hi HDND th xã Nghi Son nhan 
thây: vic UBND thi xã Nghi Son trInh HDND thj xã ban bành Nghj quyêt dâu 
tu xay durng mài cong trinh: NM hiu b tnr&ng Mâm non phung Hái Châu, thj 
xã Nghi San là rat cn thiêt và cap bach. 

Ill. NIJ4N XET 
1. Sir phü hçp vth quy hoch, k hoich du tir 
- Cong trInh duçic dâu lix trên hin trang cong trinh ci hin có và trong 

khuôn viên tnnmg, khOng thrc hin GPMB và mi rng ngoài phim vi rarih giài 
khu dat hin có. 

- Vic du tu xây dimg cOng trInh ducic trin khai thM dim hin nay pM 
h9p vth dâu tu cong nàm: 2021. 
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2. Mjc tiêu du tir: 
Hin nay trithng Mm non Hãi Châu vn chixa có Nhà Hiu b d phL1c v11 

giáo viên trong cong tác day hçc, hti hQp, thâo 1un. Dáp frng dixqc tiêu clii 
trtthng chuân quôc gia và gop phân thirc hin tiêu chI xây dirng nông thOn mi 
kiêumâu. * 

3. Ten dir an: Nba hiu b tnxing Mâm non phng Hãi Châu, thj xã Nghi San. 
A • A V 4. I)a diem xay dirng: phircng Hai Chau, thT xa Nghi Scm, tmh Thanh Hoa. 

5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cp quyêt djnh chu trirong du tir dtr  an: HDND thj xã Nghi Son. 
7. Cap quyet dinh  dan tir dir an: UBND th xa Nghi San. 
8. Chü dâu tu': UBND phing Hái Châu. 
9. Ni dung, quy mô du tir: 
- Loai cong trmnh: Cong trInh dan dimg. 
- Cap cong trInh: Cap Ill; B.c chju h'ra bc 3. 
- Cong trInh &rçrc xay dirng trên mt bang hinh chfr L kich thithc khoãng 

24x14m; Din tIch xây dimg 187m2; Mt bang tang i bô tn 01 phông hçp 3 
gian, 01 phông hiu tru?mg, 01 khu câu thang b và 01 khu v sinh nam ni riêng 
bit; Hành lang truàc rng 1,8m; Mt bang tang 2 bô trI 01 phông chirc nãng 4 
gian, 03 phông lam vic và 1 khu câu thang bt; Hành lang trithc rng 1 ,8m. 

A A 10. Thy kien tong mlrc dau tir: 2,62 dong 
(Hai sáu tram hai nztoi triu d'ông c/ian,)

* 0 11. Nguon von dau tir: NS th xa ho trç 50/a vaNS phuong 50/0. 
12. Diykin thô'i gian thirc hin d.,r an: Näm 2020-2021. 
IV. MEN NGHI 
1.DivóiHDNDthjxâ: 
D nghj FIDND thj xã quyêt djnh chü tnxcmg dâu tu xây dirng dir an: Nhà 

hiu b truông Mâm non phLthng Hãi Châu, thj xã Nghi San. 
2. Di vó'i IJBND thj x: 
Can cir Nghj quyt ciia HDND thj xã v vic quyêt djnh chü trixang du tu 

xây drng dir an: Nba biu b tnthng Mâm non phumg Hãi Châu, thj xã Nghi 
Son. UBND th1 xã triên khai các buOc tiêp theo và to chüc thijc hin dir an theo 
dung quy dlnh  cüa pháp lut, dam báo hiu qua nguon von dâu tu, sóm dua du 
ánvàosirdiing. 

BanKnhtê-XãhiIThNDthjxãkinhtdnhRDNDthjxãNghiSonkrh9pthü 
17 xem xét, quyêt dfrihi. 

No'! nhân: 
- Thuàng irirc Th üy (b/c); 
- Thuông tlVc  HDND Th xã; 
- ChCi tjch, các phó chü tjch UBND Thj xã; 
- UBMTTQ và các doàn the; 
-Cáccuan,danvjthuocThixa 
- C  di bi&i BDND Thj xã; 
- Chü tich  FIDND, UBND xã, phuàng; 
- Liru VT; Ban KT- Xli 



HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CfflJ NGIITA VIT NAM 
THI  xA NGHI  SCYN Dc  1p - Tir do - ll3nh phüc 

S6:185/BC-HDND Nghi Scn, ngàj2O thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra thy thäo nghj quyt v vic phê duyt chü trirolig du tir xây drng 

dij an: Sü'a chfra nhà lép hQc 2 tng 10 phông và khuôn viên trtrèng 
Tiu hQc Nghi Soll, thi xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dir thão Ng quyt và Th trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cia UBND thj xã Nghi Son v vic dê nghj phê duyt chii triIcng 
các di,r an du ttx cong näm 2021 cña thi xã Nghi San. Ban Kinh th - Xã hi 
BDND th xã Nghi Son báo cáo H)i dng nhân dan thj xã thu sau: 

I. CYSOPHAPL' 

Du tháo Nghj quy& v vic phê duyt chü tnxo'ng du lit xây drng di,r an: 
Sira chia nhà lap hc 2 tng 10 phông và khuôn viên tnr&ng Ti&i h9c Nghi Son, 
thj xã Nghi Son dixcic UBND thj xã xay dmg can cCr vào các quy djnh cüa pháp 
li4t, gôm: 

- Li4t T chirc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; Lust Ngân sách 
Nhà nithc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quc hi; Lut DAu tu cong 
ngày 13/6/20 19; Luât Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dnh cüa Chmnh phü: Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy dnh chi tit thi hành mt s6 dMu cüa 
Lut Ngân sách nlià rnthc; Nghj dnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/202 0 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tit huàng din thi hânh mt s diu cña Lust EMu tu 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/20 19 c1ia ChInh phü v quán 1 
chi phi du ti.r; 

II. S1) CAN THIET PHAJ BAN 1JAN11 NGH! QUYET 

Do mt s cOng trInh duçic xay dirng và dua vào khai thác sir diing dä lâu, 
nén da xung cp cn süa chUa cãi tao lai, truông co sâ 4t chit dang con tbiu 
nhiU. VI vy, vic Sira chra nhà iap hQc 2 t&ng 10 pbOng và khuôn viên tri.rang 
Tiu hçc Nghi Son là rt cn thit và cp bach. Dáp mg thu cu v co si 4t 
cht mt s cOng trinh trong phu&ng, phiic vi thu cu v giáo dijc, van hóa cho 
nhân dan trên dja bàn xã Nghi Son, th xã Nghi Scm. 

