
HOI DONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGBIA VIT NAM 
TH!  xA NGHI SUN Dc  1p  - Ti, do - H3nh phñc 

S: 225 /BC-HDND Nghi San, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra diy thão nghj quyt v vic phê duyt thu trirong ithi tir xây dimg 

dir an: Nâng cap, cãi tio các tuyên throng giao thông thôn Trung Son, Bong 
Son, Tây Son và Bác Son, xä Phil Soii, thj xã Nghi Son, tinh Thanh Hóa 

Sau khi xem xét dir thão Nghj quyt và Tt trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBNID thj xã Nghi Scm v vic d nghj phê duyt chü trucnig 
các dr an du tu cong nàm 2021 ci1a thj xã Nghi San. Ban Kinh t - Xã hOi 
HDND thi xa Nghi San báo cáo HOi  dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I. CcS1PIIAPLY 
Dir tháo Nghj quyt v vic phé duyt chü tnnmg du t'x xây dirng dir an: 

Nâng cap, cãi tao các tuyn dtthng giao thông thôn Trung San, Bong San, Thy 
San và Bc San, xã Phii San, thj, xã Nghi Scm duçic UBND thj xã xay drng can 
cir vao các quy djnh cüa pháp luat,  gm: 

- L4t  T chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015; Li4t Ngân sách 
Nhà nuOc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quc hi; Luat  Du lu cong 
ngày 13/6/2019; L4t  Xây drng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dnh cüa Chinh phi:i: Ngh ctjnh so 163/2016/ND-CP ngày 
2 1/12/2016 cüa Chmnh phü v vic quy dnh chi tit thi hành mt s diu ccia 
Lut Ngân sách nhà ninic; Nghj djnh s 40/2O2OfND-CP ngày 06/4/2020 ciia 
ChInh phU quy djnh chi tit hu&ng dn thi hãnh mt sO diu cüa Lut Du tix 
công; Nghj djnh s 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phCi v quán 1 
chi phi du tu'; 

II. SIr CAN THIET PHAI BAN HANH NGHT QUIET 
tao diu kin thun 1çi cho vic di Ia  cña ngixii dan dja phixang, tao 

dng 1irc thüc dy phát trin kinh t, xã hi cho các thou ciXa x Phü San, vic 

du tu xây d1ng ha tang giao thông là ht sue quan tr9ng, do do vic thc hin 

dir an: Nâng cAp, cài tao  các tuyn dumg giao thông thôn Trung San, f)ông 

San, Thy San và Bttc San, xã Phü San, thj xã Nghi San, tinh Thanh Hóa là rAt 

cn thit. 
Qua vic khâo sat thirc trang các tuyn dithng trén dja bàn xà Phñ San, xác 

djnh 03 tuyn du?ing bao gm: Tuyn dixng tr CtU Bàn HOn thuc thOn Trung 

Sun di ngã ti.x ông Ci thuc thôn Bong San là du&ng lang nha mt thräng rng 

3,5m dâ xuông cAp, hu hông nng; tuyn du&ng tr nhà Ong Khang di nba ông 
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Nguyn DInh Tu thuc thôn Thy San và tuyn tt nhà ông S'ir di nhà ông Cành 

thuc thôn Bc Scm hin tr.ng là dithng dt. Vic du tr xây diing cong trinh 

Dithng giao thông xã Phü Scm, thi xà Nghi Scm, tinh Thanh Hóa là cn thit, tao 

diu kin thuan igi cho vic di lai  ciia ngrni dan, dam bâo an toàn giao thông 

trên tuyn. Ti'rng buâc hoàn thin ca sâ h thng, dam bão tiêu chI dat  chun 

nông thôn mdi. 

Tir nhthig ni dung trén, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi San nhn 
thy: vic UBND thj xà Nghi Scm trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyt vic 
du tu xây dirng cong trmnh: Nâng cp, cái tao  các tuyn dix?mg giao thông thôn 
Truing San, Dông San, Tây San và Bc San, xã Phü Son, thj xã Nghi San là rat 
c.n thit. 

Ill. NHJN XET 
1. Sr phü hçrp vói quy hoch, k hoch du tir 
- Nâng cp, câi tao  các tuyn duing giao thông xã Phii San, thj xã Nghi 

San, tinh Thanh Hóa, các tuyn duâng hin trng dã có sn không ánh huâng 
dk Quy hoach xây dçrng chung Khu kinh t Nghi San, tinh Thanh Hóa den nàm 
2035, tam nhIn den nàm 2050 dà duqc ThU ttrâng Chinh phci phê duyt tai 
Quyét dnh so 1699/QD-TTg ngày 07/12/20 18. 

- Vic d.0 tix xây dirng cong trinh duçic trin khai thi dim hin nay phU 
hçip vti d.0 tur cong nàm: 2021. 

2. Miic tiêu du tir: 
Nâng cp, cái tao  các tuyn duàng giao thông xã Phü San, thj xã Nghi San, 

tinh Thanh Hóa, tao  ra mng 1u9i giao thông dng b, thun 1çi cho vic di lai 

cUa ngui dan các thôn Trung San, Dông Scm, Tây Son và Bc San, xã PhU 

San. Tir do tirng bithc hoàn thin ca sâ h tng hoàn thin các tiêu chI v dich 

nông thôn mâi, ph%ic vi cho qua trInh phát trin kinh th, xã hi cUa dja phuang. 

3. Ten dir an: Nâng c.p, cái tao  các tuyn duâng giao thông thôn Trung 
San, Dông San, Tây San và Bc San, xã PhU San, thi xã Nghi San. 

4. Da dim xây dmg: xã PhU San, thj xã Nghi San, tinh Thanh Hôa. 
5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 
6. Cp quy& ttinh chU trtnng du tir di an: HDND thj xã Nghi San. 
7. Cp quyt tljnh du tir dir an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Chü du fir: UBND thi xã Nghi San. 
9. Ni dung, quy mö, du tic 
- Cong trInh, loai cap cong trmnh: Cong trinh giao thông; cp IV. 

- Quy mô du tu: Tong chiu dài các tuyn khoàng L = 2,35km trong do: 
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+ Tuyn s 1: Chiu dài L=1 lOOm tr cu Bàn Hon di ngã ftr ông Ci. 

Dim d.u: Km0+OO (Tü du cu Bàn Hon thôn Trung Son), Dim cu&: 

Km1+100 (Tii ngã ftr ông Ci thôn Dông San). 

+ Tuyn S6 2: Chiu dài L=550m ti nhà ông Khang di nhà ông Tu; dim 

du: Km:O+O0 (Tai nhà ông Khang thôn Trung San), diem cu6i: Km:0+550 (Tai 

nhà ông Nguyn Dmnh Tu thôn Trung San). 

+Tuyn s6 3: Chiu dài L=700m tü nhà ông Six di nhà ông Cãnh; Di6m 

clu: Km:O+0O (Tai nhà ông Sin  thôn B.c Son), Di6m cu6i: Km:0+700 (Tai nhà 

ông Cãnh thôn Bc Son). 

10. Di kin t6ng mfrc dâu tir: 3,9 t' d6ng 
(Ba , chin tram muôi triêu aóng,) 

11. Ngu6n von dâu tu': Ngân sách thj xä du tu näm 2021. 
12. Dir kin thOi gian thirc hin di an: Näm 2020-202 1. 
IV. MEN NGHI 
1. D6i v&i HDND thj xã: 
D nghj HDND thj xâ quyt djnh chü tnxong dâu tu xây drng di,t an: Nâng 

cp, cãi to các tuyn du?mg giao thông thôn Trung San, Dông San, Thy Son và 
Bc San, xã Phü San, thj xã Nghi Son. 

2. D6i vó'i UBND thj xâ: 
Cn ctr Nghj quyt cña HDND thj xã v vic quyM djnh chü tnroiig du tu 

xây dimg din an: Nâng cap, cái tto các tuyn dithng giao thông thôn Trung San, 
Doug San, Tây San và Bc San, xä Phü San, thj xã Nghi San. UBND thj xã 
trin khai các buc tip theo và t6 chirc thrc hin din an theo diing quy djnh cüa 
pháp 1ut, dam bão hiu qua ngu6n v6n du ttr, srm dixa din an vào sr diving. 

Ban Kinh t- Xä hi HDND thj xã kinh trinh HDND thj xã Nghi San kS'  h9p thi 
17 xem xét, quyêt dinh./. 

]Voi ,iliâiz: 
- Thung trirc Thj üy (b/c); 
- Thithng trtrc I-IDND Thj xã; 
- Chü tjch, các phó chü tjch UBND Thj xã; 
- UBMUQ vâ các doãn the; 
- Các cci quan, dcrn vj thuc Thj xã; 
- Cãc dai biêu iF1DND Thi xã; 
- Chü tich HDND, UBND xä, phung; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 

Du Van Hung 



HOI DONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Tifi  XA NGHI SON Dc 1p - Tir do - H3nh phüc 

S& 226 /BC-HDND Nghi Soii, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra dir thão nghj quyt v vic phê duyt chü trtrong du tir xây dijng 

diy an: Kiên cô hóa các tuyn kênh ttrói, tiêu thôn Son Ht và thôn Trung 
Thành, xä  Thanh So'n, thj xä Nghi Son 

Sau khi xem xét dir thão Nghj quyêt và Th trInh s6 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa LJBND thj xã Nghi San v vic dê nghj phê duyt cht tnrang 
các dir an du t.r cong näm 2021 cüa thi xã Nghi San. Ban Kinh th - Xä hi 
HDND thi xã Nghi San báo cáo Hi dng nhân dan thj xä nhu sau: 

I. COSt1PHAPLY 
Dr tháo Nghj quyt v vic phé duyt chü tnxangdu tu xây dmg dir an: 

Kiên c boa các tuyn kênh tuói, tiêu thôn San Ha và thôn Trung Thành, xà 
Thanh San, thj xä Nghi San duçic UBND thj xã xây dçrng can cir vào các quy 
djnh cüa pháp 1ut, gm: 

- Lut T chirc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; Lust Ngân sách 
Nba nuâc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quc hi; Lut Du tir cong 
ngày 13/6/20 19; Lu.t Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa ChInh pht'i: Nghj dnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy djnh chi tit thi hãnh mt s diu cüa 
Lust Ngân sách nba nuc; Ngh djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cña 
ChInh phü quy djnh chi tit huâng dn thi hành mt s diu cüa Lut Du tu 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cUa ChInh phü v quán 1 
chi phi du tu; 

ii. SU CAN THIET PHAI BAN HANH NGH QUYT 
- Tuyn kênh thôn San Ha:  Tuyên kênh Co nhim vi ttrài tiêu kt hqp, 

kênh dng kênh dat lay nithc tir kênh Chi Giang 16 cap ntthc cho khu ttxói d9c 
tuyên. Doan dâu kênh dài 330m dii qua cánh dOng hai ben là các khu rung trng 
lüa; doan  tiêp theo dài 350m di dc khu dan cu hal ben tuyOn kênh, mt sO vj fri 
dà dugc nhân dan dja phuang dy tam nap; vâ don cuôi dài 520m di qua cánh 
dông trông liia hai ben. Kênh ngoài nhim vi tirâi cOn phâi tiêu nuàc cho lüa và 
khu dan Cu; Vic kênh di qua khu dan Cu tiêu nuc thai sinh hoat lan rác khiên 
kênh hay bj 1ng d9ng, nên tiêu rnthc rat khO khãn; dc bit là vii mita khi can 
nithc d tuii thI khOng dam báo cap rnthc. 

- Mucing tuói thOn Trung Thành:Tuyén kênh có nhim vii tuâi tiêu két 
hqp, kênh dng kênh dat lay nuc tr kenh B9 cap nuâc cho khu tuOi dcc tuyên. 
Kênh di dc tuyên ththng be tong cüa xã, hal ben là các khu rung trOng lüa và 
mu cüa dja phuang. Kênh có nhim vi tuôi, tiêu nuôc cho lüa và dat trông hoa 
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mu; Tuyn kênh dt hin tai  bj bM lAng, cô dai  m9c xung quanh lông và bâ 
kênh nell vic dn nuâc gp nhiêu khó khàn; 

Tir nhUng ni dung trên, Ban Kinh t-. Xã hi HDND thj xã Nghi Scm nhn 
thAy: vic UBND thj xà Nghi Son trinh HDND thj xã ban hành Nghj quy& vic 
dAu tir xay dirng cong trInh: Kiên c hóa các tuyn kênh ti.rài, tiêu thôn Son Ha 
vâ thôn Trung Thành, xã Thanh Scm, thj xä Nghi Scm là rAt cAn thit. 

ifi. NH4N XET 
1. Sr phñ hçrp vó'i quy Iioich, k hoich dAu hr 
- Dix an dixoc dAu tir theo kênh tuyn CU khOng ánh hu&ng den Quy hoch 

xây dung chung Kim kinh t Nghi Scm, tinh Thanh Hóa dn nãm 2035, tam nhIn 
den näm 2050 dã duçic Thu tuàng ChInh phñ phê duyt t?i  Quyêt djnh so 
1699/QD-TTg ngày 07/12/2018. 

- Vic dAu tir xay dirng cong trInh phii hqp vci kê hoach dâu tu cong nàm 
2021 cüa thj xã Nghi Scm. 

2. Muc tiêu dAn tu': 
Dam bâo cAp nithc tLxi, tiêu nhAm n djnh san xuAt nông nghip, phát 

trin kinh t vâ v sinh mOi tnrô'ng. 

3. Ten dir an: Kiên c boa các tuyn kênh ttthi, tiêu thOn Son Ha và thôn 
Trung Thành, xã Thanh Scm, thj xã Nghi Son. 

4. Dia diem xây dimg: xa Thanh San, thi xã Nghi San, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. CAp quyt djnh thU triro'ng dAu tir di an: HDND thj xã Nghi Son. 
7. Cap quyet dnh dau tir dir an: UBND th xa Nghi San. 
8. ChU dAu tir: UBND xã Thanh Son. 
9. Ni dung, quy mô dAu tir: 

DAu tir xây dtrng 02 tuyn kênh vri tng chiu dài kiên céi L= 1,8km và 
các cOng trInh trên tuyn. 

10. Dir kin tong mfrc dâu tir: 3,4 t' dông 
(Bay tj, nám tram triu dóng chdn) 
A A 0 0 11. Nguon von dan lu: NS th xa dau ti.i 50/0 ngan sach xa 50/o. 

