
AN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
I SCIN Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

ND Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du ttr xây drng dy an: Xây dyng mói 

nhà hiu b trtrô'ng THCS Anh Son, xä Anh So'n, th1 xã Nghi Son. 

HQI BONG NIIAN DAN TH4 xA NGHI sori 
KHOA XIX, K HQP TH(J' 17 

- Can thLut Td chic chInh quyn djaphiwng ngày 19/6/2015; 
- Can ci Lu2t Ddu tw cong sd 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Lut xay 

dung sd 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Gán th Nghj djnh sd 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cia C'hInh phii quy 

djnh chi tilt hwóng d3n thi hành m5t sd diu cña Lut Ddu tw công, 
Xét To' trinh sd 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cia UBND thj xâ Nghi Soii v 

vicc d nghjphê duyçt chz truung các dy' an ddu tw cOng nám 2021cza thj xä Nghi 
Scm; Báo cáo tMm tra sd /BC-HDND ngày /12/2020 cza Ban Kinh tê' - xâ h(5i 
HDND thj xâ và • j kiln cña các dgi bilu HDND thj xd tgi 19) hQp. 

QUYET NGIIj: 

Diu le Phê duyt chü tniang du tu dir an: Xây dçng m&i nhà hiu b 
tnthng THCS Anh Son, xâ Anh San, thj xã Nghi San, ni dung nhu sau: 

1. Ten dy an: Xây dirng môi nhà hiu b lnthng THCS Anh San, xâ Anh 
San, thj xâNghi San. 

•, A - 2.Chudauttr:UBNDxaAnhSan. 
3. Myc tiêu du tir: Hoãn thin dông b h thông co sä 4t chat, dtt trixô'ng 

chuân, phiic vi thu câu d.y và h9c cüa giáo viên tnr?ng THCS Anh San, xâ Anh 
San, thi xANghi San. 

AC A A 4. Ni dung, quy mo dau tir 
Quy mô nhà 02 iAng, mt b.ng hhih chtt that kIch thuôc khoãng 29,1x7,7m 

(tir tim dn tim), din tIch xay dirng khoãng 232m2, din tIch san khoãng 5 10m2. 

Chiu cao tng 1: 3,6m; chiu cao tng 2: 3,6m; chiu cao mái là 2,5m. Nn nhà 

cos +0.00 cao han cos mt san hoàn thin 0,45m; chiu cao cong trInh tInh tr cos 

±0.000m dn cos dinh mái là 10,lm. Giao thông dirng trong cong trmnh b&ng cAu 
thang b rng 3,9m; hang lang rng 2,lm. 

5.Nhóm dyãn:DixánnhómC 
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6. Du' kin tng mfrc du tir: 3,2 t dng 
(Ba t, hai tram triu dóng chán) 

7. Ngun vn du tu': NS thj xä h trçi 70%; ngân sách xâtirc3O%. 
8. Da dim xãy dipig: Xâ Anh San. 
9. Du' kin thôi gian thiyc hin diy an: Näm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xà can cü Nghj quy& nay chi do Chü du ftr Va 

các dan vj có lien quan th chüc thrc hin các bii&c tip theo ding quy djnh hin 
hãnh cüa pháp 1ut, dam báo hiu qua du tix cüa dir an. 

Diu 3. Thu&ng trirc HDND thj xA, các Ban Hi dng nhân dan thj xâ, các 
to dai  biêu Hi dông nhân dan thj xâ và các dai  biêu Hi dông nhân dãnthj xâ 
trong phtm vi, chüc nng, thim vii, quyên htn cüa mmnh giám sat vic to chüc 
thrc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xâ theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Ngh quyêt nay dã dtrçc HDND thj xä Nghi San khóa XIX, ki hçp thu 17 
thông qua ngày tháng nàm 2020 và có hiu 1irc kê tü ngày thông qua.!. 

No'! nhmn: KT. CHU TICH 

: . PHO CHU TICH THU1NG TRT)t 
- Các Uy viên UBND thj xA; 
- Các Dai  biu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA và các doàn th thj xA; 
- Các ban, ngành thj xA; 
- U HDND, UBND các xft, phu&ng; 
- Lini: VT. H Dmnh Tüng 



H G NUAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Gil! SN Dôc 1p - Tir do - Hanh phüc 

1THAO.' 

NGH QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du tir xây dirng dir an: Tn b, ton tio di tIch 

Ijch sfr van hóa dlnh Lang Bài xã Anh Son, thi xã Nghi Son. 

HQI BONG NIIAN DAN T114 xA NGHI sar 
KHOA XIX, K HQP THI5 17 

- Can thLut T clth'c chInh quyn djaphzrcing ngày 19/6/2015, 
- Can cz- Lut Dáu tw cong so 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Lut xáy 

dung so 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Cánth Nghj djnh sO 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 cüa C7iInh phü quy 

djnh chi tiêt hwóng dan thi hành mç5t so diêu cña Lu2t Dáu tir cOng; 
Xét Ta trinh sO 330/7Tr- UBND ngày 16/12/2020 cña UBND thj xâ Nghi Son ye 

viçc dê nghj phé du)4t  cith truong dâu tzr xáy dng các dy an ti nguOn vOn dâu tu 
cOng cüa thj xâ Nghi Son nám 2021; Báo cáo thám tra sO /BC-HDND ngày / 
/2020 cüa Ban Kin/i tê - xâ hç5i HDND thj xâ và 5  /dên cza các dgi biêu HDND thj xâ 
tgi 19) hQp. 