Tr nhfrng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi San nhan 
thAy: vic UBND thj x Nghi Son trinh HDND th4 xã ban h?rnh  Nghj quy& là rtt 
cn thit. 
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III. NUAN XET 

1. Si! phü hçip v&i quy hoich, k hoch du tir 
- Cong trInh diicic du tix trên hin trng cong trInh eli hin có và trong 

khuon vien tnrmg, không thirc hin GPMB và ma rng ngoài phm vi ranh giài 
Thu dt hin Co. 

- Vic du tix xây drng cong trInh duçrc trin Thai thai dim hin nay phü 
hqp v6i d,u tii cong 11am: 2021. 

2. Miic tiêu dãu tir: 

Du tir slra chüa nhà lap hQc 2 iAng 10 phông và khuôn viên trithng Tiu 
hQc Nghi Son là rat cn thi& d phiic vii tt cho giáo viên và hçc sinh tnx&ng 
Tiu h9c trong cong tác giãng dty và hQc tsp. 

3. Ten di!  an: Sàa chlia nhà lap h9c 2 t.ng 10 phông và khuôn vién trtr&ng 
Tiki h9c Nghi Son, thj xã Nghi Son. 

4. Dja dim xây dijng: xã Nghi San, thi xã Nghi Son, tinh Thanh HOa. 

5. Dir an nhóm: Dr an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü trtrong du tir dir an: HDND thj xa Nghi Son. 
• . - 7. Cap quyet dpih dau ttr dir an: UBND th xa Nghi Son. 

8. Chü du tu: UBND xa Nghi Son. 

9. Ni dung, quy mô du tir: 

- Thay mai toàn b cira s, c1ra di, tram vá lai toàn b hem c*a di, cüa s; 
cao gi, v sinh lai hoa st clra s và son med li toàn b. 

- Lát 1i nn gch hoa. 
- Co bO và quyét son 1ti toàn b nhà. 
- Khuôn viên: Lát gch chng trtxçit khuôn viên nhà tnr?mg, Lam mái che 

san khu, xây med lai cng tnthng. 
-Mua med 35 b bàn gh hçc sinh. 

10. Di!  ki&i tng mfrc du tir: 1,2 dông 
(Mç3t tj, hai tram triu ctông chdn) 

11. Ngun vn du tir: Tir nguôn ngân sách thj xã Nghi Son. 
12. Di!  kiên thôi gian thi!c hin di!  an: Näm 2020-202 1. 

IV. KIEN NGH4 

1. Di vó'i HDND tbj xã: 

D nghj HDND thj xã quyt dnh chü truong du ti.r xây dijng dix an: Sfra 
chfta nhà lap hçc 2 tang 10 phông và khuôn viên tru&ng Tiu h9c Nghi Son, thi 
xâNghi Son. 



TM. BAN KINU rE- xA HO! 
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2. iMi v&i UBND thj xã: 

Can cü Nghj quyt cüa HDND thj xa v vic quyt djnh chü truang du tu 
xay drng dir an: Sira ch'ra nhà lap hQc 2 tang 10 phông và khuôn viên tnthng 
Tiu h9c Nghi San, thj xã Nghi San. UBND thi xã triên khai các bthc tip theo 
và t chüc th1rc hin dir an theo dung quy djnh cüa pháp 1i4t,  dam báo hiu qua 
ngun vn du tu, s&m dua di,r an vào sü thing. 

Ban Kinh t- Xâ hi HDND thi xã kInh trInh HDND thj xã Nghi San k' hQp thu 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

No'i nhn: 
- Thing tivc Th4 üy (b/c); 
- Thumg trrc }IDND N xä; 
- Chü tich,  các phó thu tjch UBND Thj xâ; 
- UBMTI'Q và các doãn the; 
- Các ca qun, dan vj thuOc Thi x 
- Các d?i  biêu BDND Thi xA; 
- Chü tjch HDND, UBND x, phu&ng; 
-LiiuVT; Ban KT-XH. 



HO! DONG NHAN DAN 
THI  xA NGIJI  sori 

S&86,BC-BDND 

CQNG HOA xA HO! CHiJ NGBIA VI1T NAM 
Dôc1p - Ttrdo-li3nhphüc 

Nghi Scm, ngây20 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dij thão nghj qnyt v vic phê duyt chü tnro'ng dan hr xây drng 

duj an: Sü'a chila, cal to các hng mljc cong trInh Trirong TEECS xã Phil Son, 
thi xä Nghi Son 

Sau khi xem xét di; tháo Nghj quyt và T trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cña UBND thj xã Nghi Scm v vic d ngh phê duyt chü triio'ng 
các di; an du tir cong nàm 2021 cüa thi xã Nghi Scm. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND thi xã Nghi Scm báo cáo Hi dng nhân dan thj xA nhi.r sau: 

I.CS%PIIAPLY 

Dir tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü trirmg du tu xây di;ng di; an: 
Sira chfia, cãi to các hang m11c cOng trInh Tnthng THCS xa Phii Scm, thj 
xã Nghi Scm dixçrc UBND th xã xây di;ng cn cir váo các quy djnh cña pháp 
1ut, gôm: 

- Li4t T chirc chInh quyn dja phixong ngày 19/6/2015; Lust Ngân sách 
Nba rnr&c s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hi; Li4t Du tx cong 
ngày 13/6/20 19; Luat Xây ding ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh c1ia Chmnh phü: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v& vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu cña 
Lut Ngãn sách nba rnthc; Nghj djnh•s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh phü quy cljnh chi tit hithng dn thi hành mt so diu cüa Lut Du tu 
công; Ngh djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 ci'ia ChInh phi v quail i 
chi phi du tu; 

II. SI CAN THIET PHAI BAN 1JAN11 NGH! QUYET 
KhuOn viên tnthng nhiu vj ti-i chip vá và dã xuOng cp, hu hông; mt s6 

vj ti-i tu&ng rào bj do sp và chiza duçxc xay di;ng, nhiêu doan tu?ing chi.ra duçic 
ti-at; bôn hoa nut vr, rêu moe; tii cOng rêu moe, cánh cong gi set... Vi 4y vic 
dâu tu xây di;ng các hong m1ic phi,i trçl Tru&ng THCS xã Phii Scm là can thiêt 
và cap bach. Dáp frng nhu câu hin tai và phát triên cüa nhà trtr&ng trong nh&ng 
nanitth. 