12. Dir kin thM gian thtrc hin dij an: Näm 2020-202 1. 
IV. MEN NGH! 
1. Di v&i HBND thj xã: 
D nghj HDND thj xa quy& djnh chü tnrong dAu tu xây dirng dr an: Kiên 

c boa các tuyn keith tuâi, tiêu thôn Son Ha và thOn Trung Thành, xã Thanh 
Son, thj xa Nghi Son. 

2. D6i vói UBND thj xã: 
Can cr Nghj quyt cUa HDND thj xã v vic quyt djnh chü truang dâu tis 

xây dirng di an: Kiên c hóa các tuyn kênh tthi, tiêu thOn Son Ha và thôn 
Trung Thành, xa Thanh San, thj xã Nghi Son. UBND thj xã trin khai các buc 
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tip theo và t chCrc thl.Tc hin dir an theo di'rng quy dinh cia pháp 14t, dam bào 
hiu qua ngun vn dAn tu, sam dua dir an vào sü dirng. 

Ban Kinh t- Xã hi HDND thi xà kmnh trmnh I-]DND thj xA Nghi Son Içt hçp thu 
17 xem xét, quyêt djnh./. 

Nci nhin: 
- Thuôiig tWc  Thj üy (b/c); 
- Thir&ng trkrc HDND Th xã; 
- ChU tch, cáo phó chü tjch UBND T14 xã; 
- UBMTTQ và các doàn the; 
- Các ca quan, dan vi thuc Thi xã; 
- Các dai biêu HDND Thi xâ; 
- Chü tjch HDND, UBND xä, phithng; 
-LuuVT;BanKT-XH. 



HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
TH xA NGHI SIN Bc 1p - Tir do - Hinh pbñc 

S:227 /BC-HDND Nghi San, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra diy thão ngh quyt v vic phê duyt chü trtro'ng du tir xây dijng 
dir an: Kênh mirong tiró'i, tiêu ni doug xã Thanh Thüy, thj xã Ngbi Smi 

Sau khi xem xét dp thão Nghj quyt và Ti trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xâ Nghi Son ye vic die nghj phê duyt chü tnrcmg 
các d an dâu ttr cong 11am 2021 cüa thj xã Nghi Son. Ban Kinh tê - Xã hi 
HDND thj xã Nghi Son báo cáo Hi dông nhân dan thj xa nhix sau: 

I. CO SO PHAP L' 
Dir thão Nghj quyt v vic phê duyt chCi. trwmg du tir xây dirng d an: 

Kênh mucmg tuâi, tiêu ni dông xä Thanh ThUy, thj xã Nghi Son dugc UBND th 
xâ xây drng can cü vào các quy djnh cita pháp 1ut, gôm: 

- Li4t To c1nrc chInh quyên dja phuang ngày 19/6/2015; Lust Ngân sách 
Nhà nuàc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ci1a Quôc hi; Luat Dâu lii cong 
ngày 13/6/2019; LuQtt Xây dimg ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dnh cña ChInh phii: Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
2 1/12/2016 cüa ChInh phci. ye vic quy djrth chi tiêt thi hành mt so diêu cña 
Lu.t Ngân sách nhà nuàc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChinE phU quy djnh chi tiêt huâng dn thi hành mt sO diêu cUa L4t Dâu tir 
công; Nghj djnh so 68/2019tND-CP ngày 14/8/2019 ci:ia ChInh phii ye quàn l 
chi phi dâu ttx; 

II. S1) CAN THIET PIIAI BAN HANH NG11 QUYET 
H thng kênh mmg trói tiêu trên da bàn xã Thanh Thu trong nhüng nm 

qua duçc quan tam dâu tx, tuy nhiên vói din tIch canh tác 1ón, h thông mmmg chixa 
duc dâu tr dông b nén khá nang kêt nôi thông thüy con kern, dan den vic canh tác 
cüa ngthi dan gp nhiêu khó khn do khô han  hoc lfl 1t. Tnxâc tInh hinh tren, d 
khäc phic tmnh trng thiêu nuâc vào mita khô, chOng ngp iing vâo mia mixa thI vic 
dâu liz h thông mixcing tuài tiu phiic vi san xuât nông nghip là can thiêt. 

Th nhüi'ig ni dung trên, Ban Kinh tê- Xã hi HDND th4 xà Nghi Scm nhan 
thây: vic UBND thj xã Nghi Son trInh HDND thj xà ban hành Nghj quyêt vic 
dâu tu xây d1mg cong trInh: Kênh muong tuii, tiêu n)i dông xà Thanh Thi:iy, thj 
xãNghi Son là rat can thiêt. 

III. NH4N XET 
1. Si phü hp vói quy hoich, k hoch du tir 
- Du an duçic du tii không ánh huâng den Quy hoach xây dimg chung Khu 

kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tam nhmn dn näm 2050 dä 
duçc Thu tuóng Chinh phà phê duyt tai  Quyêt djnh so 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Viéc du tu xây dirng cong trinh phi'i hçip vói k hoach dâu ttr cOng nàm 
2021 cUa thj xà Nghi Son. 
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2. Mic tiêu du tir: 
Khc phiic tmnh trang thiu nuâc vao müa khô, cMng ng.p 1mg vào müa mua, 

phic vii canh tác nông nghip, phát triên kinh tê dja phisang 
3. Ten dir an: Kênh m'wmg tthi, tiêu ni dông xã Thanh Thñy, thj xã Nghi 

San. 
4. IJIa dim xây dirng: xã Thanh Thñy, thi xã Nghi San, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 
6. Cp quyt dlnh  chu triroiig du tir dir an: HDND thj xã Nghi Scm. 
7. Cp quyt djnh dâu hr dir an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Chü dan tir: UBND xã Thanh Thi:iy. 
9.Ni dung, quy mô du tir: 
Tong chiêu dài L=2,44 km, trong do: 
- Tuyên muang tiêu (do?n tir cong lira den muang tiêu) vâi chiêu dâi tuyên 

khoáng 1035m, bang BT. 
- Tuyên mixclng tithi (doan ttr cong ha Tri den kênh cá Lu) vâi chiêu dài 

tuyên L=600m, bang BT. 
- Tuyen mucmng (doan tr dp tràn kênh C den cuôi cOng Dac 7) vi chiêu 

dài tuyên khoáng 800m bang mLxang xây gch. 
10. Dir kiên tng mfrc dan tir: 3,7 t3' dông 

(Ba tj, bay tram triu dông c/ian,) 
11. Ngun vn du hi: NS thj xã dâu tir 70% và ngân sách xã tr can dôi 

30%. 
12. Dir kin thO'i gian thirc hin diy an: Nàm 2020-2021. 
IV. MEN NGHI 
1.fMi v&i HDND thj xã: 
Dê nghj HDND thj xã quy& djnh chü throng dâu tu xây dirng dr an: Kênh 

muong tithi, tiêu ni dông xã Thanh Thñy, thi xã Nghi San. 
2.DMvó'iUBNDthixã: 
Can dr Nghj quy& cüa HDND thj xã ye vic quyêt djnh chi:i tnrang dâu tir 

xây dijng dir an: Kênh muang tuài, tiêu ni dông xã Thanh Thñy, thi xa Nghi San. 
UBND thij xa triên khai các bmic tip theo và to chlrc thirc hin dv an theo dling 
quy djnh cüa pháp luat, dam bâo hiu qua nguOn von dâu tix, sOm dua dv an vào 
sirdiing. 

Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã kInh trInh HDND thi xã Nghi Son k3/ hçp thu 
17 xem xét, quyêt djnh./. 

Noinh(mn: 
- Thung tiVc This  üy (b/c); 
- Thuông trirc HDND Thj xâ; 
- ChU tjch, các phó chü tjchUBND Th xã; 
- UBMTTQ và các ctoàn the; 
-Cáccciquan,danvithucThixa 
- Các di biêu HDND N xä; 
- Chü tjch HDND, UBND xã, phurng; 
-LuuVT;BanKT-XH. 

IJu Van Hung 



HOI DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIIT NAM 
THI  xA NGHI StIN Dc 1p  - Ttr do - Hanh phüc 

Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
A SA A A ' A Tham tra diy thao ngh quyet ye viçc phe duyçt chu triro'ng dau tr 

xây dimg dir an: Tuyn mtrolig tiêu thoát lii don tr nhà ông Minh dn nhà 
bà Bay thôn Sa Thôn 4, phu'ông Xuân Lam, thj xã Nghi So'n 

Sau khi xem xét di,r tháo Nghj quy& vâ T trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Son v vic d nghj phê duyt chj tnrang 
các dir an du tix cong näm 2021 cia thj xã Nghi Son. Ban Kinh t - Xã hôi 
HDND thj xã Nghi Son báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I. COS1PHAP LY 
Dii tháo Nghj quyt v vic phé duyt chü tnrang du tix xay dirng dir an: 

Tuyn mrnmg tiêu thoát lü doan tCr nhá Ong Minh dn nhà bà Bay thOn Sa Thôn 
4, phu&ng Xuân Lam, thj xã Nghi Son duqc UBND th xã xây drng can cir vào 
các quy djnh cUa pháp 1u.t, gm: 

- Lut T chirc clthih quyik dja phuang ngày 19/6/2015; Lut N gân sách 
Nliâ iux(ie s 83/201 5/QH 13 iigày 25/6/2015 cüa Quôc hi; Lutt Du tu cong 
ngày 13/6/2019; Lut Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dinh  cüa ChInh phü: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cUa ChInh phO v vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu cña 
Lut Ngân sách nhà nrnrc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cOa 
ChInh phü quy djnh chi tit huáng dn thi hành mt s diu cOa Li4t Du tu 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 c1ia ChInh phO v quán 1' 
chi phi du tir; 

II. SIX CAN THIET PHAI BAN HANH NGH! QUYET 
Qua vic kháo sat thirc trang tuyn dir&ng di tr nhà ông Mirth dn nha bâ 

Bay thôn Sa Thôn 4 có chiêu dài khoáng 1 Km dã drnc dâu ttx di.rng nhija, 
mrnmg thoát rnthc hin trng là muong dat. Qua qua trInh sir di1ng dat dá bôi 
däp lam hp dông chãy, mt so vj trI ách tàc. Vào rn1ia rni.ra mirong dat hin 
trng cOng không kjp thoát mxâc trên nüi Lam Dng do xuông và nu&c thai cia 
khoáng 125 h dan thôn Sa Thôn 4, gay rnràc tràn len mt du&ng lam can tth 
giao thông, nguy hiêm cho ngu1i tham gia giao thông trên tuyên dithng và gay 
sat 1, hit hông tuyên dtthng nhira dã duçic dâu ttx tir tnn9c do. 

Nêu cong trinh: Tuyên muong tiêu thoát 10 don tr nhà ông Minh den nhà 
bà Bay thôn Sa Thôn 4, phthng Xuân Lam, thj xã Nghi San ducc dâu tu xay 
dirng së tao  diu kin thu.n lqi chó vic di lai  cüa ngui dan, dam bão an toàn 
giao thông trên tuyên, tránh sat  lâ, hit hông tuyêri ththng. 

Tir nhOng nôi dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi Son nhmn 
thy: vic UBND thj xã Nghi San trinh HDND thj xa ban hành Nghj quy& vic 
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d.0 tu xay drng cong trmnh: Tuyn mumg tiêu thoát lii doan tir nhà ông Minh den 
nhà ha Bay thôn Sa Thôn 4, phuông Xuân Lam, thj xã Nghi Son là rt c.n thi&. 

Ill. NH4N XET 
,. A A 1. Si phu hcyp vol ke hoch dau tir 

- Du an dtrçic du ttr không ãnh huàng den Quy hoach  xây dxng chung Khu 
kinh tê Nghi Son, tinh Thanh Hóa den nàm 2035, tam nhIn den 11am 2050 dã 
duçic Thu t1xng ChInh phü phê duyt tai  Quyêt djnh so 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du ti.r xây drng cOng trInh phii hçp vri k hoach  dAu tu cong näm 
2021 cüa thj xã Nghi San. 

2. Muc tiêu du tir: 
Tuyn mucing tiêu thoát lii don tü nhà ông Minh dn nhà ha Bay thôn Sa 

Thôn 4, phithng Xuân i3âm, thj xâ Nghi San nhäm tiêu nithc lii cho khu vrc •nñi 
Lam Dng và 125 h dan thôn Sa Thôn 4, han  chê tôi da vic st lâ, huhông 
tuyên du&ng nhira dà duc dâu ti.r, tao  ra mng luói giao thông dông b. Tir do 
trng bithc hoàn thin ccr sâ h tang phic vi cho qua trInh phát triên kinh tê, xa 

hi cUa dja phuang. 
3. Ten dir an: Tuyn muong tiêu thoát 10 doan tü nba ông Minh den nba bà 

Bay thôn Sa Thôn 4, phu0ng Xuân Lam, thj xã Nghi San. 
4. Dja dim xây dirng: phix&ng Xun Lam, thj xã Nghi San. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chü trirong du hr dii  an: HDND thj xã Nghi San. 
7. Cp quyt djnh du hr dir an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Cliii du tir: UBND phuOng Xuân lam. 
9. Nçn dung, quy mo dau tir: 
- Cong trmnh hen cô hóa cap v. 

- Tiêt diên rãnh BT hInh chO nhât kich thrnc BxH (100x100)cm. 
10. Dir kiên tng mfrc dâu tir: 3,5 t' dOng 

(Ba tj, nám tram triu dông chàn) 
11. Ngun von du tir: NS thj xã dâu hr 50% và ngân sách phuOng Xuân 

Lâmtucândôi 50%. 
12. Dir kin thbi gian thirc hin dli  an: Nàm 2020-2021. 
IV. MEN NGH! 
1. Di vói HDND thj xã: 
D ngh HDND thj xã quy& djnh chO lruang du lii xây dirng dir an: Tuyên 

mucrng tiêu thoát 10 doan tir nhà ông Minh dn nhà bà Bay thôn Sa Thôn 4, 
phumg Xuân Lam, thj xã Nghi Son. 

2. IMi vói UBND thi xâ: 
Can cir Nghj quyt ciia HDND thj xã v vic quyt djnh chü tnrcmg dâu hr 

xay dmg d1r an: Tuyn muo'ng tieu thoát 10 doan tr nba ông Minh dn nhà ha 
Bay thôn Sa Thôn 4, phuing Xuân Lam, thj xã Nghi San. UBND thj xã triên 



TM. BAN KINH TE- xA HO! 
KT. TRU'1NG BAN 

O TRIJ1NG BAN 
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khai the buâc tip theo và M chüc thrc hin dir an theo diing quy djnh cña pháp 
luât, dam bão hiu qua ngun vn du tix, sóm dtra dir an vào sii diing. 