QUYET NGH4: 

Diu 1. Phé duyt chü tnrang du tu dir an: Tu b, ton tao  di tIch ljch sü van 
hóa dInh Lang Bài xã Anh San, thj xâ Nghi San ni dung thu sau: 

1. Ten dir an: Tu bô, ton tao  di tIch ljch sü van hóa dInh Lang Bài xA Anh 
San, thj xãNghi San. 

2. Chü du tir: UBND xAAnh San. 
3. Miic tiêu du ttr: Tu bô ton tao laj ngôi dInh nh.m miic tiêu chông xuông 

cap, bâo tn sr tn tai  lâu dài cüa mOt  ngôi dInh dã duqc xp hng di tich cp 
tinh. Dng th?i lam nai sinh boat van hóa, cong dng cUa nhân dan trong lang và 
gop phn vào mi1c tiêu hoãn thành các tiêu chI qu6c gia v nông thôn mài. 

A A A 4. Nçn dung, quy mo dan tir 
- Thay 100% ngói vay và ngói lot cu b&ng ngói vây và ngói lOt loai I. 
- Thay mâi 80% dui, me cü dâ bj âi miic, mçt bang dui me go thorn ii. 
- Thay mâi 50% hoãnh cii b&ng hoãnh g nhóm IL 
- Thay the, sira chüa tram vá các câu kin go khác thu cOt,  xà, con 

chông,. . dã bj hu hông. 
- Lát lai toàn bO nên nha, nën bc sãnh he bang gch bat loai I KT 350x350, 

lát lai bc them bang dá tang xanh Thanh Boa. 

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 
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- Thay th toàn b c1ra s và cira di bang cüa g (Büc bàn) duqc gia cong 
ché tao  tr go nhóm II. 

- Bóc bO lifcp trát cü, xir 1 các vet nirt, trát lai  vâ san 1ai  toàn b nhà. 
5.Nhómdirán: DijánnhómC 

. A • A . A 6. Dir kien tong mtrc ttau tir: 1.530 triçu dong 
(Mat t) , nám tram ba mwc'i triu dong chán) 

7. Ngun vn: NS thj xã 70% và ngãn sách xA 30%. 
8. Da dim xây thyng: Xâ Anh San. 
9. Dir kin tho'i gian thtrc hin diy an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao IJBND thj xâ can cir Ngh quyt nay chi dao  ChU d&u tu và 

các dan vj có lien quan t chi'rc thrc hin các buâc tip theo dung quy djnh hin 
hành cUa pháp 1ut, dam bâo hiu qua du tu cüa dir an. 

EDiu 3. Thi.r&ng trirc HDND thj xã, các Ban Hi dng nhân dan thj xã, các 
to dai  biêu Hi dông nhân dan thj xä và các dai  biêu Hi dông nhân dan thj xã 
trong phim vi, chüc nàng, nhim v11, quyên han  cüa mInh giám sat vic tO ch'cic 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xâ theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nghj quyêt nay dà duçic HDND thj xã Nghi San khóa XIX, kST h9p thu 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu hrc kê tr ngày thông qua.!. 

Noi nhjin: 
- Nhi.r Diêu 2&3 Nghj quy&; 
-TFthjüy,TFHDNDthjxA 
- Các Uy viên UBND thj xi; 
- Các Dai  biu F[DND thi xi; ,  
- MTTQ thj xi va cac doãn th thj xi; 
- Các ban, nganh thj xi; 
- TT HDND, UBND cac xi, phumg; 
- Liru: VT. 

KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH TH1J'NG TRI)'C 

H Dlnh Tüng 



144 DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
IWN Bc lap - Ti do - H3nh phñc 

QPND Nghi Son, ngày t/iáng nám 2020 
I 

 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trung du tir xây drng thy an: Kênh ttró'i tirói 

ni dng phiic vui san xut nông nghip xä Anh Son (dngCôi thôn Kiu, 
con Nhon thon Xuan Thang, con Chua thou Co Trinh), th xa Nghi Son. 

HQI BONG NHAN DAN TH! xA NGHI sai 
KHOA XIX, KY HQP THI5' 17 

- Can thLuat Ta char chInh quyn djaphu'o'ng ngày 19/6/2015; 
- Can cz Luat  Du tu cong sd 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Luat  xáy 

dimg sa 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
Can cz Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cza ChInh phi quy 

djnh chi tilt hw&ng dJn thi hành m5t sa diu cia Lut Du tu cOng, 
Xét Ta trInh sO 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 ci'ia UBND thj xa Nghi Son v 

vic dê nghjphe duyt c/th trwong các dy an dâu tzr cOng nám 2021 cña thjxâ Nghi 
Son, Báo cáo thám tra sO /BC-HDND ngày / /2020 cza Ban Kinh tê - xâ hç5i 
HDND thj xii và j kiên cüa các dgi biêu HDND thj xii tqi lg) hQp. 