Tir nhfrng ni dung trên, Ban Kinh t- Xä hi HDND thj xã Nghi Scm nhmn 
thy: vic UBND thj xã Nghi Scm trInh HDND thj xã ban hành Nghj quy& vic 
du tir xay di;ng cong tiinh: Sira chüa, cãi tao  các hing mjc cong trinh 
Tnthng THCS xã Phü Scm, thj xa Nghi Scm là rt cn thit. 
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ifi. NHAN XET 

1. Siy phü hçrp vol quy hoch, k hoch du tir 

- Dir an duc du tir không ãnh huàng den Quy hoach xây dgng chung Khu 
kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn 11am 2035, tm nhIn dn nãm 2050 da 
dixçic Thu ttràng Chmnh phii phê duyt tai  Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tix xây dirng cong trInh ph'à hqp vOi k hoach du tt.r cong nãm 
2021 cia thj xã Nghi Son. 

2.Muctiêudutir: 

TCrng buàc nâng cap, hoàn thin cci sO! vt cMt cho nhà trithng, tio diu 
kin thun lçii cho vic hQc tap, ciing nhtr cong tác giâng dy cho giáo viên, dáp 
frng thu can ngày mt tang ye so lixçing hgc sinh trên dja bàn và môi tnthng giáo 
d1ic t& cüa nhà trir&ng. 

3. Ten dir an: Sira chia, cãi tto các hang milc cong trInh Tnthng THCS 
xâ Phü Son, thj xã Nghi Son. 

4. Dia dixn xây dmg: xã Phii Son, thj xa Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 

5. Di, an nhOm: Du an nhóm C. 

6. dp quyt djnh chü triro'ng dâu tir dii an: HDND th! xã Nghi Son. 
7. Cap quyet d!nh  dau.tir dir an: UBND th xa Nghi San. 

? A . 8. Chu dau tir: UBND xa Phu San. 

9. Ni dung, quy mô du tir: 
- Khuôn Viên: Phá dO! toàn b tix&ng rào hin trng và tin hành xây mói; 

Lát gach Terrazzo KT300x300mm vi trI duO!ng be tong phIa trithc cng vào; 
- Nhà hiu b: Phá dO! tix&ng sê nO bj n(rt v, thm dOt  và tin hãnh xây 

mO!i; V sinh mái, thay th h thng thoát nuâc mái; Tram Va, vôi ye toàn bO 
tithng, cOt,  dim, trn ben ngoài nhà vâ hânh lang; 

- Nba tp th: Cái tao mOt phn nhà t.p th thành phông h9c am nhac; V 
sinh mái, thông tc ng thoát nuâc mái; Tram vá, vôi ye toàn hO tithng, cOt, 
dam, trn ben ngoài nba và hành lang; 

- Nhà lap hçc 02 t.ng: Tram vá, vôi ye toàn hO ttthng, cOt, dm, trn hen 
ngoài nba và hành lang; V sinh mái, thay th mOt  s 6ng thoát nuâc mái bj hix 
hông; 

- Nhà lap hçc chüc náng và thu vin: Tram vá, vôi ye toàn hO ttrO!ng, cOt, 
dim, trn ben ngoài nhà va hành lang; V sinh mái, thông tAc ng thoát nuc 
mái; 

10. Dir kin tng mtrc du tir: 1,3 t'dng 
(M$t t,ba tram triu dông chdn,) 

11. Ngun von du tir: NS thi xã 70% và ngân sách xã tii can dOi 30%. 



Du Van Hung 

3 

12. Dir kin thM gian thirc hin dij an: Nàm 2020-202 1. 

IV. MEN NGIJI! 

1. IMi vói IIDND thi xã: 

Dé nghj BDND thj xã quyt djnh chü trucmg dâu tir xây drng dir an: Sira 
chfta, cái to các hang miic cong trInh Trithng THCS xä Phi Scm, thj xä 
Nghi Scm. 

2.DivóiUEND thjxâ: 

Can dr Nghj quy& cüa RDND thj xã v vic quyêt djnh chü lrwmg du tu 
xay dimg dir an: Sira chüa, câi tto các hang miic cong trinh Tnr&ng THCS 
xâ Phü Sorn, thj xa Nghi Scm. UBND thi xã trin khai các bixâc tiáp theo và to 
chirc thrc hin dir áñ theo acing quy djnh cüa pháp h4t, dam bão hiu qua ngun 
vn d&u tix, sóm dua dir an vào sir diing. 

Ban Kinh t- Xã hOi  }ThND th xã kInh tiinh HDND th xã Nghi San ki hop thu 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noi nhn: 
- Thuông trirc Th üy (b/c); 
- Thuong 1nrc HDND TM xã; 
- Chi tjch, các phó chii tjch UBND N xã; 
- UBMTTQ và các don the; 
-CáqudthucThjx 
- Các diii biêu I]DND TM xâ; 
- Chü tch UDND, UBND xâ, phrning; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Till XA NGHI SUN Bc 1p - Tij do - H3nh phüc 

S&187/BC-HDND Nghi Scm, ngàj20 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thin Ira dir thão ngl4 quyt v vic phê duyt chü trirong du hr xây dijng 

diyán: Nhà lop h9c 2 tang 10 phbng và các hing mljc phi trçr 
trirông tiu hQc Hing Srn xã Các Son, thj xa Nghi So'n. 