BanKinhtê-XâhôiBDNDthixä1dnhthnhRDNDthxãNghi SonkhQpthr 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

.lVoi n/ian: 
- Thuông tnjc Th üy (b/c); 
- Thu&ng trc HDND TW xã; 
- Chü tjch, các phó chU tjch UBND Thj xã; 
- UBMTI'Q và các doàn the; 
- Các co quan, dan vi thuc Thi xã; 
- Các dai biêu HDND Thi xã; 
- Chii tjch HDND, UBND xä, phuâng; 
-Lu'uVT;BanKT-XH. 



HO! DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGIIiA VIT NAM 
THI xA NGHI so Dc 1p - Tir do - H3nh phiic  

S: 229 /BC-HDND Nghi San, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dr thão nghj quyt v vic phê duyt chü trirong du tir xây diyng 
di an: Kênh ttthi tiró'i ni dng phic v,1 san xut nông nghip xä Anh So'n 

(dông Côi thôn Kiêu, con Nlhôn thôn Xuân Thäng, con Chüa thôn Co TrInh), 
thj xã Nghi Son.  

Sau khi xem xét dr thão Nghj quyt và T? trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Son v vic d nghj phé duyt chü trixcing 
các dr an du & cong nàm 2021 cüa thi xa Nghi Som Ban Kinh t - Xã hi 
HDNID thj xà Nghi San báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I. COS4iPHA?LY 

D tháo Nghj quyt ye vic phé duyt chi'j truang du tir xây dmg dir an: 
Kênh ti.rài tithi ni dng phc vi san xut nông nghip xä Anh San (ding Côi 
thOn Kjij, cn Nhón thOn Xuân Thng, cn Chiia thôn C Trinh), thj xi Nghi 
San duçc UBND tli xà xây dyng can cr vào các quy djnh cüa pháp lu.t, gm: 

- Li4t  To chüc chInh quyn dja phixcng ngày 19/6/20 15; L4t  Ngân sách 
Nhà nithc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quc hi; Li4t Du tu cong 
ngày 13/6/2019; Lut Xây dimg ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa ChIrih phü: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 ci1a ChInh phü v vic quy djnh chi tit thi hnh mt so diu cüa 
Lut Ngân sách nhà nuàc; Nghj djnh s6 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ciia 
Chinh phU quy djnh chi ti& huâng dn thi hành mt s diki ciia Li4t  Du tu 
công; Nghj djnh s 68/201 9/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chinh phü v quail 1' 
chi phi dAu tir; 

II. SI)' CAN THIET PITA! BAN HANH NGII! QUYET 

Xà Anh son là xã vüng n'(ii có da hInh ph(rc tap, dt sn xut nông nghip 
chü yeu phân bô d9c theo chân nüi. Toàn b xã Co 25,6 km kênh tuâi ni dông 
trong do có 3,5 kmdã duçc kiên cô hOa, vào màa hn dông dat thithng xuyên 
nrt né ânh hithng den san xuât nông nghip do thiêu rnthc. 

Ti nhimg ni dung trôn, Ban Kinh t- Xã hi L1DND thj xã Nghi San nh.n 
thy: viêc UBND thj xã Nghi San trInh HDND thj xã ban hànhNghj quyt là rt 
cn thit, d dam bão nithc tuài cho san xuât nông nghip, gop phn n djnh 
cuc sng cho ngrn1i dan trén dja bàn xã. 



III. NHN XET 

1. Sir phil hqp vol quy hoch, k hoich du tir 

- Dir an thxqc du tu không ành hithng dn Quy hoach xây dijng chung Khu 

kinh t Nghi Scm, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tm nhIn dn näm 2050 dã 

duic Thu tirOng ChInh phü phê duyt t?i  Quy& djnh s 1699/QD-TTg ngày 

07/12/2018. 
- Vic du tir xây drng cong trinh phü hçp vol k hoch du tix cong näm 

2021 cüa thj xã Nghi Son. 

2. Muc tiêu tu tir: 

Dam bão nuOc ttxâi cho san xut nông nghip khu vtrc dng Cöi thôn Kiu, 
con Nhón thôn Xuân Thãng, con Chüa thôn Co Trmnh. Trng bithc hoàn thin h 
thông ca sâ ha tang thüy 1i, gop phân phát triên kinh tê, xã hi cüa dja phuang. 

3. Ten dir an: Kênh tuâi tuâi ni dông phiic vi san xuât nông nghip xã 
Anh San (dông Côi thôn Kiêu, con Nhón thôn Xuân Thäng, con Chiia thôn Co 
TrInh), thjxàNghi San. 

4. Dia dim xay dirng: Xã AnJi San, thi xa Nghi San, tinh Thanh Hóa. 

5. Dir an nhóm: Dix an nhóm C. 

6. dp quyt (tjnh chü triro'ng du tir dir an: HDND thj xã Nghi Son. 

7. Cp quyt djnh du tir dir an: UBND thj xã Nghi Son. 

8. Chü du tir: UBND xã Anh San; 

9. Ni dung, quy mô du tir: 

Tuynkênh tixâi khu virc dng Côi thôn Kiu vol chiu dài 570m; Tuyên kênh 
tuói con Nhón thôn Xuân Thäng có chiêu dài L=850m; tuyên kênh tithi con 
Chüa thôn Co Trinh có chiêu dâi L=400m. Kênh có mat  cat (bxh)=(0,5x0,6)m. 
Day va thành kênh BTXM dá 1 x2 mac 200 dày 15cm; khong cách lOm bô tn 
khe hin giây dâu tam nhra dithng và 03 thanh chông BTCT dá 1x2 mac 200. 

Các vj tn kênh qua dithng giao thông ni dng thit k ttm dan chu 1irc 
BTCT dá 1x2 mac 250 dày 15cm. 

10. Dir kin tng mfrc du tir: 2 dông 
(Hai dông chán) 

11. Ngun von du tir: NS thj xã 70% và ngân sách xã 30%. 
12. Dir kin thèi gian thi,rc hin di an: Näm 2020-202 1. 

IV. KIEEN NGH! 

1. Dôi vOl HDND thj xã: 

D ngh HDND thj xã quyt djnh chu tnxcing du tu xây dimg dir an: Kênh 
tuOi tirài ni dông phiic vi san xuât nông nghip xa Anh San (dong Côi thôn 
Kieu, cOn Nhón thôn Xuân Thãng, cOn Chua thôn Co TrInh), thj xã Nghi San. 



TM. BAN KIM-I TE- xA iiQi 
KT. TRIrO'NG BAN 

TRUNG BAN 

2.IMivóiUBNDthjxã: 
Can cir Nghj quyët cCia HDND thj xã ye vic quyêt djnh chü truung dâu tii 

xây djng dir an: Kênh tixi tuói ni dng phiic vi san xuât nOng nghip xã Anh 
Sun (dông Côi thôn Kiêu, con Nhon thOn Xuân Thàng, con Chüa thôn Co 
TrInh), thj xã Nghi Sun. UBND thj xã triên lchai các buàc tiêp theo và tO chirc 
thc hin dir an theo d(ing quy djnh cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua ngun von 
dâu tu, sm dua dir an vào sr dtng. 

Ban Kinh t- Xã hi }ThND thj xã kinh trmnh HDND thj xã Nghi Sun kt h9p th 
17 xem xé, quyêt djnh./. 

Noinhin: 
- Thix&ng trirc. Thj ày (b/c); 
- Thix&ng trirc IThND Th xã; 
- ChU tich,  the phó chü tjch UBND Thj xã; 
- UBMTTQ và các doãn the; 
- Các Ca quan, don vj thuc Thj xA; 
- Các dai bi&t HDND Thi xã; 
- Chü tjch HDND, UJ3ND xã, phuèng; 
-LuiiVT; Ban KT-XH. 

Dâu Van Hung 



HOI DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGIIIA VIT NAM 
THI  xA NGHI  S1N Dc 1p - Tir do - H3nh phüc 

Nghi Soii, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra diy thão nghj quyt v vic phê duyt chñ trrnmg du hr xây dimg 

dir an: Nâng cp dirô'ng 2B doin ttr dtrô'ng Mo Set 1n thr&ng Dông Tây 4, 
xã Tru*ng Lam, th xä Nghi Sorn 

Sau khi xem xét di thão Nghj quy& và T trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thi xã Nghi San ye vic dê nghj phê duyt chü trtIcng 
các dr an dâu tix cong nàm 2021 cüa thj xã Nghi San. Ban Kinh tê - Xä hi 
HDND thj xã Nghi San báo cáo Hi dông nhân dan thj xã nhix sau: 

LWSOPHAPLY 
Dir thào Nghj quyêt ye vic phê duyt chü trtwng dâü tu xây drng dr an: 

Nâng cp duôrng 2B dotn tir du?mg Mo Set den duing DOng Tây 4, xã TrtrO'ng 
Lam, thj xã Nghi Son dugc UBND thj xã xây dirng can cü vào các quy djnh cña 
pháp lu.t, gôm: 

- Lut To chcrc chInh quyên dja phixang ngày 19/6/2015; Luat  Ngân sách 
Nhà nuic s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hi; L4t Dâu tu cong 
ngày 13/6/20 19; L4t  Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa ChInh phü: Nghj djnh sO 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 cña ChInh phü ye vic quy dnh chi tiêt thi hành mt so diêu cña 
Lut Ngân sách nhà nuOc; Nghj. djnh sO 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt huàng dn thi hành mt sO diêu cüa Lut Dâu tu 
công; Nghj djnh s 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü ye quàn 1 
chi phi dâu tu; 

II. SIJ CAN THIET NM! BAN HANH NGH! QUYET 
H thông dithng giao thông trên dja bàn xã TnrO'ng Lam trong nhi3iig näm qua 

duqc quan tam du tu, tuy nhiên i dja bàn xã có rat nhiêu tuyên dix&ng kêt nOi vii 
cac xã lan can ci1ng nhu các c1jm Cong nghiêp, d? dO có rnt so tuyên du&ng d. bj 
xuông cap nghiêm trçng là anh huâng den phát triên kinh tê trên dja bàn xã cung nhu 
các vl']ng Ian can. Truâc turth hInh trên, dê khäc ph1ic tinh trng di 1i khO khàn cung 
nhu day m?nh  phát triên kinh tê thi vic dâu tu Nãng cap duOng 2B dom tr dirâng 
MO Set den dung Dông Tây 4, xà Tnr&ng Lam, thj xã Nghi San là can thiêt. 

Ti'r nhfmg ni dung trên, Ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xà Nghi San nhan 
thy: vic UBND thj xä Nghi San trInh HDND thj xã ban hãnh Nghj quyêt vic 
dâu ttr xây ding cong trInh: Nâng cap ththng 2B do.n tir dixn MO Set den 
dthng Dông Tây 4, xã Tnràng Lam, thj xã Nghi San là rat can thiêt. 

III. NHiN XET 
1. Sr phil hçrp vth quy hoch, k hotch du hr 
- Cong trmnh ducic dâu lu trên hin trng duing ci hin có, không thirc hin 

GPMB và mô rông ngoài pham yj ranh gici khu d.t hin Co. 
- Vic du tu xây drng cOng trInh ducic trin khai thñ dim hin nay phil 

S& 230 /BC-IHDND 
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hçip vói dAu tir cong nàm: 2021. 
2.Muctiêuduttr: 
Dáp üng nhng diêu kin tOi thiêu ye cci sâ vat  chat dam bão diêu kin 

thuan lqi trong giao thrnmg cüng nhiz vic di lal  cüa nhân dan và thoát nuc 
sinh hot hal ben thrng cüng nhix nuâc mt dam báo cho tuyêndung. 

3. Ten diy an: Nâng cap dithng 2B don th dithng MO Set den dung Dông 
Tây 4, xã Tnthng Lam, thj xã Nghi Smi. 

4. Dja dim xây durng: xa Truông Lam, thj xã Nghi San, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cap quyt dinh  chü trirong dhi tir dir an: HDND thj xã Nghi San. 
7. Cap quyêt djnh du tir dir an: UBND thj xà Nghi San. 
8. Chu du tu': UBND xã Trtthng Lam. 
9. Nçn dung, quy mo dan tir: 
- D.0 tu tuyn duing có tng chiu dài khong 1 .500m; Chiu rng nn Bnn = 

7,5m chiu rng mt duOng Bmt = 6m. Mt drning lang nhira 03 lap, TCN 4,5Kg/m2. 

- Hai ben tuyn xây dmg rãnh thoát nixâc xây gch Bxh = (0,4x0,6)m 
10. Dir kin tng mfrc du tir: 3,9 t' dng 

(Ba tj, chin tram triu thng chán,) 
8. Ngun vn du tir: Tir ngun ngân sách thj xä h tr? 70% giá trj xây 

1p, ngân sách xa tr can diii. 
12. Dir kin thôi gian thtyc hin dii an: Nàm 2020-2021. 
iv. MEN NGHI 
1.DMvó'iHDNIDthlxä: 
De nghj HOND thj xã quyêt djnh chü truang dâu lit xây dirng dir an: Nâng 

cap dithng 2B doan tir dithng MO Set den dir&ng Bong Tây 4, xã Trtiàng Lam, 
thj xã Nghi Son. 

2.DIivóriUBNDthjxã: 
Can c'r Nghj quyêt cüa HDND thj xã ye vic quyêt djnh chü trucmg dâu lit 

xây drng dir an: Nâng cap dixing 2B doan tir dix?mg MO Set den duOng Bong 
Tây 4, xa Trithng Lam, thj xa Nghi San. UBND thj xä triên khai các bithc tiêp 
theo và to chüc th'rc hin d an theo dãng quy dnh cüa pháp luat,  dam báo hiu 
qua nguôn von dau lit, sam dixa dir an vào sü ding. 

Ban Kinh té- Xã hi HDND thi xã kmnh trInh HDND thi xã Nghi San kt h9p thi'r 
17 xem xét, quyêt dnh./. 

Nol nhIn: 
- Thtthng trc Thj üy (b/c); 
- Thrnxng tric HDND Th xA; 
- Chü tich,  các phó chü tich IJBND Thi xã; 
- UBMTTQ và các doãn the; 
- Các co quan, dcm vj thuc N  xã 
- Các d?i  biêu HDND N xã; 
- Chü tjch HDND, UBND xã, phuing; 
- Lim VT; Ban KT- XH. 

TM. BAN KINH TE- xA HQI 
KT. TRU'ONG BAN 
PHO TRUNG BAN 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THI xA NGHI S€N Dc 1p  - Tii do - Hanh phñc 

S:23 1 /BC-HDND Nghi Soii, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dr thão nghj quyt v vic phê duyt chü trirong du tir xây drng 

dr an: Cãi tao, nâng cap tuyên du*ng giao thông tn thôn Kiêu, 
xã Anh Son di xã Thanh Son, thj xã Nghi Son. 