QUYET NGIIJ: 

Biu 1. Phê duyt chü trwrng ctu tr dr an: Kênh tithi tu&i nOi  dng phiic vii 
san xuât nông nghip xâ Anh San (dông Côi thôn Kiêu, con Nhón thôn Xuãn 
Thàng, cOn Chüa thôn Co Trmnh), thj xA Nghi San ni dung nhi.r sau: 

1. Ten dy an: Kênh tuâi tuói ni dng phiic vi san xut nông nghip xã 
Anh Son (dông COi thôn Kieu, con Nhón thOn Xuân Thang, con Chüa thôn Co 
TrInh), thj xâ Nghi San. 

2.Chüdutir:UBNDxäAnhSan. 
3. Myc tiêu du tir: Dam bâo nithc tu&i cho san xuât nông nghip khu vrc 

dng COi thôn Kiu, cn Nhón thôn Xuãn Thing, cn Chüa thôn C TrInh. Trng 
bithc hoàn thin h thong Ca s& ht t.ng thüy lqi, gop phn phát trin kinh t, xã 

hi cUa dja phuang. 
4. Ni dung, quy mô du ttr 
Tuyn keith tuâi khu vrc dng Cói thôn KMu vài chiu dài 570m; Tuyn 

kênh tuài cOn Nhón thôn Xuãn Thàng có chiêu dài L=850m; tuyên kênh tuth con 
Chüa thôn Co Trinh có chiêu dài L=400m. Kênh Co mt cat (bxh)(O,5x0,6)m. 
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Day và thãnh kênh BTXM dá 1x2 mac 200 dày 15cm; khoãng cách lOm b trI 
khe lUn giây dâu tam nhija dithng và 03 thanh chông BTCT dá 1x2 m4c  200. 

Các vj trI kênh qua duing giao thông ni dng thi& k t&n dn chju 1irc 
BTCT ctá 1x2 mac 250 dày 15cm. 

5. Nhóm diy an: Dij an nhóm C 
6. Drkin tngmfrcdutir: 2t'dng 

(Hal tC' dông chán,) 
7. Ngun v6n du tu': NS thj xã 70% và ngân sách xâ tr can diii 30%. 
8. Dja dim xãy ding: X Anh San. 
9. Dir kien tho'i gian thiyc hiçn dy an: Nam 2020-202 1. 

Diu 2. Giao UBND thj xã cn cü Nghj quyt nay chi dao  Chü du ti' và 

các dan vj có lien quan th chüc thirc hin các buâc tip theo dUng quy djnh hin 
hãnh cUa pháp 1u.t, dam bâo hiu qua d.0 tii cUa dir an. 

Diu 3. Thumg trirc HDND thj xã, các Ban HOi  dng nhân dan thj xâ, các 
to dai  biêu Hi dông nhân dan thj xã và các dai  biêu Hi dông nhân dan thj xä 
trong phm vi, chUc nng, nhim vii, quyên han  cUa mInh giám sat vic tO chUc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

Nghj quyêt nay dA di.rçic HDND thj xâ Nghi Scm khóa XIX, kS'  h9p thu 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu 1irc ké tfr ngày thông qua.!. 

Noi nhân: KT. CHU TICH 

: PHO CHU TICH THU'ONG TRVC 
- Các Uy vién UBND thi xA; 
- Cac Dal  bieu HDND th xa; 
- MTTQ thj xA và các doàn th thj xA; 
- Các ban, ngành thj xA; 
- iT HDND, UBND các xâ, phuting; 
- Liru: VT. H DInh Tüng 



CONG HOA xA HQI CHJ NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tiy do - Hinh phüc 

Nghi Sun, ngày tháng 12 nám 2020 
'N V 

(D " 
£ 

NGH4 QUYET 
v vic giao Uy ban nhân dan thl xã quyt djnh chü trirong du 

tir các duy an du tir cong trên dja bàn thj xã Nghi Soii 

HQI BONG NHAN DAN TII xA NGHI s1r4 
IUiOA XIX, K HQP TH15' 17 

Can thLut T ch&c chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015, 
Can th Lu2t Dcu tu' cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Lut Xáy 

deng sd 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014,' 
Can cz Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/202 0 cña ChInh phü quy 

djnh chi tilt thi hành mç5t s diu cia Lut Du tu' công; 
Xét Ta trinh sO 332 /lTr- UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thj xd ye viçc 

d nghj giao cho UBND thj xa quyEt djnh cht trirong ddu tu' các dr an dáu tu' 
cOng trên dja bàn thj xâ Nghi Son,' Báo cáo thdm tra s /BC-HDND cüa Ban 
Kinh t - xd h5i HDND thj xii và )5 kie'n cüa các dgi biu HDND thj xii. 