Sau khi xem xét dlgT thão Ng14 quy& T& trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND dij xà Nghi San ye vic dê ngh phê duyt chütruong 
các dii an dâu hr cong näm 2021 cüa th xã Nghi Scm. Ban Kinh tê - Xà h)i 
HDND thj xã Nghi Scm báo cáo HOi  dông nhân dan tbj xã nhix sau: 

I.CtSOPIL&PLY 
Dix tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü trtiang du hr xây ding d an: 

Nhà lap h9c 2 tang 10 phông và các hang miic phii trçc tnthng tiu hoc 
Hung Scm xA Các San, thj xã Nghi San diIçc UBND thj xA xây drng can dr 
vâo các quy djnh càa pháp 1ut, ôm: 

- LutTô chüc chInh quyên dja phucmg ngày 19/6/2015; Lust Ngân sách 
Nhà rnrâc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quoc hi; Lust Du hr cong 
ngày 13/6/2019; Li4t Xây dimg ngày 18/6/2014; 

- Các Ngh dnh cüa Chinh phü: Ngh djnh sO 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü ye vic quy cljnh chi tiêt thi hãnh mt so dieu cña 
Lut Ngân sách nhà nuâc; Nghj djnh sO 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 clta 
Chinh phii quy djnh chi tiêt hithng dan thi hành mt so diêu cia L4t  Dâu tir 
công; Nghj dnh sO 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü ye quail i 
chiphidâutu; 

ii. SIr CAN THIETPHAI BAN HANH NGH! QUYET 
- Truang Tiu h9c con thiu 10 phông do s luvng h9c sinh trén da bàn xã 

ngày càng tang, h thông khuôn viên duac xa,' dung dã lâu xuông cap, hu hông. 
- VI vy, vic xây dmg Nhà lap hQc 2 tang 10 phông và các hang m1ic phii 

trç tnthng tiéu h9c Hung San xã Các San, huyn Tinh Gia là vic lam can thiêt 
và cap bach. Dáp lmg nhu câu hin tai  và phát triên cüa rihà tru0ng trong nhrng 
nàmtài. 

Tir nhtrng n)i dung trén, Ban Kinh tê- Xã hi HE)ND thi xã Nghi Scm nhn 
thAy: vic UBND thj xã Nghi San trinh HDND th xã ban hãnh Nghj quyêt là rat 
can thiêt. 

ifi. NH4]N XET 
1. Si phü hçrp vOl quy hojch, k hoch du hr 
- Dir an dixçic du tix không ãnh huang den Quy hoich xây dimg chung Khu 

kinh th Nghi San, tinh Thanh Hóa dn nãrn 2035, thm nhin dn näm 2050 dä 
duqc Thu ttthng Chinh phü phë duyt t?i  Quyêt dnh so 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 
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- Vic du ti.r xây drng cong trInh phii hcp vói kê hoach  du tu cong nm 
2021 cüa thj xã Nghi San. 

2. Muc tiêu du tir: 
Trng buâc nâng cp, hoàn thin Cu sO 4t cht cho nhà trithng, phn du 

dt tnthng chuân quôc gia, tao  diêu kin thun igi nhât cho vic hçc tap, vui 
chth cho h9c sinh cong nhu cong tác giáo diic, giáng day cho giáo viên, dáp üng 
nhu câu ngày mt tang ye so hxqng h9c siith trong dja bàn, môi tnxing giáo diic 
tot ciia nhà triiing. 

3. Ten dir an: Nhà lap h9c 2 tang io phOng và các hang mijc phii trcr 
tru&ng tiêu hc Hung Son xã Các San, thj xã Nghi San. 

4. Da diem xây diyng: Xã Các San, thj xã Nghi Sun, tinh Thanh Hóa. 
5. Di, an nhóm: D an nhOm C. 
6. Cp quyt dinh  chü frirong dâu tir dir an: HDND th xã Nghi Son. 
7. dp quyt dinh  du tir dir an: UBND thj xä Nghi San. 
8. Chü du tir: UBND xã Các San. 
9. Ni dung, quy mô du tir: 
Cong trInh Nhà lap hc 2 tang 10 phông và các hang mlic phii trg tnthng 

tiu hçc Hmg San xã Các San, thj xa Nghi San ducc xây dirng vOi các hang 
m11c chInh bao gôm: 

- Nhà lap hQc 2 tng 10 phông duçic xây drngvài kIch thuóc Co ban: 
(9,0x49, 1)m. 

* Mt bang b tn tng 1: Tng 1 bao gm 05 phông h9c Co din tIch 
S=56m2. Giao thông d9c nhà hành lang truâc rng 2Am; giao thông theo 
phuang dung bang câu thang b dt a chInh gifta và mt câu thang bO ben 
ngoài hành lang nhà. 

* Mt bang bô trI tang 2 : Tang 2 bao gôm 05 phOng h9c cO din tIch 
S56m2 Giao thông d9c nhà hành lang truâc rng 2.lm; giao thông theo 
phuong dung bang câu thang b dt a chinh giia và mt câu thang b ben 
ngoài hành lang nba. 

- Phá dc và xây mai nhà xe giáo viên cO din tIch khoáng 70m2. 
- Phá dc và xay mâi h thông cong tiräng rào xung quanh tnxang. 
-Phádrnhà1âphçc 1 tâng5phôngcüdãhuhông. 
- Cãi tao laj h thông khuôn vien gOm hon hoa và san. 
10. Dir ki&i tng infrc du tir: 7 t dông 

(Bay tj' d'ông chän,) 
11. Ngun vn du ti,: NS thj xa 100%. 
12. Dir kin thôi gian thirc hin di an: Nàm 2020-2021. 
IV. MEN NGffl 
1. Di vO'i IIDND thi xä: 
D nghj HDND thj x quy& djnh chü tnixclng du ttr xây dirng dr an: Nhà 

lap h9c 2 tang 10 phOng và các hang mic phii trq trithng tiêu h9c Hung 
San xã Các Sun, thj xã Nghi San. 
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2.fMivóriUBNDthIxã: 
CAn cü Ng quyêt cña HDND thj xA ye vic quyêt ctjnh  chii thio'ng dâu tu 

xay dirng dir an: Nhà lóp h9c 2 tang 10 phOng và các hing mic phii trç 
trtthng tiêu hQc HiThg San xA Các San, thj xA Nghi San. TJBND thj xA triên 
khai các bithc tiêp theo và M chüc thirc hin dir an theo dung quy diih cüa pháp 
1ut, dam báo hiu quA nguôn von dâu tii, sam dua di,r an vào s1r diing. 