Sau khi xem xét dir thão Ngh quyt và Ti trInh so 330/TTr-UBND ngIy 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Scm v vic d ngh phê duyt chñ truang 
các dr an dtu tr cong n5m 2021 cia thj xA Nghi Scm. Ban Kinh th - Xã hi 
HDND thj xã Nghi Soii háo cáo JTi ding nhân dan thj xá nhu sau: 

I. CS1PHAPL 

Dir thào Nghj quyt v& vic phê duyt chü tnrcrng du tr xây dirng dçt an: 
Cái tao,  nâng cp tuyn dithng giao thông tr thôn Kiu, xä Anh Son di xä Thanh 
Son, thj xã Nghi Son duçic UBND thj xã xây dijng can cir vào các quy djnh cüa 
pháp 1ut, gm: 

- Lut T chüc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/20 15; Lu.t Ngân sách 
Nhà nixOc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa QuEk hi; Lut Du tti cong 
ngày 13/6/2019; Lut Xây dimg ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dinh cüa ChInh phü: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa Chinh phü v vic quy dinh chi tit thi hành mt s diu cüa 
Lut Ngân sách nhà nithc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phU quy dnh chi tMt huâng dn thi hành mt s diu cüa Luat  Du tr 
công; Nghi djnh s 68/201 9/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phU v quail 1' 
chi phi du Iii; 

II. SIJ' CAN THIET PHAI BAN HANH NGH! QUYET 

Qua vic kháo sat thirc trang tuyn dithnggiao thông dã du tix cách day 15 
11am, hin tai  diximg dã hu hông, bong tróc, xuât hiên nhiêu ô voi, ô gà gay nguy 
hiêm cho ngithi và phucmg tin di la  nhât là hçc sinh và giao viên thir&ng xuyên 
qua lai hang ngày trên tuyên du&ng nay. 

Ti'r nhfrng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND th xã Nghi Son nhn 
th&y: vic UBND th xâ Nghi Son trinh HDND thj xä ban hành Nghj quyt là rt 
cn thit, d dam bão di lai  cho nhân dan, hoc sinh trên dja bàn xã. 



III. NH4N XET 

1. Si phü hçp vó'i quy hoch, k ho3ch du tir 

- Dix an ducc du tu không ánh hix&ng dn Quy hoach xây dirng chung Khu 

kinh t Nghi Soii, tinh Thanh Hóa dn 11am 2035, thm nhin dn 11am 2050 dã 
duqc Thu ttxâng Chinh phü phê duyt tai  Quyêt djnh s 1699/QD-TTg ngày 

07/12/2018. 
- Vic du tix xay dirng cong trmnh phit hcp vri k hoach dAu ttx cOng nãrn 

2021 cña thj xa Nghi San. 

2. Muc tiêu dâu tir: 

Cái tao,  nâng cp tuyn nhm tao  diu kin thun igi cho vic di 1i cüa nhân 
dAn xã Anh San, xã Thanh San và các xâ viing lan can,  dam báo an toàn giao 
thông, phic vi cong tác phông chông thiên tai, nâng cao di song 4t chat và tinh 
than cña nhân dan, tirng buâc hoàn thành tiêu chj xã nông thôn mi nâng cao, gop 
phân thi'ic day phát triên kinh tê - xã hi cüa dja phirang. 

3. Ten dir an: Cãi tao,  nâng cap tuyên dithng giao thông ttr thôn Kiêu, xã 
Anh San di xã Thanh San, thj xã Nghi San. 

A . . , 4. Da diem xay dirng: Xa Aith San, thi xa Nghi San, tinh Thanh Hoa. 

5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 

6. dp quyt djnh chü trtrong du tir dir an: HDND thj xã Nghi San. 

7. Cp quyt djnh du tir dir an: UBND thj xã Nghi Son. 

8. Chu dan tir: TJBND xa Anh San; 

9. Ni dung, quy mô du tir: 

Tng chiki dài các tuyn khoáng L = 1,85km, máng dithng cp phi dá 
dam, mt dithng lang nhia 3 hfrp tiêu chuân 4,5kg1m2, nê dithng rng 5,5rn; mt 
du&ng 4,5m. 

10. Dir kin tong mfrc du tir: 2,55 t dông 
(Hai t, nám tram nám mwo'i triçu d'ông chdn) 

11. Ngun vn dn tir: NS thj xã 70% và ngân sách xã 30%. 
12. Di kin thôi gian thirc hin di,r an: Näm 2020-2021. 

IV. KIEN NGHJ 

1. iMi vói HDND thj xã: 

D nghj HDND thj xã quyt djnh chü tnxcmg du tir xây drng dr an: Cái 
tao, nâng cap tuyen dtr?mg giao thông tr thôn Kiu, xã Anh San di xã Thanh 
San, thj xä Nghi San. 

2. Dii vó'i UBND thl xã: 
Can c1 Nghj quyêt cüa HDND thj xã ye vic quyêt djnh chü truung dâu tir 

xây drng dir an: Cãi tao,  nãng cap tuyen dithng giao thông tir thôn Kiêu, xã Anh 
San di xä Thanh San, thj xã Nghi San. LJBND thj xã triên khai các brnic tiêp 



theo va th chüc thixc hin du an theo dung quy djIIh cüa pháp luat, dam bâo hiu 
qua nguôn von dâu tu, s&m dua dir an vào si'r dicing. 

Ban Kinh t- Xã hi BDND thi xä kInh trinh HDND thi xã Nghi Son k' h9p thir 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noi nhân: 
- Thithng trirc Th4 iiy (b/c); 
- Thung trirc HDND Thj xã; 
- Chü tjch, các phó chü t!ch  UBND Thj xã; 
- UBMTTQ va các doàn the; 
- Các co quail, dcin vj thuc Thi xã; 
- Các dai biêu HDND Thi xã; 
- Chü tch HDND, UBND xâ, phuâng; 
-LxuVT;BanKT-XH. 

TM. BAN KINH TE- xA HO! 
KT. TRU'1NG BAN 



HOI DONG NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CIIU NGHIA YIT NAM 
THJ XA NGIJJ SON Dc 1p - Tir do - H3nh phiic 

S& 232 /BC-HDND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra di.r thão nghj quyt v vic phê duyt chü trirong dâu tir xây dimg 

dir an: Xây drng mói Cong s& và khuOn viên phtrô'ng Hãi Linh, thj xã Nghi Son. 

Sau khi xem xét dir thâo Nghj quy& và Ti trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi San v vic d ngh phê duyt chü trixang 
các dir an du tix cong näm 2021 cüa thj x Nghi San. Ban Kinh té - Xã hi 
HDND thj xà Nghi San báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhtr sau: 

1. CO S1 PIJAP LY 
Dr thão Nghj quyt v vic phê diyt chU tnrcmg du tr xay drng dr an: 

Xây drng m6i COng sâ và khuOn viên phumg Hái LTnh, thj xã Nghi San diiçic 
UBND thj xã xây dirng can cü vào các quy djnh cUa pháp 1utt, grn: 

- Li4t T churc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
NM nithc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quc hi; Lut Du tu cong 
ngày 13/6/2019; Lut Xây d%rng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa ChInh phü: Nghj cljnh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phi'i v vic quy dnh chi tit thi hành mt s diu cüa 
Lutt Ngân sách nhà rnrâc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi ti& huOng dn thi hành mt so diêu ciia Lust  Du tu 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 ci'ia ChInh phü v quãn l 
chi phi du tu; 

II. SI)' CAN THIET PHAI BAN 1JAN11 NGH! QUYET 
Phumg Hái Linh là mt don vj hành chInh mâi thuc thj xã Nghi San va 

phát trin kinh t chi:i yu là san xut nông nghip kt hçp vi ngành ngh djch 
v1i, tiu thu cong nghip. Hin tai  Cong s& UBND phu&ng có 1 nhà lam vic 
khi Dãng üy, UBND phithng và khi doàn th và 1 nhà lam vic c.p IV cüa 
COng an. 

Nba lam vic cüa Dáng Uy, UBND phung duçc xây dimg tr lâu dn nay 
không du ncli lam vic cho can bO cong chi.'rc. Thrc t khi doàn th và mt b 
phn cong chüc UBND phu?ing dang si'x dimg các phông chirc nàng cña Trung 
tam van hóa d lam vic, tip cong dan. 

D dam báo thu cu lam vic cho di ngü can bt phtrmg Hãi Linh, vic 
du tix xây dirng COng s0 và khuôn viên phix&ng Hái LTnh, th xà Nghi Son là 
vic lam cn thit và mang tInh cpbách. 
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Tir nh€tng nOi  dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi Son nhn 
thy: vic UBND thj xa Nghi Scm trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyêt là rat 
cn thiát và cp bach. 

HL NILN XET 
1. Sir phü hçrp vol quy hoch, k hoch du tir 
- Dr an dtrçc du ttx không ánh hi.ràng dn Quy hoch xay dirng chung Khu 

kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, thm nhIn den 11am 2050 dã 
dixçrc Thu tixàng ChInh phü phê duy tai  Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tir xây dirng cong trhih phi hçp vài k hoch du tu cong nãm 
2021 cüa. thj xã Nghi Son. 

2. Mic tiêu du tir: 
Hoân thin dng b h tMng co s& vt chit co quan UBND phthng Hái 

Linh d nâng cao hiu qua lam vic cüa can b cong chñc, viên chüc xã nhm 
phiic vi tt nhim vi chInh trj ciia dja phuong. Dng thii gop phn hoàn thành 
dng b các tiêu chI xay dirng nông thôn mâi. 

3. Ten dty an: Xây drng mâi Cong sâ và khuôn viên phithng Hãi LInE, thj 
xã Nghi Son. 

4. Dia dim xây dmg: phithng Hãi Llnh, thi xã Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhOm: Dir an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chü trirong du tir dir an: HDND thj xã Nghi Son. 
7. Cap quyet d!nh  dau tir dir an: UBND th xa Nghi Son. 
8. Chü du tir: UBND phithng Hãi Llnh. 
9. Ni dung, quy mô du tir: 
9.1. Nhà lam vic: Quy mô nhà 03 tng, din tIch xây drng khoãng 300m2; 

M,t b&ng nhà ch1r U Co kich thithc khoáng 38,4x9,9m. Chiu cao t.ng 1: 3,6m, 
chiu cao t.ng 2: 3,6m; chiu cao cong trInh tInh tr cos nn nhà +0.00 dn cos 
dinh mái là +9,6m. Nn nhà cos +0.00 cao han cos mat san hoàn thin 0,75cm. 
K& cu nhà khung BTCT chju hjc. H cot,  d.m, san BTCT dá 1x2 M200# d tai 
ch& Tuàng nhà xây gch không nung tiêu chu.n KT(6,5x10,5x22cm). Nn nhà 
lát g.ch Ceramic kIch thtthc 500x500 sang màu. Bc tam cp, bc cu thang lát 
dá Granit tir nhien. TuOng, d.m, trn, ct lan son 3 nu6c theo tiêu chu.n. Cua: 
di'mg cira nhçra U-PVC có lôi thép gia cumg, kInh trng dày 5mm. Mái xây 
tithng thu hi 110 b trii 220, xây gch không nung tiêu chun \TXM  M50#; xà 
g bang thép, mái 1çp ton song vuông dày 0,4mm. Phn sê no, sanE quét 
Flinkote chng thm. 

9.2. Khuon viên: Phá di cong trInh cü, xay drng h thng, san, rãnh thoát 
nuâc, bôn hoa, nhà Xe, tuOng rào, trng cay. 

10. Dir kin tng mfrc du tir: 7.930 triu dng 
(Bay tj, chin tram ba miroi triu &ng chán,) 



Dâu Van Hung 

TM. BAN KIMI TE- xA HO! 
KT. TRU'CNG BAN 

TRIfONG BAN 
N 
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11. Ngun vn du tir: NS thj xã 30% VaNS phi.r&ng tir can di 70%. 
12. Dir kin thô'i gian thirc hin dir an: Nãm 2020-202 1. 
IV. MEN NGHJ 
1.Dôivó'iHDNDthjxã: 
D nghj HDND thj xã quy& dnh chü tnrccng d.0 tu xây dimg dr an: Xây 

dimg mâi Cong sO và khuôn viên phumg Hãi Linh, th xâ Nghi San. 
2. DIi vói UBND thi xã: 
Can ct'r Nghj quyt cüa HDND thj xã v vic quyt djnh chU tnicmg d.0 tu 

xây drng dir an: Xây dirng rnâi Cong si và khuôn viên phthng Hái LTnh, thj xã 
Nghi San. UBND thj xã trin khai các buOc tiêp theo và to chüc thiic hin d1r an 
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua ngun vn du tis, sam thra 
diránvaosi:rdiing. 

Ban Kinh t- Xã hi }ThND thi xã kInh trhih HDND thj xã Nghi Son k' hçp thu 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noinhâiz: 
- Thuing trirc Th üy (b/c); 
- Thu&ng trirc FIDND Thj xã; 
- ChU tjch, các phó chü t1ch  TJBND Thj xã; 
- UBMTTQ vâ các doàn the; 
- Các cu quan. dcm vi thuOc  Thj xã; 

Các d?i  biêu HDND Thj xã; 
- Chü tjch HDND, UBND xã, phumg; 
-LuuVT;13anKT-XH. 



! 

CQ!G UO rjdO flaflhl %V1C 
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0 12m2020 

 
S&233 /BC-1 

BAO CAO "cliÜ UYflg dU t1flâY drng 

v vic Phe Ng' So"n, tht xà I'gbi SY1' 
dir tbãO ngbi quyet 

CáC hfl 1LC 
diy an: 

Nghi quyêt và T ttlnb s 330/TTr--
ngày 

Sau khi xem xét dT tbONgbi Sn v VjC 
dê ngbl ph ôuyt clan truclng 

16/12/2020 cña 021 cila tbt xã Ngbi Sen. Ban Kinh t - Xãbi 

các di an d.0 tu cong '' 
2
áo 1i dng nhâfl dan tbi xà nhX sau: 

1-IDND thi xä Ngbi Scm báo c 

I.CCSOPI" 1  

Dir thào Nghi quyêt ye VjC phC duy chü tri1Yng 

Các htng mic ph trçi COng s xà Nghi Scm, tW xä Nghi Scm duqc UBND thj 

xà xây dxng can c(r vàO eáe quy nh etla phâp 1ut, gOm: 

- Lut To chirc cbInh quyêfl dta pbuGflg ngày 19/6/2015; Lu.t Ngân sách 

Nhà nuóc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hi; Lut D.0 tu cong 

ngày 13/6/2019; Lut Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cña ChInh phil: Nghi. dnh S 163/20161ND-CP ng >, 

21/12/2(316 cita Chinh phü v vic quy djnh chi tit thi hành mt S diU/cja  

Lut Ngân sách nhà nuâc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06I4/202( Cfa 
Chinh phü quy djnh clii tit huàng dn thi hãnh mt s diêu cüa Luât D 
công; Nghj djnh s 6812019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chinh phü ye quán 

chi phi du tu; 

II. SJ' CAN THIET PilAI BAN HiNH NGHI QUYET 

Cong s xã chuyn ra dja dim mâi chua Co nhà bão v, chua cO tir&ng rão, 
cong và mOt  s hang miic phi trçl khác. Do 4y, vic du tt.r xây dirng cac hng 
mlic phii. tr? là rt cn thit và c.p bach. 