QUYET NGIIj: 

Biu 1. Giao Uy ban nhân dan thj xa quyt djnh chü trucmg du tu các dir 

an &i tir cong trên dja bàn thj xA Nghi San, ci,i th nhu sau: 

1. Hi dng nhãn dan thj xã giao UBND thj xâ quyt djnh chü tnrclng dâu 

ttr dM vâi các dir an h tang k5' thi4t khu dan cu du tu xây dirng m&i näm 2021 

và các dr an thuc chuang thnh mlic tiêu cüa tinh b sung, phü hçrp v&i m11c 

tiêu, djnh huàng phát trin kinh t xâ hi cUa thj xã, theo Khoân 7 Diu 17 Lut 

Du tu cong s 39/2019/QH14. 

2. Thii gian thirc hin: Dn h& nàm 2021. 

Biu 2. T chirc th%rc hin 
1. Giao cho Uy ban nhãn dan thj xä t chüc trin khai thirc hin Nghj quy& 

nay theo di'ing quy djnh và báo cáo Hi dng nhân dan thj xa ti các k' h9p 
thumg 1 v kt qua phé duyt chU truong du ttr các dir an theo quy djnh tai 
Diu 1 Nghj quyt nay. 
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2. Giao Thix&ng trrc HDND thj xA, các Ban cüa HDND thj xâ và các di 
biu HDND thj xä theo chirc nàng, nhim v1i và quyn h?n  có trách nhim giám 
sat vic thc hin Nghj quyt nay. 

Nghj quy& nay cia duqc Hi c1ng nhãn dan thj xã khoá XIX, kS'  h9p thu 
17 thông qua ngày ... tháng 12 näm 2020 và có hiu 1rc k tü ngày .. tháng näm 

2020.!. 
No'i nhn: KT. CIJU TICH 
- TT Thj üy, iT HDND thj xä; PHO CHU TICH THThNG TR1TC 
- Các Uy viên UBND thj xA; 
- Các dal  biêu HDND thi xã; 
- MTTQ thj xA và các doàn th thj xA; 
- Các ban, ngãnh thj xa; 
- IJBND các xã, phuäng; 
-LuuVT. 

H DInh Tüng 



DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Ti do - Htnh phüc 

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du tir xãy drng 

Dir an: Xây mcri nhà lop hyc 2 tang 8 phông và sfra chü'a, cãi to mt so 
hng mlic tru*ng TH & THCS xã Djnh Hãi, thi xâ Nghi Son. 

HQI BONG NIIAN DAN THj xA NGHI sors 
KHOA XIX, K( HQP THU 17 

- Can ci Lut Td chi-c chInh quyn dja phwong ngày 19/6/2015, 
- Can ci Lu2t Du tu' cong s6 39/2019/QH14 ngày 1316/2019,' Lut xây 

dung s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- än ct Nghj djnh sd 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cza CiiInh phz quy 

djnh chi tilt hwOng dJn thi hành mç5t s diu cza Lut Dcu tu' cOng, 
Xét Ta trInh s 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cña UBND thj xd Nghi Son ye 

viçc d nghjphê duyçt chi truong các dt an dAu tu' cOng nám 2021cia thj xã Nghi 
Son; Báo cáo thdm tra s /BC-HDND ngày /12/2 020 cia Ban Kinh té - xâ h5i 
HDND thj xd và •j  kiln ci'ia các dgi biéu HDND thj xä tii Iç) hQp. 

QUYET NGHj: 

Biu 1. Phé duyt chü tnrang du ttr d%r an: Xây mâi nhà lop hçc 2 tang 8 
phông và sCra chUa, cái tao  mt so hang mi1c truvng TH& THCS xâ Djnh 
Hái, thj xA Nghi San, ni dung thu sau: 

1;  Ten dir an: Xây mOi nhà lOp hc 2 tang 8 phông và sàa chüa, câi tao 
mt so hang miic tnthng TH & THCS xä Djnh Hãi, thj xä Nghi San. 

2. Chü ttu tir: UBND xä DjIIh Hãi. 
3. Mtic  tiêu du hi: Tüng buOc nâng cap, hoàn thin ca sO 4t chat cho nhâ 

tru&ng, tao  diu kiin thun lçii nht cho vic hQc tip, vui chai cho hçc sinh cüng 
nhix cong tác giáo dçic, giãng dy cüa giáo vien, dáp irng thu cu ngày mt tang 
ye so krçmg h9c sinh trên dja bàn, mOi truOng giáo diic t& cUa nhà truOng. 

4. Ni dung, quy mô du tir: 
- Phá do' nhà 1 tang 7 phông hin trang; 
- Xây mOi nhà lOp h9c 2 tng 8 phông có kIch thuOc 9,52 x 43,22m; 
- Nhà lOp h9c 1 tng 2 phóng: Phá do' mái ton hin trng, trán nhra cü v 

sinh san mái; Quét 3 lOp Sika 107 toàn b mái BTCT, chOngthm b.ng màrig 
khô toàn b phn mái BTCT; D be tong dá mi tao  doe phân hành lang dày 
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Hb=5cm; Thay xà go và lqp ton ép xôp chong nóng, fóhg táx tôzviá go trong 
phông hçc; Thay mâi toàn b h thông din (qutt, bong din, dAy, cong tic...); 
Bóc bO toàn b nên gtch Cu, Lát lai gtch ceramic 500x500mm ben trong và ben 
ngoài phOng h9c; Süa chUa mt s cüa di, càa s dA bj his hông; Tram Va toàn 
b tithng Cu, Lan san toàn b nhà; 