Ban Kinh tê- XA bi HDND thi xA kInh timnh HDND thi xã Nghi San k hp thir 
17 xem xét, quyêt dnhi. 

No'i nkân: 
- Thuông 1rirc Thj üy (b/c); 
- Thung trirc HDND Thj xã; 
- Chü tjch, các phó chà tjch UBND Thj xã; 
- UBM1TQ và các doãn the; 
-CáqudthuOcThIxã 
- Các diii biêu BDND Thi xA; 
- Chñ tch BDND, UBND xâ, phuôiig; 
-LmiVT; Ban KT-XH. 

TM. BAN KIN]EL TE-. xA iiOi 
RIY(1NG BAN 
'UNG BAN 



HO! DONG NBAN DkN 
Tifi xA NGHI SON 

S&188/BC-FIDND 

CQNG HOA XA HQI CIIIJ NGHIA VIET NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hanh phüc 

Nghi San, ngàj20 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão nghj quyt v vic phê duyt chü trirong ttâu tir xây diyng 

diján: Xây mói nhà lo'p hyc 2 tang 8 phông và sfra chüa, cãi to mt s 
h3ng mtjc trirô'ng TH & THCS xã Djnh Hãi, th xã Nghi Son. 

Sau khi xem xét dir thâo Ngh quytvà Tc trInh so 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 ciia UBND th xã Nghi Scm ye vic dê nghj phê duyt chi trixcmg 
các dr an dâu t.x cong nàm 2021 ciia thj xã Nghi Scm. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND thj xã Nghi Son báo cáo Hi dông nhân dan thj xã nhir sau: 

I. COSIPHAPLY 
Du tháo Nghj quyt v vic phê duyt chi trixcmg du tr xây dung dir an: 

Xây mcci nhà hp h9c 2 tang 8 phông và sira chtta, cãi tao  m)t s hang miic 
tnthng TH & THCS xà Dinh Hái, thj xã Nghi Son ducic UBND dii xã xay 
dirng can cir vào các quy djnh cüa pháp lust, gôm: 

- Li4t To chirc chmnh quyên dla  phi.rong ngày 19/6/2015; Lust Ngân sách 
Nhà rnthc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/20 15 cña Quôc hi; L4t Dâu tix cong 
ngày 13/6/20 19; Lust  Xây dijng ngày 18/6/2014; 

- Các Ngh djnh cãa Chinh phü: Nghj dinh sô 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChIrih phü ye vic quy djnh chi tiêt thi hãnh mt so diu cña 
Lut Ngân sách nhà rnthc; Nghj dnh so 40!2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh phü quy djnh chi tiêt hithng dn thi hành mt so diêu cüa Luât Du tu 
công; Nghj djnh so 68/2019tND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chhth phü v quán l 
chi phi dâu tiz; 

H. Si)' CAN TIIIET PHAI BAN HANJI NGII! QUYET 
Tru&ng duçic xây dmg và dira vào khai thác si:r d%mg dã !âu, nhiu hang 

miic trong tnthng dã xung cp, hx hông... Nhà cp 4 xây dirng ttr nhüng nãm 
1990 nhà 1 tang 7 phông, tiiông chu 1rc, mái lqp ton dã xuông cp, hu hong 
n.ng không dam báo an toàn khi sü dicing. Vi 4y vic xây mâi nhà 1p hc 2 
thng 8 phOng và sfra cha, cái tao  mt so hang miic trithng TH& THCS xã 
Djnh Hái phic viii cho vic day  và h9c cüa giáo viên, hQc sinh thxng trithng 
TH & THCS xã Djnh Hái là c.n thiêt và cap bach. Dáp irng thu câu hin tai  va 
pbát trin cüa nhà trir&ng trong nhUng nàm tài. 

Tii nhüng ni dung trên, Ban Kinh tê- Xã bi HDND th xã Nghi Son nhn 
thây: vic UBND thi xã Nghi Son trinh HDND thj xã ban hành Nghj quyêt là 
cn thik và cap bach. 

Ill. NHAN XET 
1. Si1 phü hyp vii quy hoch, k hoch dan tr 
- Dir an duçic du ttr không ãnh htr&ng den Quy hoach xây dijng chung Khu 

kinh t Nghi San, tinh Thanh Hóa dn nãm 2)35, tam nhmn den 11am 2050 dã 
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duçrc Thu tuâng ChInh phü phê duyt tai  Quy& djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tix xây dirng cong trinh phii hçip vOi ká hoach du tix cong näm 
2021 cüa thj xã Nghi San. 

• A A 2.Mictieudautir: 
Tmg bithc nâng cap, hoàn thin ca sâ vat  chat cho nhà trithng, t?o  diêu 

kin thuan  lçii nht cho vic h9c tip,  vui chai cho hçc sinh cüng nhtr cong tác 
giáo diic, giãng day cüa giáo vien, dáp irng nhu câu ngày mt tang ye so hicing 
hQc sinh trén dja bàn, môi trtthng giáo diic tot cüa nhà tnrng. 

3. Ten dij an: Xây mi nhà lórp h9c 2 tAng 8 phông và sira chira, cai t.o 
mt s hang miic trithng TH & THCS xa Djnh Hài, thj xa Nghi San. 

4. Da dim xây diyng: Xã Djnh Hài, thj xã Nghi San, tinh Tharih Hóa. 
5. Dir an nhóm: Dii an nhóm C. 

A . A . - 6. Cap quyet dinh  chu trirong dau tir diy an: HDND th xa Nghi San. 
7. Cp quyt djnh dAu tir dir an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Chü dAu tir: UBND xà Dinh Hâi. 