T nhüng ni dung trén, Ban Kinh tê Xã hi HDND thj xà Nghi Scm nhân 
th.y: vic UBND thj xã Nghi S(m trmnh HDND thj xa ban hành  Nghi quy& là r&t 
cn thi&. 

Ill. NHN XET 

1. Si phü hyp vó'i quy hoch, kê hoch dâu tir 
- Cong trInh duo'c du tu trén hin trng quy hoch dt cOng s xã dang xa 

dimg. 
- Vic dAu tu xây dirng cong trinh duçic trin khai thai dim hin nay ph 

hçcp vói du tir cong näm: 2021. 



2.Muc tiêu 1u tir: 

lam
tii Xây dng 

bô,
hj d?j, dáp 

CC hang muc phu tro 

o chtc không gian 
frng

c hot Cong s Ngh So t 

kiên true cánh quan sinij ha thng moi 
trlxOTlg 

kT thuât dng 3. Ten du'n: Các h?ng muc phu trcy COng dong, dam 
báo an ninh cOng so'. o' xä Nghi Son, thi 4. Dja dim xáy d(mg: xä Nglij Son, thi xa Nghj Son, tinh Thanji .x 

Nghi Son. 
oa. 5. Dir an nhóm: Di,r an nhóm C. 

6. Cp quyet dlnh chü trIro'g du ttr dr' 
7. Cp quyt dinh du ttr dir an: ND an: HDND 

thi xä Nghj Son. 
IXãNghi Son. 8. Ch du tir: UBND xä Nghi Son. 

9. N5i dung, quy mô du tir: 
- Nhà trirc Mo v: Din tIch khoãng 31 m2. 
- NM d xc may: Din tIch xây dimg khoãng 82,0 m2  

- Cong ChInh Cl và eng C2: ThMt k h c1ra ti.r dông, Cng chInh C2 rng 
9,2m có b tn bin hiu, chiu rng thông thüy là 5,55m. Cng phçt C2 rng 
5,43m thông thüy 4,53m. 

- Cp then: Ngun din sir dirng ngun din diiçrc kéo tü tram ha th ci:ia 
xä, hin tai dang sir drng on dnh khu cong so' cü kéo du&ng cap chy qua 
du&ng bang dung rãnh ngâm dn t din ti nhà cong so' mo'i. Xây thrng mo'i 
cac tuyen cap ha the cp din cho các cong trInh thrçic chôn ng.m dat, day dn 

\ dung cap CDPE/DST, cap duqc luôn trong ông nhira HDPE chôn trirc 
tiêp trong dt & d sau 0,6m, phia trên và duâi cap là dat hoc cat dm chat. 

- Các cOng trinh phii trci khác: Xây d'irng h thng ti.rông rào, san thr&ng nôi 

b, trông cay xanh và kè chan song. 

10. Dij ki&i tang mire du tir: 4,3 t dng 

(Bôn t, ba tram triu dong chán) 

11. Nguôfl vn du tir: Ngân sách thi xã h trcl ph&n xây l.p không qua 

2,3 triu dông, phân thiêt bj và chi phi con lai ngân sách xã tir can dôi. 

12. Dr kin thôi gian thirc hin di,r an: Näm 2020-2021. 

IV. KEEN NGIIj 

1. M vói HDND thj xã: 

D nghi BDND thj xà quyêt dnh chü tnrclng d.0 tu xây dirng dii an: Các 

hng miic phii trçl Cong so' xã Nghi Scm, thj xã Nghi Son. 

2. M vO'i UBND tIi xã: 

Can cir Nghj quyt ciia HDND thj xã v vic quyt djnh chü tnxong du tu 

xây drng dr an: Các bng mic phii trcs Cong so' xã Nghi Son, thj xã Nghi Son. 

IJBND thi xa trin khai các buóc tip theo và t ch(rc thxc hien dir an 
theo dCing 



TM. BAN KINU TE-. XA HQI 
TRU'ING BAN 

jHf; ffiNG BAN 
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quy djnh cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua ngun vn du tix, sam dua dir an vào 
si:r d1ing. 

BanKinhtê-XâhôiHDNDthixãkInhtrInhHDNDthjxãNghi Scinkrhçpthü 
17 xem xét, quyêt djnh./. 

No'i ,zhân: 
Thix&ng trirc Thj üy (b/c); 

- Thuäng tnjc HDND Thj xã; 
- ChU tjch, các phó chü tjch LTBND Thj xã; 
- UBMTTQ và các doàn the; 

Các ca quan, dan vj thuc Thj x; 
- Các dai biêu HDND Thi xã; 
- Chü tjch HDND, UBND xã, phu&ng; 
- Luu VT; Ban KT- XE. 

Iu Van Hñng 





HO! DONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CII1J NGIIIA VIT NAM 
TH! XA NGIII SON Dc 1p  - Tir do - Htnh phiic 

S6: 234 /BC-HDND Nghi Scn, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão nghj quyt v vic phê duyt chñ trtroig dâu ttr xây drng 

di an: Nhà cong so' phir?rng Trüc Lam, thj xã Nghi So'n 

Sau khi xem xét dir thão Nghj quyt và Ti trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi San ye vic dê nghj phê duyt chü truang 
các dir an dâu tix cong nàm 2021 ct'la thj xã Nghi San. Ban Kinh tê - Xã hi 
HDND thj xã Nghi Scm báo cáo Hôi dông nhân dan thj xã nhu sau: 

I. CO SO PHAP LY 
Dr thâo Nghj quyt v vic phê duyt chü tnxcmg du tix xäy dirng dir an: 

Nhà cong sx phithng True Lam, th xã Nghi Scm dixçic UBND thj xã xây dirng 
can cü vào các quy djnh cüa pháp 1ut, gôm: 

- Lust To cht'rc chInh quyên dja phuang ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nba nuóc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa QuOc hi; Lut Dâu tu cong 
ngày 13/6/2019; L4t Xây dimg ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh ci:ia Chfnh phCi: Nghj djnh so 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy dnh chi tiêt thi hành mt so diêu cia 
Lut Ngân sách nhà nlxâc; Nghj djnh so 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cña 
ChInh phü quy djnh chi tiêt huàng dn thi hàth môt so diêu cña LuIt Dâu tu 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü ye quàn 1r 
chi phi dâu tir; 

II. S1Y CAN THIET PHAI BAN HANH NGH! QUYET 
Ca sr ht thng Cong s phumg Thic Lam duçrc xây drng và dua vào khai 

thác sü diing dã lâu, hin tti mt s hang mitc dã bj, xung dtp, hu hông không 
dam báo phiic vi nhu cu v ca sâ 4t ch.t và phithng chua dü phông lam vic 
cho can b. D dáp iimg nhfrng diu kin ti thiu v ca sr 4t ch.t cüa cong s, 
vic du tu xây drng cong trInh: Cong sâ phuông Trüc Lam, thj xã Nghi San; 
Hang m1c: Nhà lam vic 3 t.ng 12 phông là rt cn thit và cp bach. 

Tr nhfrng ni dung trên, Ban Kinh t- Xä hti HDND th xã Nghi San nhtn 
thây: viêc UBND thi xã Nghi San trmnh HDND thj xã ban hành Nghj quyêt vic 
clâu tix xay drng cong trInh: Nhà cOng sà phumg Trüc Lam, thj xã Nghi Son là 
rat can thiêt. 

III. NIL4N  XET 
1. Sir phü hqp vOl quy hoich, k hoch du ttr 
- Dir an ducrc du tu không ánh huOng den Quy hoch xây drng chung Khu 

kinh t Nghi San, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tam nhin dOn näm 2050 d 
dirge ThU tuàng ChInh phU phê duy ti QuyOt djnh sO 1 699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. COng trInh dirge xây dcrng näm trong khuôn viên dang quàn l' và 
sU diing cUa nhà tru&ng. 
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- Vic dâu lit xay dimg cong trinh phi hçp vi kê hoach du lit cong näm 
2021 cUa thj xã Nghi Scm. 

2. Miic tiêu du tir: 
Hoàn thin dng b h tMng ca si vat chat co quan UBND phu&ng Trüc 

Lam âê nâng cao hiu qua lam vic cüa can b cong chüc, viên chüc, phuc vi 
tot n1iim vi chInh trj cüa dja phuang. 

3. Ten dir an: Nhà cong s& phucmg Trüc Lam, thj xã Nghi Scm. 
4. Da dim xây dirng: phu&ng True Lam, thi xà Nghi San, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: D? an nhóm C. 
6. Cp quyêt djnh chü triro'ng dâu tir dir an: HDND thj xã Nghi Scm. 
7. Cp quyt djnh du tir dir an: UBND thj xà Nghi Scm. 
8. Chü du tir: UBND phuO'ng Tnic Lam. 
9. Ni dung, quy mo dan tir: 
Quy mô xây dirng nhà lam vic 3 tang, din tIch xây drng 270,75m2; Din 

tjch san BTCT 871m2. 
10. Dir kin tng mirc du tu': 6,8 t dông 

('Sáu tj, tarn tram triu ctông chdn,) 
11. Ngun von dâu ttr: NS thj xã 30% giá tn cong trInh; ngân sách xã tir 

can dôi 70% và phân thiêt b. 
12. Dir kin thôi gian thirc hin di,r an: Nám 2020-2021. 
IV. MEN NGHI 
1. Di vói HDND thj xä: 
De nghj HDND th! xã quyêt djnh chü tnxang dâu lit xây drng dir an: Nhà 

cong sâ phithng Tthc Lam, thj xä Nghi Son. 
2. Di vol UBND thl xâ: 
Can cü Nghj quyêt cüa HDND thj xã ye vic quyêt djnh chü trirong dâu lit 

xây drng d an: Nhà cOng so phithng True Lam, thj xã Nghi San. UBND thj xä 
triên khai các bii&c tiêp theo và to chüc thtc hin dir an theo d't'ing quy djnh cüa 
pháp luat,  dam bâo hiu qua nguon von dâu lit, s6m dua dir an vào si'T dicing. 

Ban Kinh tê- Xã hi HDND thi xã kInh trInh HDND thj xã Nghi Son ki h9p thi 
17 xem xét, quyêt djnh.I. 

Nol nh2n: 
- Thing tivc Th4 üy (b/c); 
- Thuing trrc HDND Th xã; 
- Chü tch, các phó chü tjch UBND Th xã; 
- UBMITQ và các doãn the; 
- Các cci quan, don vj thuOc  Th xã; 
- Các d?i  biêu HDND Thj xã; 
- Chü tch HDND, UBND xa, phu&ng; 
-LuuVT;BanKT-XH. 

TM. BAN KINEI TE- xA HQI 
KT. TRUNG BAN 
PHO TRUNG BAN 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TH! xA NGHI SON Dc 1p - Tir do - ll3nh phIic  

So: 235 /BC-HDND Nghi Scm, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão nghj quyt v vic phê duyt chii trtrong dâu tir xây drng 

dr an: Tu bô, ton to di tich 1ch sfr van hóa dlnh Lang Bài xã Anh Son, 
thi xã Nghi.So'n. 

Sau khi xem xét d thão Ngh quy& và Ti trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Son v vic dê nghj phê duyt chU trixo'ng 
các dir an du ti.r cong nàm 2021 cüa th xã Nghi Scm. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND thj x Nghi Son báo cáo Hi dng nhân dan thj xà nhu sau: 

I. CO S PHAP LV 

Dir thào Nghj quyt v vic phê duyt chU truung d&u tu xây dirng dir an: 
Tu b, ton to di tIch ljch s'Cr van hóa dInh Lang Bài xã Anh Scm, thj xä Nghi 
San duçc UBND thj xã xay dirng can c1r vão các quy dnh cüa pháp lut, gAIn: 

- Lut To chüc chInh quyn da phuong ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nhà nuOc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quc hoi; Luat Du liz cong 
ngày 13/6/2019; Lut Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa Chinh phU: Nghj djnh s 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy djnh chi tit thi hãnh mt s diu cüa 
Luât Ngân sách nhà nuó'c; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ciia 
ChInh phü quy djnh chi tit huàng dn thi hành mt s diu cña Lu.t Du iii 
công; Nghj djnh s6 68/2019/I\TD-CP ngày 14/8/2019 cüa ChIrih phü ye quãn 1r 
chi phi d&u tu; 

ii. siy CAN THIET PHAI BAN HANH NGIE! QUYET 

DInh Lang Bài là mOt  ngôi dlnh c nm lang Bài xã Anh Scm, thj xãNghi 
Son (huyn TI'nh Gia c1i), tinh Thanh Hóa, không chi là mt ngôi dInh cO con 
duçc 1uii girt lai  ma nai day cOn gn lien vói nhiêu si kin ljcb scr tr9ngd.i cüa 
huyên Tinh Gia, day là ncii diên ra dti hi Dáng b huyn lan thi'r nhât và dã 
duçic cong nhân là di tjch van hóa 1ch sic cap tinh. Hin nay là noi giao hru, sthh 
hoit van hóa cong dng, tuy nhien trñi qua thi gian cüng vài s%r tan phá cüa 
thiCn tai ngOi dinh hin dang trong tInh trng xuông cap nghiêm trong có nguy 
co gay mat an toàn. 



Tir nhttng ni dung tren, Ban Kinh t- Xã hi HDND th xã Nghi Scm nhn 
thy: vic TJBND thi xa Nghi Sm trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyët dâu 
ti.r tu b, ton tao  ngôi dmnh là rt cn thit. 

HI. NHJN XET 

1. Sty phu hçrp voj quy hoch, ke hoich dau tir 

- Dir an dixçic du hr không ánh huàng dn Quy hoach  xây drng chung Khu 
kinh t Nghi Scm, tinh Thanh Hóa dn nàm 2035, tm nhin dn 11am 2050 dã 

ducrc Thu 1irng Chmnh phi:i phê duyt tai  Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 

07/12/2018. 
- Vic du hr xây drng cong trmnh phà hçrp vi ká hoach du hr cong näm 

2021 cüa thj xã Nghi Scm. 