- Nba bâo v: Diic bO l&p trát ngoài, trát 1i và lan san toàn b cong trInh; 
Thay th cira di, cira s Cu bng cüa nhira gia ctrông löi thép; B sung h xà g 
mái ton chông nóng; Thay miii toàn b h thng din (qut, bong din, day, cong 
t&c...); 

- Khuôn viên: Phá dc cng hin trng và xây mâi; Ton nn và lát gch, 
xay mài bó via khuôn viên, h trng cay; Các h trng cay, bó via khuôn viên 
duçic p gch the; 

5.Nhómdrán:DiránnhómC 
6. Dir kin tng muc du tir: 5,68 t) dông 

(Nám tj, sáu tram tam mwc,i triu dóng chán) 
7. Ngun vn du tir: NS thj xã h trq 70% và ngân sách xâ tir can dôi 

ph.n con li. 
8. Oja dim xây dtyng: Xã Djnh Hâi. 
9. Dir kien thot gian thirc hiçn diy an: Nam 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xã can cü Nghj quyét nay chi do Chü dâu tu và 

các don vj Co lien quan t chüc thirc hin các bithc tip theo dáng quy djnh hin 
hành cüa pháp 1ut, dam bâo hiu qua dâu tis cüa dir an. 

Diu 3. Thu?ing trrc HDND thj xâ, các Ban Hi dông nhân dan thj xà, các 
t di biêu Hi dông nhân dan thj xä và các dai biéu Hi dông nhân dan thj xã 
trong phm vi, ch(rc näng, nhim vii, quyén hn cüa mInh giám sat vic to chirc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xä theo quy djnh cUa pháp lut. 

Nghj quyêt nay cia duçic HDND thj xä Nghi San khóa XIX, k' hçp thu 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu lc kê tit ngày thông qua.!. 

Noi nhân: KT. CHU TICH 

: PHO CH1J TICH TB1NG TR1J'C 
- Các Uy viên !JBND thj xA; 
- Các Dai biu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA và cac doan th thj xä; 
- Các ban, ngành thj xA; 
- TT HDND, UBND các xâ, phtthng; 
- Ltru: VT. 

HoDrnhTung 



DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Nghi Scm, ngày tháng 12 nám 2020 

NGH QUYET 
A • A A • - A Ye vice giao Uy ban nhan dan th xa quyet d!nh  chu trirong dau 
tir các dir an du tir cong trén dja bàn thj xã Nghi Son 

HQI BONG NHAN DAN TH4 xA NGHI s 
KIIOA Xix, K1 HQP THU 17 

Can thLu2t Ti chz-c chInh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015; 
Can ci Lut Dcu hr cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Lut Xáy 

dyng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
Can c& Nghj djnh sd 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cia ChInh phi quy 

djnh chi tilt thi hành mç3t sd diu cza Lut Du hr cOng, 
Xét Ta trInh sd 332 /TTr-UBND ngày 16/12/2 020 cüa UBND th/ xd ye vic 

d nghj giao cho UBND thj xa quylt djnh chz trirong ddu tw các dy an dcu tu' 
cOng trên dja bàn thj xa Nghi Son, Báo cáo thdm tra sd /BC-HDND cüa Ban 
Kinh té' - xã hç$i HDND thj xä và j kie'n cia các dgi bilu HDND thj xa. 

QUYET NGHJ: 

Diu 1. Giao Uy ban nhân dan thj xã quyt djnh chU truong du tu các dr 

an du tu cong trén dja bàn thj xâ Nghi Scm, ci th thu sau: 

1. Hi dng nhãn dan thj xA giao UBND thj xã quy& djnh chü trucmg dâu 

tu di vói các dr an ha tng k5 thut khu dan cu du tu xây drng mth nàm 2021 

và các diii an thuc chuong trmnh miic tiêu cüa tinh b sung, phü hcip vth m1ic 

tiêu, djnh hung phát trin kinh t xA hi cüa thj xA, theo Khoãn 7 Diu 17 Lut 

Dâu tu cong s 39/2019/QH14. 

2. Th?ñ gian thirc hin: Dn ht näm 2021. 

Biu 2. T chüc thuc hin 
1. Giao cho Uy ban than dan thj xâ t chüc trin khai thiic hin Nghj quyt 

nay theo dáng quy djnh và báo cáo Hi dng than dan thj xã tai  các k' h9p 
thuông 1 v kt qua phé duyt chU trucing du tu các d an theo quy djnh tai 
Diu 1 Ng quy& nay. 
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2. Giao Thu&ng trrc HDND thj xä, các Ban cüa FIDND thj xâ và các di 
biu FIDND thj xã theo chüc nàng, nhim vz vâ quyn hn có trách nhim\giám 
sat vic thrc hin Nghj quyt nay. 

Nghj quy& nay dã duçic Hi dng than dan thj xA khoá XIX, k'.p thu 
17 thông qua ngây ... tháng 12 nàm 2020 và có hiu lirc k tir ngày .. tháng nãm 
2020.!. 
Nui nhn: KT. CHU TICH 
- TT Thj Uy, iT HDND thj xä; PHO CHU TICH THIS(NG TRV'C 
- Các Uy vién UBND thj x 
- Các dai  biéu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA và các doàn th thj xã; 
- Các ban, ngãnh thj xA; 
- UBND các xä, phtring; 
-LuuVT. 