A• A A 9. Ni dung, quy mo dau tir: 
Cong trInh Xây mâi nhà lap hçc 2 tang 8 phông và sra chüa, cái tao 

mt s hang mllc tnthng TH & THCS xã Djnh Hâi, thj xã Nghi Sun dixcic 
dAu tu xây dirng vâi quy mô nhu sau: 

A A 9.1. Xay mol nha lop hçc 2 tang 8 phong 
- Phá dc nhà 1 tAng 7 phông hin trang; 
- Xây m&i nhà lop h9c 2 tAng 8 phOng có kIch thuOc 9,52 x 43,22m: 
+ TAng 1 b tn 4 phông chirc näng là phông Hóa - Sinh, L - Cong nghe, 

Ting Anh và Nhac Co din tIch 61,3m2, trong do 2 phông Hóa - Sinh và L' - 
Cong ngh CO phông chuân bj din tIch khoãng 9,4m2  

+ Tang 2 bô frI 4 phOng h9c có din tIch 61,3m2, mt phOng nghi giáo viên 
có din tIch khoáng 19,4m2. 

+ Hành lang rng 2,lm và buOc thang b rng 4,0m. 
+ H tMng cira si'r ding cua nhra lôi thép, kmnh dày 6.38 ly, cua s CO hoa 

'stbão v 12x12. 
+ Nn gach lát gach 600x600; 
+ Lan can hành lang cao 1. im xãy tithng gach  VXM mac 75 kt hçip tay 

vjii D60, 
+ Mái lqp ton chng nóng. 
+ Tithng xây vita xi mäng mac 50, trát virra xi mãng mac 75 dày 1.5cm, 

hoàn thin son 1 nuOc lOt 2 nuOc màu... 
9.2. Nhà iop hQc 1 tAng 2 phông: PM d mái tOn hin trng, trAn nhra cü 

v sinh san mái; Quét 3 lOp Sika 107 toàn b mái BTCT, cMng thAm bng màng 
khO toàn bO phn mái BTCT; D be tong dá mi tao  dc phn hành lang dày 
Hb=5cm; Thay xà g và lqp ton ép xp cMng nóng, £6ng trãn ton giá go trong 
phOng h9c; Thay mOi toàn b h thng din (qut, bOng din, day, cong tAc...); 
Bóc bO toàn hO nn gch ci:i, Lát lai gach ceramic 500x500mm ben trong và ben 
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ngoài phông hQc; Sira chira mt s cira di, c1ra s dã bj hix hông; Tram vá toãn 
b tithng en, Lan scm toàn b nhà; 

9.3. Nhà bäo v: Dic bô 1rp trát ngoài, trát lai  và lan scm toàn b cong 
trInh; Thay the cira di, cüa s cü Mng cira nhija gia cithng löi thép; B sung h 
xâ g mái ton cMng nóng; Thay mcci toàn b h thông din (qut, bong din, 
day, cong tc...); 

9.4. Khuôn viên: Phá dc cng hin trang và xây mâi; Ton nn và lát 
gch Terrazzo KT300x300mm di vó'i phn san trixóc nhâ 1T7P cü và nhà 
1T2P; Xây mâi bó via khuôn vien, h trng cay; Các ho trng cay, bó via khuôn 
viên drnyc p  gtch the; 

10. Dir kin tang murc du tir: 5,68 t dông 
(Nãm tj, sáu tram tam muoi triu dông chdn) 

11. Ngun vn du tif: NS th xã h trq 70% và ngân sách xã tr can di 
phn con lai. 

12. D,rkin thèi gian thirc hin diy an: Näm 2020-2021. 
IV. MEN NGHI 
1.Di vó'i IIDND thi xã: 
Dé nghj HDND tbj xa quyêt djnh chiX trwmg dâu tir xây dirng dir an: Xây 

m6i nhà lap h9c 2 tang 8 phOng và siXa chira, câi tao  mt s hang miic 
truang TH & THCS xãDjnh Hái, thj xa Nghi San. 

2.Dôivó'iUBNDthixã: 
Can cr Nghj quyet cüa HDND thj xã ye vic quyêt dnh chñ frirang du tir 

xây dmg dir an: Xây mdci nhà lrp  hc 2 tang 8 phông và slra chüa, câi tao 
mt so hang m1ic tnring TH & THCS xã Djnh Hãi, thj xã Nghi San. UBND 
thj xã triên khai các bithc tiêp theo và tO chüc thiic hin dij an theo diXng quy 
djnh cüa pháp lut, dãmbão hiu qua nguôn von dâu tu, sóm dua dij an vào si'r 
diing. 

BanKnhtê-XãhôiHDNDthixãkmnhtrmnhHDNDthixãNghiSank'hopthü 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noinhn: 
- Thrng tnjc Thj üy (b/c); 
- Thir&ng lrijc HDND Th4 xä; 
- Chü tjch, các phó chü tjch UBND Thi xã; 
- UBMTFQ và các doàn the; 
- Các c quan, dun vi thuc Thi xã; 
- Các di bieu HDND Thi xã; 
- Chü tjch }IDND, UBND xã, phumg; 
- Liru VT; Ban KT- XE. 



HO! BONG NHAN DAN 
Till xA NGHI SON  

S&189/BC-}]DND 

CQNG HOA XA HO! C1IfJ NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Nghi Son, ngà)20 thángl2 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra di thão nghj quyt v v!c phê duyt chü tnro'n du tir xây dijng 

diy an: Nhà ló'p hQc 2 tang 6 phbng Trtrbng mãm non 
phu*ng  Hãi Linh, thj xã Nghi Soii. 