2. Mijc tiêu du tir: 

Tu b ton tao lai ngôi dInh nhm mic tiêu chng xung cap, bão ton sir ton 
tai lâu dài cüa mt ngôi dInh dã duqc xep hang di tIch cap tinh. Dông thi lam 

nai sinh boat van hóa, cong dông cüa nhân dan trong lang và gop phân vào miic 
tiêu hoàn thãrih các tiêu chI quôc gia ye nông thôn mdi. 

3. Ten dir an: Tu bô, ton tao  di tjch lich sir van hóa dInh Lang Bài xã AnE 
San,txãNghi Scm. 

A . - . 4. Da diem xay dirng: Xa Anh San, th xa Nghi San, trnh Thanh Hoa. 

5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 

6. Cap quyt djnh chü trinrng du tir dir an: HDND th xã Nghi San. 

7. Cp quyt djnh du tir dr an: UBNT) thj xà Nghi San. 

8. Chü du tir: UBND xã Anh San; 

9. Ni dung, quy mô du tir: 

DInh lang Bài dang trong tInh trng xung cp nghiêm trçng, can tu bô ton 
tao tong the. Tuy nhiên vói tInh chat cap bach và can ci vào nguôn von dir kiên 
phân bô thI giai doan nay sè dâu tu tu bô ton tao  vi các ni dung chInh nhir sau: 

- Thay 100% ngói vày và ngói lot cü bang ngói vãy và ngói lot loai I. 
- Thay mâi 80% dui, me cU dã bj ãi milc, mQt bang dui me go nhóm II. 
- Thay mâi 50% hoành Cu bang hoành gO nhóm IL 
- Thay the, s'Cia cha tram vá các câu kin go khác nhu cOt,  xà, con 

chong,. . .dã bj hir hông. * 
- Lát 1a  to?n bO nên nhà, nén b.c sành he bang gch bat loai I KT 350x350, 

lát lai  bc them bang dá tang xanh Thanh Hóa. 
- Thay the toàn bO ci:ra s và ccra di bang cra g (Büc bàn) duqc gia cong 

ché tao  tt"x go nhóm II. 
- Bóc bO lrp trát Cu; xü l các vet nIrt, trát iai và san lai toàn bO nba. 
10. Dir kin tng mfrc du tir: 1.530 triu dOng 



TM. BAN KINH TE- xA HOI 
KT. TRU1NG BAN 

O TRUOG BAN 

(Mi5t tj, nám tram ha mtrol triu dông chán) 
11. Nguôn von tlâu ttr: NS tinh h trçi 300 triu dông, giá tr4 con 1i NS thj 

xã 70% và ngân sách xã 30%. 
12. Dtr kiên thM gian thirc hin diy an: Näm 2020-202 1. 

IV. MEN NGH! 

1. Di vó'i HOND thj xâ: 

D nghj HDND thj xä quyt djnh chCt trircmg du tu xây dirng d? an: Tu b, 
ton tao  di tIch ljch sir van hóa dInh Lang Bài xã Anh San, thj xã Nghi San. 

2.Dôivó'iUBNDthixã: 

Can ci'r Nghj quy& cüa HDND thj xã v vic quyt djnh chi:i inrang dâu tii 
xây dirng dir an: Tu bô, ton tao  di tIch Uch sCr van hóa dInh Lang Bài xã Anh 
San, thj xà Nghi San. UBND thj xã triên khai các buàc tiêp theo và to chüc th'rc 
hin dir an theo dung quy djnh cüa pháp 1ut, dam báo hiu qua nguon von dâu 
tu, srm dua dir an vào sir ding. 

17 xem xét, quyêt djnh.I. 

Nol nhin: 
- Thuô'ng trirc Thj üy (b/c); 
- Thu&ng tivc HDND Th4 xà; 
- Chü tjch, các phó chü tjch UBND Thj xà; 
- UBMTTQ và các doàn the; 
- Các cu quan, dcm vl thuc Thi xã; 
- Các di biêu HDND Thi xã; 
- ChU tjch HDND, UBND xa, phu&ng; 
-LiruVT; BanKT- XH. 

Du Van Hung 



1101 DONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA \T1T  NAM 
TH! xA NGHI S0N Dc Ip - Ti,r do - Hanh phüc  

S& 236 /BC-HDND Nghi Soi'z, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra duj thão nghj quy& v vic phê duyt chü trirong du tir xây dirng 

dir an: Xây diyng san vn tIng the thao phirô'ng Hãi Linh, thj xã Nghi Som 

Sau khi xern xét dir tháo Nghj quyt và T trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi San v vic d nghj phê duyt chü truang 
cac dir an du tix cong näm 2021 ciia thj xã Nghi San. Ban Kinh th - Xã hi 
HDND thj xã Nghi San báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I. C€S1PHAPLY 

D tháo Nghj quy& v vic phô duyt chü tniang du ti.r xây dmg du an: 
Xây dimg san 4n dng th thao phithng Hãi Linh, thj xA Nghi San duqc UBND 
thj xã xây dirng can cir vào các quy djnh ciia pháp 1ut, gin: 

- Lut T chüc chinh quyn dja phirang ngày 19/6/2015; L4t Ngân sách 
Nba nuàc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quc hi; Luat  Du tix cong 
ngày 13/6/2019; Lust  Xây dung ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa ChInh phU: 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 cüa 
Lu.t Ngân sách nhà nuóc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tit huàng dn thi hành mt s diu cüa Lut Dtu tu 
cOng; Nghj djnh s 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü v quán 1' 
chi phi du tu; 

II. SlT CN THIET PHAI BAN HANH NGH! QUY1T 

Vic du tu xây drng san vn dng th thao phumg Hãi LTnh nhAm phiic 
vu t chüc các nhu cu th thao trong do có bong dá, câu lông, bong truyn và t 
chüc các sir kin van hóa l&n cUa phithng, sê tto dng 1'çrc quan trçng dam bão 
phát trin kinh t xã hi, gii virng An ninh chInh trj tai  dja phuo'ng. 

Tir nhfmg ni dung trên, Ban Kinh t- X hi HDND thj xã Nghi San nh.n 
thy: vic UBND thj xã Nghi Son trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyt là r.t 
cn thi& và c.p bach. 

III. NHN XET 

1. Si phü hqp vói quy hoch, kê hoch dâu tu' 
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- Dr an duçc d.0 tu không ãnh hu&ng dn Quy hoach xây dirng chung Kim 
kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn nàm 2035, t.m nhIn dn 11am 2050 dã 
duçic Thu ttràng Chinh phü phê duyt tai Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du ttr xây dirng cong trhih phü hçp vâi k hoach d.0 ttx cong nàm 
2021 ciia thj xã Nghi Son. 

2. Miic tiêu du tir: 

Xây drng san vn dng dam bão cho cong tác hoat dông van hóa, th thao 
vâ t ch(rc các sir kin cüa phixOng, nâng cáo diii sang van hóa, .tinh th.n cho 
nhân dan. 

3. Ten dir an: Xây dirng san v.n dng th thao phithng Hái Linh, thj xa 

Nghi Son. 

4. Dja dim xây drng: phung Hãi Linh, thi xã Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 

5. Dtr an nhóm: Dir an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü trtro'ng (tu ti.r dr an: HDND thj xã Nghi Son. 

7. CAp quyt djnh du tir dir an: UBND thj xã Nghi Son. 

8. Chü du tir: UBND phurng Hãi Linh. 

9. Ni dung, quy mô du tir: 

Din tIch xây. d'çmg 11.956 m2, san lAp mtt bang toàn b din tIch san và 
thi cong các hang  mic: 

- T hçip san bong dá, cAu lông và san bong chuyn 

- Xây tu&ng rào bao quanh san 4n dng; 

- Ránh thoát nuâc mat san; 

- Nhà báo v, nhà d Xe; 

- San be tong + bãi d xe ô tO 

- Cng ccra san: Gm 01 cng chInh; 

- Xây san khAu, mái tre san khAu tai  vj trI trung tam; 

- Trng cö lá glrng mt san; 

- Khuôn viên cay xanh. 

10. Dir Idn tang mfrc du tir: 6 tT dông 

(Sáu tj ctcng chcn) 
X 0 ' ' 0 11. Nguon von dau tu': NS th xa 30/0 va NS phucing tr can doi 70/o. 



TM. BAN JUN11 TE- xA 119! 
KT. TRUNG BAN 

TR!fONG BAN 

Du Van Hang 
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12. Dir kin thôi gian thtyc hin dir an: Näm 2020-202 1. 

IV. MEN NGH! 

1. Dôi vói HDND thi xâ: 

D nghj HDND thj xã quyt djnh chii tmong du tu xây drng dr an: Xây 
dirng san vn dng th thao phLthng Hâi Linh, thj xã Nghi Smi. 

2. Dôi vol UIBND thi xã: 

Can ci'r Nghj quyt cña HDND thj xã v vic quy& djnh din trixong du ti.x 
xây drng dir an; Xây dirng san 4n dng th thao phithng Hãi LTnh, thj xã Nghi 
Son. UBND thj xã trin khai các buOc tip theo và t chüc thijc hin dr an theo 
dung quy dnh cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua ngun vn du tu, sóm dua dr 
an vào si:r diing. 

Ban KinhthXãhiHDNDthjxãkInhtrmnhHDNDth xãNghiSGn krh9pthü 
17 xem xét, quyêt djnh./. 

Nol nhân: 
- Thithng tnrc Thj Uy (b/c); 
- Thrning trirc HDND Th x; 
- Chü tjch, các phó chü tjchUBND Th4 xã; 

UBMTTQ và các doãn the; 
- Các ca quan, don vj thuc Thi xã; 
- Các dai biu HDND Thi xà; 
- Chü tjch HDND, UBND xã, phung; 
-Lu'uVT; Ban KT-XH. 



HQI DONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CIItJ NGHiA VIT NAM 
TH xA NGHI SON Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

SO: 237 /BC-HDND Nghi Scn, ngây 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra diy thão nghj quyt v vic phê duyt chü tnroiig du hr 

xây drng dir an: Lp dt thang may tii Nhà lam vic 04 tng co quan 
UBND thi xa Nghi Soii 

Sau khi xem xét dir tháo Nghj quyt và Ti trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Sn v vic dê nghj phê duyt chü tnxmig 
các di an d&u tir cong nàm 2021 cüa th xã Nghi Sen. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND thj xã Nghi Sun báo cáo Hi dng nhân dan thj xã thu sau: 

I. COSPHAPLY 
Dir thão Nghj quyt v vic phê duyt chñ tniung dâu fix xây drng diii an: 

Lap dt thang may ti Nba lam vic 04 tng cu quan UBND thj xä Nghi Sun 
thrccc UBND th xã xây dirng can cü vào các quy dnh cüa pháp 14t, gm: 

- Luat T chtc chinh quyn dja phtwng ngày 19/6/20 15; L4t  Ngân sách 
Nhà nuàc s 83/2015/QH13 ngày 2516/2015 cia Qu& hi; Lut Diu fix cong 
ngây 13/6/2019; LutXáy dirng ngãy 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cCa Chmnh phü: Nghj djnh s 163/201 6IND-CP ngày 
2 1/12/2016 cüa ChInh phñ v vic quy djnh chi tiM thi bath mt sO diêu cña 
Lut Ngân sách nba nithc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ci1a 
ChInh phü quy djnh chi tiM huâng dn thi hành m,t s diu c1ia Lut Du tix 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cUa ChIrth phü ye quail 1' 
chi phi du fix; 

ii. si! cAN THIET PHAI BAN HANH NGH! QUYET 
Nhà lam viêc 04 tAng cu quan UBND thj xã Nghi Sun duqc dâu fir xây dirng 

tir näm 2003 phiic vii non lam vic cho HDND&UBND thj xã và phic vti cho các 
t chirc, cá nhân dn giao dich cong viéc, giao thông di iai  giüa các tAng bAng cAu 
thang b. Do khM hxqng cong vic giãi quyM lan, phãi thuông xuyên di 1i gi1ra 
các tAng nén giãm hiêu suAt lam viëc. VI 4y, d to diu kin thun lqi cho các t 
chüc, cá nhân dn giao dch cong vic t?i  UBND thj xä Nghi Sun, nãng cao hiu 
suAt lam vic cüa can b, cong chüc, viên chIrc ngithi lao dng phic vi cong tác 
giái quyM thu tiic hành chInh dng thai trng bm9c hin dai  hóa con sâ 4t chAt lam 
vic tiicing xrng vâi con quan cAp thj xã, vic lAp dt thang may ti Nhà lam vic 
04 tAng con quan UBND thj xã là phi'i hcp vài thu câu thrc tê. 

Tir nhitng ni dung trên, Ban Kinh t& X hi HDND thj xã Nghi Sun nhan 
thAy: vic UBND th xã Nghi San trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyt vic 
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d.0 lit xây drng cong trInh: Lp dt thang may ti Nhà lam vic 04 tang c quan 
UBND thj xã Nghi Son là r.t cn thit. 

Ill. NHhN XET 
1. Siy phü hçrp vó'i k hoch du tn 
- Hin tr.ng sü diing dt cüa khu vrc thirc hin d%r an trong khuOn viên cong 

si, nén không ãnh huâng dn din tIch phãi giái phóng m.t bng, không ánh 
humg den Quy hoach xây dmg chung Khu kinh t Nghi San, tinh Thanh Hóa 
den nàrn 2035, tm nh'm den nàm 2050 dä di.rçic Thu tithng ChInh phü phê duyt 
tai Quyêt djnh so 1699/QD-TTg ngày 07/12/20 18. 

- Vic dâu liz xây d'irng cong trmnh phü hqp vài kê hoach dâu liz cong näm 
2021 ccia thj xä Nghi San. 

2. Miic tiêu du tn: 
D dam báo thuan tin cho qua trInh lam vic, giao djch ci'ia nhân dan 

dn lam vic tai  ca quan UBND thj xã, dng thii gop phn du tu dng b co 
so 4t cht phiic vi lam vic ci'la cci quan UBND thj xà. 