H DInh Tüng 



CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Dc 1p - Tir do - IInh phñc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH QUYET 
V vic phê duyt chü trtrong ttu tir xây dirng diy an: No vet lông h Khe 
Ram và kênh mirong tirói tIr dp khe ram di nhà van hóa thôn 8 xä Dlnh  Hãi. 

HQI DONG NIIAN DAN TH! xA NGHI s 
KIIOA XIX, K( HQP TITU' 17 

- Can cz Lut T cJnc chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015; 
- Can th Lut Dcu tw cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Luát xáy 

dmg s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can th Ngh/ djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh pith quy 

djnh chi tiêt hithng dn thi hành mç5t sá diu cja Lut Dcu tw Cong, 
Xét Ta trinh s 330/7Tr- UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thj xä Nghi Son v 

viçc d nghj phe duyt chü trwong các d an dAu tw cOng nám 2021ctja flij xä Nghi 
Son, Báo cáo tha2m tra sd /BC-HDND ngày /12/2020 ciia Ban Kinh t - xii h(5i 
HDND th( xii và ki 4n cza các dgi biéu HDND thj xii tgi lcj) hQp. 

QUYET NGHT: 

Diu 1. Phê duyt chü truong du tu dir n: Nao  vet lông ht Khe Ram và 
kênh muong tuâi tir dp khe ram di nhà van hóa thôn 8 xà Djnh Hãi ni dung 
nhiisau: 

1. Ten dr an: No vet lông ho Khe Ram và kênh muxang tixOi tr dp khe 
ram di nhà vàn boa thôn 8 xä Djnh Hâi. 

2. Chü du tir: UBND x Djnh Hãi. 
3. Mijc tiêu du tir: Dam bão nuésc tithi cho san xuât nông nghip. Tüng 

buâc hoàn thin h thng cci s& ht tang thUy lqi, gop phin phát trin kinh t, xã 
hi cUa dja phucing. 

A A A 4. Nçn dung, quy mo dan hr 

- No vet lông h dung tIch khoâng 12.000 m3, süa chita tràn dã hu hông. 
- Xây drng muong be tong có chiu dài L800m kIch thuâc 

(bxh)=:(0,6x0,6)m thành muong dày 15cm bang be tong dá 1x2 mac 200. 
5.Nhómdirán:DuánnhómC 
6. Dir kin tng mUc du tir: 1,8 t dong 

(M3t t, tam tram triçu dong chän) 
7. Nguôn vn dan fir: NS thj x 70% và ngãn sách x t%r can dôi 30%. 
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8. Dja dim xây duyng: Xã Djnh Hãi. 
9. Dir kien tho'i gian thrc hiçn diy an: Nam 2020-202 1. 

Diu 2. Giao UBND thj xa cn cü Nghj quyt nay chi do Chü du tu và 
cac don vj có lien quan t chrc thrc hin các buâc tip theo dung quy djnh hin 
hãnh cüa pháp lut, dam bão hiu qua du tu cüa d%r an. 

Diu 3. Thuing trrc HDND thj xä, các Ban Hi ding nhãn dan thj xä, CC 

t di biu Hi dng nhân dan thj xä và các di biêu Hi dông than dan thj xâ 
trong phm vi, chrc náng, nhim v11, quyên hn cüa mInh giám sat vic to chüc 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh cüa pháp lut. 

Nghj quyêt nay dã &rcic HDND thj x Nghi Son khóa XIX, k h9p thu 17 
thông qua ngày tháng nAm 2020 và có hiu 1irc kê tfr ngày thông qua.!. 

NcrinhIn: 
- Nhis Diêu 2&3 Nghj quyêt; 
- U thj üy, Ti' HDND thj xã; 
- Các Uy viért UBND thj xä 
- Các Di biu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA và the doàn th thj xä; 
- Các ban, ngãnh thi xã; 
- U HDND, UBND các xä, phu&ng; 
- Lmi: VT. 

KT. CIffi TICH 

PHO CHTJ TICH TB1XNG TRU'C 

A Ho Dinh Tung 



DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p  - Tir do - H3nh phñc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

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

Dir an: Cãi tio, nâng cp du*ng giao thông thôn Hing Phong, 
thôn Hng Quang, xã Bjnh Hãi, thj xã Nghi So'n 

HQI BONG NIIAN DAN THI XA NGHI sON 

KIIOA XIX, Ki( HQP TIIIJ' 17 

- Can cz Lut T chzc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/2015, 
- Can ci Lut Ddu tir cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Luát xay 

dyng So 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can cz Nghj djnh sO 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cza ChInh phz quy 

djnh chi tiit hut5ng dn thi hành mt sO diu cza Lut Dcu tw cOng, 
Xét Ta trinh sO 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thj xà Nghi Son v 

viçc d nghj phê duyt chü tru-ong các dt an dcu tu cOng näm 2021cña thj xci Nghi 
Son, Báo cáo thOrn ira sO /BC-HDND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tO - xâ hç3i 
HDND thjxä và kiln cza các dgi biéu HDND thj xâ tgi Icj) hQp. 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Phê duyt chü trwing du tir dir an: Câi tao,  nãng c.p du?rng giao 
thông thôn Hông Phong, thôn Hông Quang, xä Djnh Hâi, thj xâ Nghi Son, nti 
dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Câi tao,  nâng cap dix&ng giao thông thôn Hông Phong, thôn 
Hông Quang, xâ Djnh Hâi, thj xà Nghi Son. 