Sau khi xem xét digT tháo Ng quyMvà Th trinh s 330ITTr-UBND ngây 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi San ye vic dê nghj phê duyt chü truo'ng 
các dir an dâu tix cong nàm 2021 cCia thi xã Nghi San. Ban Kinh tê - Xã hi 
HDND th4 xã Nghi San báo cáo HEi dOng nhan dan th xã nhir sau: 

I.Cc1SPI1APLY 
Dir thâo Nghj quyt v vic phê duyt chU trirang du tir xây dirng dir an: 

Nhà lap hçc 2 tang 6 phông Trii&ng mâm non phrning Hài LTnh, thj xã Nghi San 
dirge UBND thj xã xây dimg can cir vào các quy djnh cüa pháp 1ut, gôm: 

- Luat To churc chmnh quyên dja phucing ngãy 19/6/2015; Li4t Ngãn sách 
Nhà inthc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cña Quôc hi; Luat  Dâu tix cong 
ngày 13/6/20 19; Lust Xây dmg ngày 18/6/2014; 

- Các Ng1i  djnh ciia Chinh phi: Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa Chmnli pM ye vic quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa 
Lut Ngân sách nh nc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh phii quy djnh chi tiêt huàng dan thi hành mOt  so diêu ciia L4t Dâu tix 
công; Nghj djnh so 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 ci'ia Chinh phü ye quán 1' 
chi phi dâu tu; 

II. SI) CAN THIET PHAJ BAN HANH NGH! QUYET 
Tnthng mm non phutng Hái Linh dirge xây dirng và dira vào khai thác sir 

dpng dã lâu, cci si h tang hin t?i  khOng dam báo phiic vi nhu cu dty và hçc 
cho giáo viên và h9c sinh nhà tniang. Hin tti con thMu phông hQc c1ia các 
cháu, can cü vào nhu cu thijc t vài rn11c dIch dáp irng nhüng diu kin ti thiu 
v ca sâ 4t chit cña nhà trtr&ng, buac du n djnh cci sa 4t chat dam bào chat 
lugng dty và hc cho giáo viên và h9c sinh rihà tnxmg tin tâi chun hóa môi 
tru&ng giáo duc. 

Tü nhihig ni dung trên, Ban Kinh t- Xä hOi  HDND thj xã Nghi San nhn 
thAy: vic UBND thj xã Nghi San trInh HDND thj xã ban hánh Nghj quyêt vic 
Mu ti.r xây dimg dir an: Nhà iap h9c 2 tang 6 phOng Tnthng mâm non phithng 
Hãi LTnh, thj xã Nghi  Scm là rt cn thiét và cap bach. 

ifi. N}LN XET 
1. Siy phà hçvp vói quy hoich, kê hotch dan tir 
- Dv an dirge Mu tu không ãnh huOng den Quy hoch xây dimg chung Khu 

kinh th Nghi San, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, t.m nh'm dn näm 2050 dä 
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dxçic Thi tuâng Chinh phñ phê duyt tai  Quyt djnh s 16991QD-TTg ngày 

07/12/2018. 
- Vic du tt.r xay dirng cong trinh phii hçp vii k hoach du tir cong nàm 

2021 cüa thj xa Nghi San. 
2. Miic tiêu du tir: 
Dáp t'rng nhu cu ti thiu cho cOng tác giáng day và hçc tp cüa trtthng, 

tfrng bithc n dnh cci sâ 4t chit cCia nhà trading, tin tài chun hóa môi trithng 
giáo duc. 

3. Ten dir an: Nba lap bçc 2 tang 6 phông Trir&ng mm non phithng Hãi 
LTnh, thjxNghi San. 

A * ,. . - . 4. Dia them xay dmg: phuong Hai Lmh, thi xa Nghi San, tinh  Thanh Hoa. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cp quyt dinh  chü throng du tir diy an: HDND thj xã Nghi San. 
7. Cp quyt dtnh  du tir dij an: UBND thi xã Nghi San. 
8. Chu dan tu': UBND phucing Hai Lmh. 
9. Ni dung, quy mo du tir: 
Cong trInh dan ding cp 3, bc chju hra bc 3. 
Xây dirng nhà iap hçc 2 tang 6 phông, din tIch xây dirng 320m2, din tIch 

san BTCT khoáng 695m2. Nba khung BTCT cbju 1irc. 
'A A r A • A 10. Dir luen tong mire dau tir: 5,08 ty dong 

(Nám tj, khóng tram tam mitcii triu dông chdn) 
A A . - o ' o 11. Nguon von dan tir: NS thi xa 30/o vaNS phucing tir can doi 70/o. 

12. Dir kin thô'i gian thirc hin diy an: Näm 2020-202 1. 
lv. KrEN NGHI 
1.Div&iHDNDthlxã: 
Dê nghj HDND thj xã quyêt dnh chü truang dâu tir xây drng dir an: Nhà 

lôp hQc 2 tang 6 phông Trtr&ng mâm non phumg Hãi Linh, thj xã Ngbi San. 
2. Di vó'i UBNI) th1 xã: 
Can cü Nghj quyêt cüa HDND thj xa ye vic quyêt djnh chiX trl.rang du tu 

xây dijng dir an: Nhà iap h9c 2 tang 6 phông Tnthng mâm non phir?.rng Hãi 
LTnh, thj xã Nghi San. UBND thj xã triên khai các buic tiêp theo và M chüc 
thirc hiên dir an theo diing quy dnh cüa pháp luat, dam bão hiu qua nguon vn 
dâu tir, sam dim dir an vào siX diing. 

BanKinhtê-XãhiHNDthjxãkinhtrInhBDNDthxãNghiScinkih9pthü 
17 xem xét, quyêt diihi. 

No'i nhn: 
- Thuing Irirc Thj üy (b/c); 
- Thu&ng trrc HDND Th4 xã; 
- ChU tjch, các phó chU tjch UBND Thi xã; 
- UBMTTQ và các doàn the; 
-Cáccicpian,dcrnvjthuôcThixä 
- Các di biêu }]DND TM xã; 
- Chü tjch HDND, UBND xâ, phithng; 
- Luu VT; Ban KT- Xii. 