3. Ten dir an: Lp d.t thang may tii Nhà lam vic 04 thng co' quan TJBND 
thj xã Nghi Scm. 

. .g . - 4. Dia them xay di.rng: UBND th xa Nghi Scm. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chü trirong du tn dij an: HDND thj xã Nghi Scm. 
7. Cp quyt dnh du tn dij an: UBND thj xã Nghi Son. 
8. Chü du tn: UBND thj xä Nghi Scm. 
9. Ni dung, quy mô du tir: 
- Lp dt thang may tai  Nhà lam vic 04 teng co' quan UBND thj xã Nghi 

San vOi tài trong thang là 1000kg, t& d 6Omlp. 
- Din tIch h thang Co tãi trQng 1000kg là phü hcip vOi thit k kt câu và 

không ành huOng dn giao thông di lai xung quanh tOa nhà. 
- Nhà lam vic 04 tAng co' quan UBND huyn là khu nhà 04 tAng, da s 

ngirOi dn lam viêc, cong tác cO nhu cAu di lai  iOn nên vic liia chçn thang có 
tc d 60m/phüt là phü hcmp, dam báo dáp üng nhu cAu sir ding thang. 

- Ct phá d& h thang phi, thi cong h thép hInh lien kt cüng h kt c.0 
nhà, trát tram vá, son hoàn thin. 

, A 10. Dir kien tong rntrc dan tn: 2,43 ty dong - 
(Hai 1j, bôñ tram ba mwo'i triu d'ông chãn) 

11. Ngun vn dAu tir: Tr nguOn ngân sách th xa. 
12. Dir kin thM gian thiyc hin diy an: Nám 2020-2021. 
IV. KIEN NGH! 
1. iMi vó'i IIDND thj xã: 
D ngh HDND thj xã quy& djnh chü trucmng dAu ttr xây dmg d'çr an: Lp dt 

thang may tai  Nhà lam vic 04 tAng co quan UBND thj xã Nghi San. 
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2. Dôi vol UBND thj xã: 
Can ci'r Nghj quy& cüa HDND thj xã ye vic quyêt djnh chñ tnxang dâu tr 

xay d%rng dr an: Lp dt thang may ti Nhà lam vic 04 tang cci quan UBND thj 
xã Nghi San. LJBND thj xa trin khai các buàc tip theo và t chüc thirc hin di 
an theo dung quy djnh cüa pháp lu.t, dam bão hiu qua ngun vn du tir, sam 
thra dir an vào sir ding. 

BanKinht - XähiHDNDthIxa ThNDthjxãNghiSonk'hçpthü 
17 xem xét, quyêt djnh./. 

Noi i:hfln: 
- Thu&ng tiyc Thj ñy (b/c); 
- Thrning trijc HDND Thj xã; 
- Chà tch, các phó chi tjch UBND Thi xã; 
- UBMTTQ và các doân the; 
- Các c quan, &n vj thuc Th xä; 
- Các di biêu HDND Thj xã; 
- Chü tjch HDND, UBND xã, phuäng; 
-LixuVT;BanKT-XH. 



HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI]T NAM 
TH!  xA NGHI sN Dc 1p - Tiy do - H3nh phüc 

Nghi San, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra dir thão ngh quyt v vic phê duyt chü tnro'ng du tr xây dipig 

dtr an: Di chuyên dirông din trung, ht áp và TBA s 3 phirông Hãi Hôa dê iãi 
töa via he thrô'ng Lê Th So'in, phu*ng Hal Hôa dotn trtró'c cong trirè'ng Tiêu 
119c và THCS chat hrçing cao Ltro'ng ChI, phirô'ng Hãi Hôa, thj xã Nghi So'n 

Sau khi xem xét dir thão Nghj. quytvà T trinh s 330/TTr-UBND ngày 
1 6/1 2/2020 cUa UBND thj xã Nghi Scm ye vic dê nghj phê duyt chü trixang 
các dii an dâu tu cong näm 2021 cüa thj xã Nghi Scm. Ban Kinh tê - X hi 
HDND thj xã Nghi Scm báo cáo HOi  dông nhân dan thj xã nhtr saw 

I. CO S( PILAF L' 
Dr thão Ngh quyt v vic phê duyt chü tn10ng du ttr xây dijng d an: 

Di chuyên dithng din tnrng, hi áp và TBA so 3 phithng Hái HOa dê giãi tOa via 
he ththng Lê The Son, phixông Hãi Hôa dotn trixic cong tnthng Tiêu hçc và 
THCS cht hrçmg cao Lmmg ChI, phithng Hái HOa, thj xI Nghi Scm duçic 
UBND thj xa xây dung can cr vào the quy dnh tha pháp luat, gm: 

- Li4t  To chcrc chInh quyên dja phucing ngày 19/6/2015; Lt4t  Ngân sách 
Nhà nuâc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ciia QuOc hi; Luât Du tu cOng 
ngày 13/6/2019; Luat Xây dimg ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh ciia ChInh phü: Nghj djnh so 163/201 6/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü ye vic quy dnh chi tiêt thi hành mt so diêu ciia 
Lut Ngân sách nhà nithc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cña 
ChInh phà quy djnh chi' tiêt huàng dan thi hành mt so diêu ciia Lutt Dâu tu 
công; Nghj djnh so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phii ye quãn 1' 
chi phi dâu tu; 

II. S CAN THIET PHAI BAN HANH NGHJ QUYET 
Cong trinh Cái tao,  nâng 4 trithng TFIPT Tinh Gia 5 (cii) thành Trti&ng 

Tiêu h9c và Trung h9c co s& chat hrcing cao Lirong ChI, huyn rmh Gia (nay là 
thj xa Nghi Scm) duqc UBND thj xã dâu tix xây dirng, hin dà duçic di vào hoat 
dng phiic vi nhu câu dy và hQc theo mô hInh trithng chat hrçing cao. Sau khi 
dugc cal tao,  nâng cap doan via he duàng Lé The Son truc cong trtr&ng duqe 
ma rng, lát dá. Tuy nhien, các hang  mic h tang k' thu3t  duôTlg din trên via 
he gôm có TBA so 3 cong suât 560kVA-35/0,4kV phu&ng Hái Hôa và các 
dixang din trung, ha áp, dithng din chiêu sang, du&ng cap viên thông chua 
duc di chuyn, gay mt m' quan, chiem diing via he, mat an toàn cho ngithi di 
b khu 'rrc  truàc cng trung. D cãi tao  m quan dO thi, giái tOa via he dam 
báo an toàn cho nguO'i di b, cãi tao  cânh quan khu vçrc trtthc tnr&ng Tiêu hçc 
và Trung h9c co sâ chat lung cao Luong ChI thI vic di dcii các h tang k9 
thuât trên là can thit. 

S6:238 /BC-HDND 
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Tü nhing ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi Son nhan 
thây: vic UBND thj xã Nghi Son trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyêt vic 
dâu tix xây drng cong trinh: Di chuyên du?ng din trung, ha áp và TBA so 3 
phi.r?ing Hái Hôa dê giãi tôa via he dithng Lê The San, phu&ng Hãi Hôa doan 
truâc cong tnràng Tiêu bce và THCS chat luçrng cao Lucmg ChI, phtxng Hãi 
HOa, th xã Nghi San là rat can thiêt. 

Ill. NHIN XET 
1. Sir phü hç'p vói quy hoch, k hoch du tir 
- Hin trang si diing dt cüa khu virc thirc hin dix an trong khuôn viên 

trtthng Tiêu hc và Trung hçc cci si chat hrçmg cao Li.rcxng ChI, phu&ng Hãi Hôa 
nên không ãnh huàng dn din tIch phái giãi phóng mat  bang, khOng ânh hiing 
den Quy hoach  xây dmg chung Khu kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa den 11am 
2035, tam nhIn dn 11am 2050 dã duc Thu tung ChInh phü phê duyt tai 
Quyêt djnh so 1699/QDTTg ngây 07/12/2018. 

- Vic dâu tix xây dirng cOng trInh phü hcip vâi ké hoach dâu ti.x cong näm 
2021 cCia thi xà Nghi Son. 

2. Mic tiêu du tir: 
Tao m quan dO thj. khu vrc ngã ttr iao dung Nguyn Van Trôi và dithng 

Lê The San; giài tOa via he dithng Lê The Son doan tnthc cong trtthng Tiêu hçc 
và Trung hc co sO' chit hxqng cao Luong ChI. Ttrng bithc sap xêp lai  các ht 
tang kS thuat din khu vrc trung tam thi xã Nghi Son. 

3. Ten dir an: Di chuyén duO'ng din trung, ha áp Va TBA so 3 phirO'ng Hãi 
HOa dê giâi tOa via he duOng Lê The Son, phuO'ng Hãi Hôa doan truOc cong 
tnu&ng Tiêu hoc và THCS chat hucmg cao Luong ChI, phuO'ng Hái Hôa, th xä 
Nghi Son. 

4. Dja dim xây ding: Dix&ng Lê Th Son, phuO'ng Hãi HOa. 
5. Dir an nhóm: Dii an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chü trtro'ng du tir di,r an: HDND thi xã Nghi San. 
7. dp quyt dlnh  du tir dir an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Chü du tir: UBND thj xa Nghi San. 
9. Ni dung, quy. rnô du tir: 
- Di chuyên, xay drng mO'i TBA sO 03 phuO'ng Hái HOa (cong suât 560 

kVA - 3 5/0,4 kV);kiêu tram  treo trên 02 ct BTLT 14m, tn diing Iai  may biên 
ap, tu diên 0,4 kV TBA duiic di chuyên vao trong khuôn viên sat tuong rao cua 
Tnr&ng tiêu hc và Trung hçc co sO' chat krçing cao Lucmg ChI. 

- Di chuyên 02 vj tn ct dôi BTLT 16m cüa dithng day 35 kV hin có canh 
TBA so 3 phuO'ng Hi HOa vào sat, ben trong tuO'ng rào khuôn viên cüa Tnthng 
tiêu hçc va Trung hc ca sO' chat hucrng cao Luong ChI, tn diing 'ai  b câu dao 
phii tái, bô sung cap thép treo cap;  tháo h càng lai cap treo hin trang len vj trI 
cOt mOi. 

- Di chuyên du&ng din 0,4 kV hin trng di trên via he vào ben trong sat 
ti.ràng rào cüa Trtthng tiêu hc và Trung hc co sO' chat lixcmg cao Lixcing ChI. 
COt cüa du&ng day mài si:r ding cOt  BILl 8,5m, lOm; tn dirng lai mOt phan 
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day dn cü và b sung day dn tang them d du ni vào dix?mg din hin trang, 
dâu nôi laj các hp cong to cap din. 

- Xây dimg duèng din chiêu sang trên via he duông Lê The San don 
tnràc khuôn viên trung Tnthng tiêu h9c và Trung hQc co sâ chat hrcing cao 
Lucmg ChI dài 203 m; ct den sü dicing ct thép bat giác lien can cao 9m; bong 
den Led 150W. 

- Tháo di các ct din treo TBA; các ct din cUa dung din trung, ha th 
trên via he sau khi di diii; lát lai dá via he. 

10. Dir kin tong mu'c dâu tir: 1,33 t' dOng 
(M5t tj, ba tram ha inito'i triçu dông chán.) 

11. Nguôn von dâu tir: Tir nguôn ngân sách thj xã. 
12. Dir kin thô'i gian thirc hin dr an: Nám 2020-2021. 
IV. MEN NGHI 
1.Divó'iHDNDthjxã: 
Dê ngh FIE)ND thi xã quyêt djnh chii throng dâu ti.x xây dipig dir an: Di chuyên 

dithngdin trung, ha áp và TBA so 3 phu&ng Hãi Hôa dê giãi tóa via he dixtng 
Lê The Son, ph'uing Hãi Hôa doan truc cong tnthng Tiêu h9c và THCS chat 
luçing cao Lixong ChI, phu&ng Hãi Hôa, thj xã Nghi Son. 

2.Dôivó'ilJBNDthjxä: 
Can ci'x Nghj quyêt cüa HDND thj xà ye vic quyêt djnh chü trixcmg dâu tu 

xây dig dir an: Di chuyên dtrông din trung, ha áp và TBA so 3 phu&ng Hâi 
Hôa dê giãi tóa via he dix&ng Lê The San, phix&ng Hãi Hôa doan truóc cong 
trixông Tiêu h9c và THCS chat lucmg cao Luong ChI, phu?mg Hãi Hôa, thj xã 
Nghi San. UBND thj xã triên khai các buâc tiêp theo và to chüc thçrc hin dr an 
theo diling quy dnh cüa pháp 14t, dam bão hiu qua nguOn von dâu tu, sóm dua 
diránvàosüdting. 

Ban Kinh tê- Xã hi BDND thi xa kInh trmnh HDND thj xã Nghi Son k h9p thu 
17 xem xét, quyêt djnh./. 

Noi nIiin: 
- Thu?mg trrc Thj üy (b/c); 
- Thuông true }]DND Thj xã; 
- Chü tjch, các phó chü tjch UBND Thi xã; 
- UBMTFQ và các doàn the; 
- Các ca quan. don vi thuc Thi xã; 
- Các dai biêu HDND Thi xà; 
- Chü tjch HDND, UBND x, phuàng; 
-LuuVT; Ban KT-XH. 