2. Chü du tir: UBND x Djnh Hâi. 
A A A A A A A 3. Muic tieu dau tir: Tao  dieu kien thun lqi cho than dan di lai  phiic vi 

phát triên kinh tê - xA hi và hoàn thin các tiêu chI xây dirng nông thôn mài. 
4. NQi dung, quy mô du tir: Du tir xây dmg tuyn dithng vài thng chiu dài 

2,5km, chiêu rông nên diring 5m; chiêu rng mt &rrng 3,5m; chiêu rOng lé 2x0,75m; 
mt duèng BTXM M250# dày 16cm. Xây dirng 01 cong ban BTCT giUa dông L4m trên 
tuyn durng thôn Hông Phong tir thôn 1(cuxO di thôn 3 (cii) 

5. Nhóm diy an: Du an nhóm C 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 3 t) dông 

(Ba tj" dOng chán) 
7. Ngun vn du tir: NS thj xa 70% và ngn sách xã tir cn dôi 30%. 
8. Dja dim xây dijng: Xâ Djnh Hãi. 
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9. Dy kin thôi gian thyc hin dy an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xA can cr Nghj quyêt nay chi dao  Chü dâu tLr Va 

các &Yn vj có lien quan t churc th'rc hin các buàc tip theo dung quy djnh hin 
hành cUa pháp 1ut, dam bâo hiu qua du tu cüa dir an. 

Diu 3. Thithng trrc HDND thj xA, các Ban Hi dng nhãn dan thj xâ, các 
t di biêu Hi dông nhân dan thj xã và các dai  biêu Hi dông nhân dan thj xä 
trong phm vi, chüc nàng, nhim vii, quyên han  cüa mInh giám sat vic to churc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh cUa pháp luât. 

Nghj quyt nay dã duçic HDND thj xä Nghi Scm khóa XIX, kr h9p thu 17 
thông qua ngày tháng nAm 2020 và có hiu 1ic kê tr ngày thông qua.!. 

Noi nhân: KT. CIItJ TICH 

PRO cnU TICH THLNG TRVC 
- Các Uy viên UBND thj xA; 
- Cáo Dai  biêu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xã và cáo doàn th thj xä; 
- Các ban, nganh thj xA; 
- U HDND, UBND các x, phuông; 
-Ltru:VT. 

A Ho Dinh Tung 



CQNG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIET NAM 

Bc 1p  - Tir do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nàm 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du tir xây diyng dir an 

Nãng cap, cãi tio Chrông giao thông tir QL1A di chüa Am Các, kt ni 
dirb'ng Nghi Son - san bay Sao Yang, doin tuyn tfr cong s xã Djnh Hãi 

dn nhà Ban quãn 1 h Hao Hao. 

HQI BONG NHAN DAN THJ xA NGHI so 
KIIOA Xix, K( HQP TH(r 16 

- Can thLuát T ch&c chInh quyn d.iaphwong ngày 19/6/2015, 
- Can ct LuIt Ddu tw cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Lu2t xáy 

c4mg s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nàm 2014; 
- Can c&Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 2hmnhphi quy 

djnh chi tilt hwóng dJn thi hành mç5t s diu cia Lut Dcu tw cOng; 
Xét Ta trInh sd 330/1Tr-UBND ngày 16/12/2 02 0 cta UBND thj xâ Nghi Son v 

viçc d nghjphê duyt chi trwong các dr On &u tzt cOng nám 2021cza thj xa Nghi 
Scrn, BOo cáo thm tra s6 /BC-HDND ngây /12/2 020 cia Ban Kinh tê' - xä h5i 
HDND thj xâ và j kiln cüa các dgi biê'u HDND thj xa tqi 19) hQp. 

QUYET NGH!: 

Di&i 1. Phê duyt chü tnxong du tix dir an: Nâng c.p, câi tto di.rting giao 
thông tr QL1A di chUa Am Các, két nôi duäng Nghi Son - san bay Sao Yang, 
don tuyn tr cong si xâ Djnh Hâi dn nhà Ban quãn 1 h Hao Hao vói nhftng 
ni dung nhu sau: 

1.Tên di an: Nãng cap, câi to duôrng giao thông tr QL1A di chUa Am 
Các, két noi &ring Nghi Son -' san bay Sao Yang, don tuyên t1r cong sO xä 
Bjnh Hái den nhà Ban quail 1 ho Hao Hao. 