HO! DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHIJ NGHIA VIET NAM 
Till  xA NGffl SON Dc Ip - Tir do - Hinh phtIc 

Si 90/BC-HDND Nghi Sun, ngàjW thángl2 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dr thão nghj quyt v vic pbê duyt chü tru'ong du hr xây drng 

dij an: Nhà ló'p hQc 2 tang 8 phbng Trirô'ng mm non xã Phil Lam, 
thj xã Nghi So'n  

Sau khi xem xét dir thão Nghj quyt và Th trInh so 330/TTr-UBND ngây 
16/12/2020 cUa UBND thj xã Nghi San ye vic âê nghj phê duyt chii tnxcing 
các dir an dâu ttr công:näm 2021 cüa thj xã Nghi San. Ban Kinh t - Xã hôi 
RDND thj xã Nghi San báo cáo Hi dông nhân dan thi xã nhix sau: 

I.COSUPHAPL 
Dy tháo Ng quy& v vic phê duyt chit tniang d&u hr xây dyng di,r an: 

Nhà 1p h9c 2 tang 8 phông Tnr&ng mâm non xA Phit Lam, thj xA Nghi Son 
diiçic UBND thi xã xây drng can cü vào các quy djnh cita pháp li4t,  gôm: 

- Li4t  To cbiic chmnh quyên da phuong ngày 19/612015; Lust  Ngân sách 
Nhà nuàc so 83/20151QH13 ngày 25/6/2015 cita Quôc hi; Li4t Dâu hi cong 
ngày 13/6/20 19; L4t Xây dyng ngày 18/6/2014; 

- Các Nhj djnh cita Chinh  phit: Nghj dinh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cita Chinh phit vê vic quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cita 
Lut Ngân sách nhà nu&c; Nghj dnh so 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cita 
Chinh phii quy djnh chi tiêt hixOng dn thi hành mt so diêu cita Lust Dâu hi 
công; Nghj dn1i so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cita ChInh phit ye quail i 
chi phi dâu hi; 

II. STI CAN THIET PHA! BAN ILkNH NGH QUYET 
Can cit vào nhu cu thirc t, bin nay Ththng Mâm non xã Phit Lam dang 

thiêu 8 phông hçc, dê dáp irng miic dIch dáp irng nhitng diêu kin tôi thiêu ye Co 
sâ 4t chat cita nhà tnthng, buâc dâu on djnh Co sâ vt chat dam báo chat luçing 
day vâ hçc cho giáo viên và h9c sinh nhà tnrô'ng. 

Tü nhitng n)i dung trên, Ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xã Nghi Son nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi Son trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyêt vic 
du hr xây dyng cong trInh: Nhà hp b9c 2 tang 8 phông Tnx?mg mâm non xâ 
Phit Lam, thj xã Nghi San là rat can thiêt và cap bach. 

ifi. NH4N XET 
1. Sir phü hQ'p v&i quy hoich, k hoch dan tir 
- Du an duçc dâu lit không áiih hu&ng den Quy hoach xây dyng chung Khu 

• kinh t Nghi San, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tam nhin den nàm 2050 dã 
duçic Thit tuóiig ChInh phit phê duyt tai  Quyêt djnh so 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. Cong trInh duçic xay dirng nm trong khuôn viên dang quãn vâ 
sit dicing cita nhà trithng. • 

- Vic du lit xây dyng cOng trInh phit bçp vói ké hoch dâu hi cOng 11am 
2021 cita thj xã Nghi Son. 
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2. Miic tiêu du tir: 
Vic dAu tir xay drng cong trinh: NM lOp hçc 2 tng 8 phông Tnrôrng main 

non xã Phü Lam, thj xà Nghi San, ttrng buOc nâng cap, hoãn thin ca sO 4t chat 
cho nhà trithng, dông th&i dê tin tOi trithng dt chuân Quôc gia. 

3. Ten diy an: Nba lOp hçc 2 tang 8 pbông Trtthng mâm non xã PM Lam, 

thj xã Nghi Son. 
4. Dja dim xây dimg: xã Phii Lam, thi xâ Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chü triro'ng du tir dr an: HDND thi xã Ngbi Scm. 
7. Cap quyt d!nh  dâu tir diy an: UBND thi xã Nghi Son. 
8. Chü dan tir: UBND thi  xã Nghi Son. 
9. Ni dung, qay mô du tu: 
Cong trinh dan dicing cap 3, bc chju h'ra bc 3. 
Quy mô nhà 02 tang 8 phông, din tIch xây dirng 549m2; Din tIch san 

BTCT l.009m2. Mt bängnhà chü nhat  có kIch thuOc 39x11,4m. Chiêu cao các 
tang là 3,6rn. Chiêu cao hét san mái BTCT là 7,56m; Tong chiêu cao cong trInh 
là 9,76m. Nén nhà cos ±0.00 cao hon cos mt san hoàn thin 0,36m; hành lang 
tnthc rng 2,lm. 

t A 10. Dir kien tong mirc dau ttr: 5,8 ty dong 
(Nám t3, tam tram triu d'ông chdn) 
A A A A o 11. Nguon von dau tir: NS th xa dau tu 100/a. 

12. Dir kin thô'i gian thijc hin dij an: Näm 2020-2021. 
IV. KLEN NGJII 
1.Di vói HDND thi xã: 
Dê nghj HDND thi  xã quyêt dnh cM trtrang dâu lit xây drng dir an: Nhà 

lOp h9c 2 tang 8 phông Trtthng mâm non xã Phü Lam, thj xã Nghi Son. 
2. D1 von UBND thi xã: 
Can cu Nghj quyêt cüa HDND thj xã ye vic quyêt djnh chii tnxong du lit 

xay dirng dir an: Nhà lOp b9c 2 tang 8 phông Tnx&ng rnm non xã Phü Lam, thj 
xà Nghi Son. UBND th xã triên khai các btthc tiêp theo và to chirc thirc hin dir 
an theo dñng quy djnh cia pháp 1u.t, dam báo hiu qua ngun vn du tu, sOm 
dua dr an vào sü dimg. 

BanKthê-XàhiBDNDthxthI1DNDthIxãNghiScmkth9pthü 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noi nhn: 
- Thuông thrc Thj Uy (b/c); 
- Thtnmg trrc HDND Thj xã; - 
- Chii tch, các phó chü tjch UBND Thj xã; 
- UBMTFQ và các doàn the; 
- Các co quan, don vj thuc Thj x 
- Các di biu HDND Thj xã; 
- Chü tjch HDND, UBND xä, phuting; 
- Luu VT; Ban KT- Xli. 
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