Du Van Hiing 





HOI DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
THI  XA NGHI SON Dc 1p - Tir do - Htinh  phüc 

S:239 /BC-HDND Nghi San, ngày 20 tháng 12 nãm 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra dr thão ngh quyt v vic phê duyt chU trirting du hr xây drng 
dl! an: H thong din chiu sang tuyn Qnc 1 1A tfr phirông Ninh Hãi dn 
phtrông Hãi Ninh và tir phtr?ing Hãi Ninh den Câu Ghép, thj xã Nghi Soii 

Sau khi xem xét dii tháo Nghj quyt và Ti trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cña UBND thj xa Nghi San ye vic d nghj phê duyt chCi truang 
các dix an d&u tir cong nàm 2021 ciia thj xã Nghi San. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND thj xã Nghi San báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I. CO SO PHAP L 
Dr thào Nghj quyt v vic phé duyt chü trucng du tu xây dirng dr an: 

H thng din chiêu sang tuyn Quc 1 1A tü phuông Ninh Hãi dn phixing Hái 
Ninh và tr phuàng llai Ninh dn Cu Ghép, thj x Nghi San duçcc TJT3ND thj d1 
xây dirng can cü vào các quy djnh cüa phãp 1ut, g6m: 

- Luit T chüc chInh quyn da phuang ngày 19/6/2015; L4t Ngân sách 
Nhà ntrcc s 83/201 5IQH 13 ngày 25/6/2015 cüa Qu& hi; Lut f)u tu cong 
ngày 13/6/2019; Li4t Xây dimg ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dnh cüa ChInh phü: Nghj dnh s6 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cUa Chinh phü v vic quy dnh chi tit thi hành mt s diu c'tXa 
Lut Ngân sách nhà rnthc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ciXa 
ChInh phü quy djnh chi tit hrn9ng dn thi hành mt s diu cUa Lut Du tir 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cUa ChInh phñ v quàn l 
chi phi dAu tix; 

II. S!J' CAN THIET PHAI BAN HANH NGH! QUYET 
Th xã Nghi San có tuyn duàng QL 1A chty qua vii chiu dài khoáng 33 

km, có khu Khu kinh t Nghi San là Khu kinh t tr9ng dim Qu6c gia dã dugc 
Thu trróiig chInh phü phê duyt diu chinh, mi rng tti Quyt djnh s 1699/QD-
TTg ngày 07/12/2018. Hin nay, trên tuyn QL 1A qua thj xã Nghi San don ti'r 
cu Ghép dn phiiông Hãi Ninh (tLr Km 348+900 den Km 35 1+350) và tfx phu&ng 
Hái An den giáp phithng Hãi Hôa (tir Km 352+920 dn Km 363 +750) chua duqc 
du tu h thng din chiu sang d9c hai ben dtthng. D dam bào an toàn giao 
thOng, cái tto m quan do thj, gop phn nâng cao m5 quan do thj, thiic d.y phát 
trin kinh té - xã hi va dng b vâi h thng din chiu sang dä duçic UBND thih 
du li.r thI viëc d,u ttr xäy drng cong trInh H thng din chi&i sang tuyn Qu6c 
1 1A tü phu&ng Ninh Hãi dn phuàng Hài Ninh Va tt'r phu&ng Hãi Ninh dn Cu 
Ghép, thj xà Nghi San là c.n thit. 
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Tir nhitng nOi  dung trên, Ban Kinh t- Xà hOi  HDND thj xã Nghi Sun nhtn 
thy: vic UBND thj xã Nghi Scm trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyêt vic 
du tu xay dung cong trInh: He thng din chiu sang tuyn Qu& I 1A tü phumg 
Ninh Hái dn phix&ng Hãi Nirth và tr phu?ing Hãi Ninh dn Cu Ghép, thj xã Nghi 
San là tht cn thi&. 

ifi. NH4N  XET 
1. Sir phü hçrp vol k hoich du tir 
Vic du tix xây dmg cong trmnh phü hçip vâi k hoch du tu cong näm 

2021 c1ia thi xã Nghi San. 
2. Miic tiêu du tir: 
Xây drng H thng din chiu sang trén Quc 1 1A don tr phi.r&ng Ninh 

Hái dn phithng Hãi Ninh và tCr phtx&ng Hãi Ninh dn Cu Ghép, thxã Nghi San 
d dam bâo an toàn giao thông, cài t?o  m5 quan do thj, tang t l duing ph duçc 
chiu sang và dng b vth h thng din chiu sang trên tuyn QL 1 A dã duçc 
tinh du tu. 

3. Ten di an: H thng din chiu sang tuyn Quc lô 1A t ph'ithng Ninh Hài 
dn phuo'ng Hal Ninh và tr phi.rOng Hài Ninh dn Cki Ghép, th xã Nghi San. 

4. Dja dim xây drng: Tr phuong Ninh Hâi dn Hãi Ninh và phu?mg Hãi 
Ninh di cu Ghép. 

5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chü trirong du tir dir an: HDND th xã Nghi San. 
7. Cp quyt djnh du tir di,r an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Chü du tir: UBNT) thj xã Nghi San. 
9. Ni dung, quy mô du tir: 
Du tu các døan  tuyn dumg din chiu sang dcc 02 ben dithng QL 1A 

gm 07 don tuyn vci tng chiu dài khoãng 13,2 km, gm: 
- Tuyn s6 1:Chiuáng Quc 1 1A doan qua phix?ng Ninh Hài vi 

chiu dài 1,9 km (t1r Km 363+700 dn Km 36 1+800); 
- Tuyn s 2: Chiu sang Quc 1 1A doan qua phu&ng Hãi Linh vâi 

chiu dài 1,9 km hr Km 36 1+800 dn Km 359+900; 
- Tuyn s 3: Chiu sang Quc 1 1A doan  qua phithng Hãi LTIIh vâi 

chiu dài 1,1 km tir Km 359+900 dn Km 3 58+800; 
- Tuyn s 4: Chiu sang Quc l 1A doan  qua phu&ng Tan Dan vi chiu 

dài 1,9 km tCr Km 358+800 dn Km 3 56+900; 
- Tuyn s 5: Chiu sang Quc l 1A doan qua phithng Hái An voi chiu 

dài 1,9 kmhr Km 356+900 dn Km 355+00; 
- Tuyn s 6: Chiu sang Quc l 1A doin qua phuàng Hâi Ninh vài 

chiu dài 2,25 km hr Km 355+00 dn Km 352+930; 
- Tuyn s 7: Chiu sang Qu6c l 1A doan qua phi.thng Hãi Châu vâi 

chiu dài 2,25 km (hr Km 35 1+350 den Km 348+900). 
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10. Dir kin tng mfrc du tir: 61,6 t3 Mng 
(Sáu mtrcri môt tj, sáu tram triu a'ông chán,) 

11. Ngun vn du tu': Ngun NS tinh h trq 50% và ngân sách th can 
Mi. 

12. Dtr kien tho'i gian thrc hiçn di an: Nam 2020-202 1. 
IV. MEN NGH 
1. D& vói HDND thj xã: 
D nghj HDND thj xã quy& djnh chü tnxcmg du tir xây drng dir an: H thng 

din chiu sang tUyn Qu6c 1 1A tr phtthng Ninh Hâi den phumg Hãi Ninh và tr 
phu'ô'ng Hãi Ninh dn CAu Ghép, thj xä Nghi Son. 

2. Dôi vói UBND thj xã: 
CAn cü Nghj quyt cüa HDND th xã v vic quyt djnh chü tnrang du tu.r 

xây dung dr an: H thng din chi&i sang tuyn Qu& 1 1A tCr phiring Ninh Hái 
dn phithng Hãi Ninh và ttr phtr&ng Hãi Ninh dn Cu Ghép, thj xä Nghi San. 
UBND thj xa trin khai các buâc tip theo và t chüc thrc hin dir an theo d(ing 
quy djnh cUa pháp 1u.t, dam bão hiu qua ngun vn du tu, só'm dua dir an vào 
s1r ding. 

Ban Kinh th- Xã hi BDND thj xä kinh trInh HDND thi xã Nghi San kSr  hçp thu 
17 xemxót, quyêtdjnh./. 

Noi nhân: 
- Thuông trirc Thi üy (b/c); 
- Thuâng trite HDND Thj xã; 
- Chü tich,  các phó chü tjch UBND Thj xã; 
- UBMTFQ và các doàn th; 
- Các Cu quan, dcm vj thuc Thj xã; 
- Các dai biêu HDND Thi xã; 
- ChU tjch HDND, UBND xã, phuông; 

Luu VT; Ban KT- XH. 



HOI BONG NHAN DAN 
THI  xA NGHI sN 

S: 240 /BC-HDND 

CQNG HOA xA HOT CHU NGJI1A VIET NAM 
Dc 1p - Ti.r do - H3nh phüc 

Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thãm tra dir thão nghj quy& v vic phê duyt chü trirong du tir xây dimg 

dir an: Khu tái djnh cir phic viii GPMB diy an Din näng hro'ng mt trôi 
ti xã Phil Lam, thj xã Nghi  Son 

Sau khi xem xét dir thão Nghj quy& và T? trinh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Scm v vic d nghj phê duyt chü trucmg 
các dir an dâu tx cong 11am 2021 cüa thj xã Nghi San. Ban Kinh t - Xã hôi 
HDND thj xà Nghi San báo cáo Hi &ng nhân dan thj xâ nhu sau: 

I. CSOPHAPL\ 
Dir tháo Nghj quyt v vic phé duyt chil tnxong du tu xây drng dr an: 

Khu tái dinh cu phiic vçi GPMB dr an Din näng hrçing mat  tthi tti xà Phi Lam, 
thj xà Nghi San ducic UBND thj xä xây dimg can c(r vào. các quy djnh cüa pháp 
1ut, gôm: 

- Lut TO chüc chInh quyn dia phuang ngày 19/6/2015; T,ut Ngân sách 
Nhà nuâc sO 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hi; Lut Du tu cong 
ngày 13/6/2019; Lut Xây dirng ngày 18/6/20 14; 

- Các Nghj djnh cia ChInh phü: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 ci'ia ChInh phü v vic quy dinh chi tit thi hành mt s6 diu cüa 
Lut Ngân sách nhá nithc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tit hithng dn thi hành mt so diêu ci'ia Li4t  Du tu 
công; Nghj cljnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü v quãn 1 
chi phI d&u tu; 

II. SV'  CAN THIET PHAI BAN HANH NGI1I QUYET 
Dir an Din näng lucmg mat  tthi  tai  xã Phü Lam, thj xã Nghi San dã dtrçic 

tinh Thanh Hóa ch.p thi4n vj tn dja dim và kêu gçi nhà du tir. Theo quy djnh 

cUa Lut Dt dai, d thu hi dt thc hin di,r an sir dung dttt bt buc phái t 

chCic 1p và thuc hin dr an tái dinh Cu trtxâc. 
Hin nay dã có mt s nhà du tix dang ti&i hành kháo sat d dà xut dr an 

du tu. Theo do, d chü dng mat  bang b trI tái djnh cu phc v1i di an chinh 

dam bào các quy djnh cüa pháp 14t, dng th&i trên dja bàn xä Ph Lam chua 
du tii xy dirng sn các khu ti dnh cu. Vi 4y, vic dâu tix xây drng khu tái 

dinh cu t.p trung tti xã Phü Lam dng b v Ca si ha tng, báo dam tiêu chun, 

quy chun xây dirng, phü hqp vâi diu kin, phong t1ic, tp quán là cn thiM d 
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phiic vi GPMB dir an Din nàng lucmg mt trôi tai  xã Phü Lam, thj xã Nghi Son 

nhm thu hut các nhà d.0 tii. 

Tr nhitng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HEDND thj xã Nghi San nhn 
th.y: viêc UBND thj xã Nghi San trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyêt vic 
d&u tu xay dirng cong trInh: Khu tái djnh cii phiic vi GPMB dr an Din nãng 
krang mt trii tai  xã Phñ Lam, thj xä Nghi San là rt cn thit. 

1111. NH4N XET 
1. Siy phil hçvp vói quy hoch, k hoich du tir 
Can cir ni dung Van bàn so 14619/UBND-TBKH ngày 19/10/2020 cüa Chñ 

tjch UBND tinh Thanh Hóa v vic dja dim d.0 tir xây drng cong trinh Khu Tái 
djnh cii phiic vi GPMB dr an Din nàng krçmg m.t thii tai xã Phñ Lam, thj xã 

Nghi San; 

- Vic du tii xây ding cong trInh duçic trin khai thi dim hin nay phü 
hcip vol k hoach du tu cong giai doan 2021-2025. 

2. Mic tiêu (thu tir: 
- Xây dirng Ca sO ha tang phiic vi tái djnh cii cho các h dan bi ânh huOng 

b&i dir an Din näng huçing mt trOi tai  xã Phii Lam, thj xã Nghi San nhäm tao 
diêu kin cho ngirOi dan phãi di chuyên, sOm on djnh dOi song, vic lam, dam bão 
an sinh xã hi, dông th&i ttrng bithc hoàn thin ha tang dan cii. 

- Lam ca sO pháp Jr dâu tu xây dimg, quail 1 xây drng theo quy hoach và là 
Ca sO dê 1tp d an du tu xây drng. 

3. Ten dir an: Khu tái d4nh  çu phiic v GPMB d an Din näng huçing mt 
trOi tai xà Phu Lam, thi xäNghi San 

4. Da dim xây drng: xà Ph Lam, thi xa Nghi San, tinh Thanh Hóa. 
5. Dii an nhóm: Dii an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chii triro'ng du tir dir an: HDND thj xã Nghi San. 
7. Cp quyt djnh du tir dii an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Cliii du tir: UBNI) thj xã Nghi San. 
9. Nçi dung, quy mo dau tir: 
Cong trInh h tang k5 thut cp III. * 
Dâu tu xay dirng khu tái djah cii dông b ye h tang k thut vOi tong din 

din tIch khoãng 4,1 ha (gm cá din tIch chân ta luy chim ch) bao gôm các 
hang mic chinh: San nn; diirng giao thông ni b; h thng cp din sinh hoat, 
chiu sang; h thng cp thoát nuOc; via he, cay xanh. 

. Z A A 10. Diy luen tong mirc dau tir: 44,5 ty dong. 
(Bón rnzccri bôn t, nãm tram triu ctdng cMn) 

11. Ngun von du tir: Thj xã dâu ti.r til nguôn thu tiên s1r dicing dat tai  khu 
tái dnh phiic vit GPMB dr an Din nàng hucmg mt trOi. tai  xã PhCi Lam, thj xã 
Nghi San. 

12. Ngành, linh v1c: Ha tang k thuat. 
13. Thôi gian thiyc hin: Nám 2020 - 2022. 
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14. Hmnh thtrc du tu': Nhà niiàc dâu hr. 
IV. MEN NGH! 
1.DôivóiHDNDthxã: 
D nghj HDND thj xã quyt c1nh chü thxong du hr xây drng dir an: Khu tái 

dnh cii pbitc vii GPMB dr an Diên näng hxçing mt tthi tai  xã Phü Lam, th xa 
Nghi San. 

2. Di vó'i UBND thj xã: 
Can cü Nghj quyt cUa HDND thj xã ye vic quyêt djnh chii tnxcing d.0 hr 

xây dirng dir an: Khu tái dnh cii phiic vi GPMB dr an Din näng h.rqng mt träi 
ti xã Phü Lam, thj xã Nghi San. UBND thj xa triên khai các buàc tip theo và 
t chüc thirc hin dir an theo d(ing quy djnh cila pháp 1ut, dam báo hiu qua 
ngun vn cthu tir, scm di.ra dr an vào s1r ding. 

BanKinhte-XahiHDNDthjxâkinhtdnhHDNDthjxãNghi Sonk'h9pthl'r 
17 xem xét, quyêt dinh./. 

No'i nhIn: 
- Thuông tri,rc Thj üy (b/c); 
- Thithng trrc HDND Thj xã; 
- Chü tjch, các phó chU tjch UBND Thj xã; 
- UBMTTQ và các doãn the; 
- Các cc quan, don vj thuQc TI1j xã; 
- Các di biêu BDND Thj xä; 
- Chü tjch HDND, UBND xã, phithng; 
-LuuVT; Ban KT-XH. 
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