2. Chü du tir: UBNT) thj xä Nghi Son. 
Bi din chü du tir: Ban quàn 1 dr an DTXD thj xã Nghi Son. 
3. Myc tiêu &tu tir: Cài tao, sira chüa tuyên nhäm to diêu kiin thi4n lcii 

cho vic di 1i cüa nhãn dan, dam bâo an toàn giao thông, ph%ic vi cong tác 
phông chông thiên tai, nãng cao dri song 4t chat và tinh than cüa nhan dan, gop 
phân thüc day phát triên kinh tê - xä hi cüa dja phuang. 

4. Ni dung, quy mô du ttr 
- Du tr cãi to, sira chüa tu'en dithng: Diem dâu tai  cong sO x Djnh Hâi, 

diem cuôi tti nhà Ban quãn 1 ho Hao Hao; be rung nên duOng Bn=5,5m; be 
rng mt duOng Bm3,5m; be rng lê thrOng B1(2x1)m; tong chiêu dài tuyên 
khoãng 4,1km. 
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- Giâi phap k5' thut: Cay xâi, lu len l.i móng, mt dithng cU; bi vênh bang 
lap cap phôi dá dam loai II; L móng cap phôi dá dam loai  I; tu&i nhra thm 
barn, tiêu chuãn nhra 1 ,0kg1m2; lang nhira 3 lirp, tiêu chuãn nhira 4,5kg/m2; gia 
cô lê dxông; bô sung các cong nang dtthng tai  nhUng vi trI cn thit trên tuyn. 

5.Nhóm dirán: DiránnhómC 
6. Dir kin tang muc du tir: 5,8 t) dông. 

(Nám t), tam tram friu dóng,) 
7. Ngun vn: Ngân sách thj xã dâu Ui nrn 2021. 
8. DIa  dim xây dipig: Xâ Djnh Hâi, thj xã Nghi SGn, tinh Thanh Hóa. 
9. Dir kien tho'i gian thuyc hiçn dir an: Narn 2020-202 1. 

Diu 2. Giao UBNID thj xä can cü Nghj quyt nay th chuc thic hin cac 
bithc tiêp theo diing quy djnh hin hành cUa pháp lut, dam bâo hiu qua dau tu 
cüa dir an. 

Diu 3. Thu?mg tr1rc HDND thj xã, các Ban Hi dng nhân dan thj xâ, các 
th di biu Hi dng nhân dan thj xA và các dai  biu Hi dng nhãn dan thj xà 
trong phrn vi, churc näng, thim vii, quyn hn cUa mmnh giám sat vic t chiic 
thirc hin Nghj quyt nay, báo cáo HDND thj xâ theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nghj quyt nay dã duçic HDND thj xA Nghi San khóa XIX, k' h9p thu 16 
thông qua ngày tháng 9 näm 2020 và có hiu liic k hr ngày thông qua.!. 

No'inhn: 
- Nhu Diu 2&3 Nghj quyt; 
- Ti' thj üy, TI' Fff)ND thj xã; 
- Các Uy viôn UBND thj xA; 

- - Cac Dai bieu HDND th xa; 
- MTTQ thi xA va các doàn the thj xã; 
- Cáe ban, ngãnh thj xa; 
- TT HDND, UBND cac xâ, phmg; 
-Lixu:VT. 

KT. CHIU TICH 

PHO CHU T!CH  TIIUUNG TRU'C 

A Ho Dinh Tung 



HQI NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T )çANGH1 SON Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

S i : 7NQ-HDD Nghi Son, ngày tháng näm 2020 

NGHI QUYET 
Ve vice ph duyçt chu trtrmg dau tir xay diyng diy an: Nha bep an va 
khuôn viên trirong mm non khu A xã Các Son, th xã Nghi So'n 

HQI BONG NIIAN DAN TH xA NGHI SON 
KIIOA XIX, K( HQP THI5 17 

- C'án thLuat T chzc chInh quyn djaphu'cing ngày 19/6/2015; 
- Can ci Lut Dcu tw cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Luat  xáy 

dy'ng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- C'án thNghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cza C'hInhphü quy 

d/nh chi tilt hwOng dJn thi hành mt s diu cza Luçt Dâu tw cOng, 
Xét T& trinh sñ 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cza UBND thjxdNghi Son v 

viçc d nghj phê duyt chü trwong các dr an du hr cong nám 2021cz'a thj xä Nghi 
Son; Báo cáo thdm tra s /BC-HDND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl - xä h3i 
HDND thj xa và j kiln cña các dgi bilu HDND thj xâ tgi 19) hQp. 

QUYET NGH4: 

Diu 1. Phê duyt chü trtrang du tr dir an: Nhà bp an và khuôn viên 
tru?ing mâm non khu A xâ Các San, thj xä Nghi San, ni dung nhu sau: 

1. Ten diy an: Nba bêp an và khuôn viên trithng mâm non khu A xà Các 
San, thj xâ Nghi San. 

2. Chü ttu tir: UBN]i xA Các San. 
3. Muic tiêu du tir: Trng buâc nâng cap, hoàn thin Ca sâ 4t chat cho nhà 

tnring, phân dâu dat  tnr&ng chuân quôc gia, tao  diêu kin thun lcii nhât cho 
vic h9c tip, vui chcii cho h9c sinh cOng nhu cong tác giáo diic, giàng dy cho 
giáo viên, dáp i'rng thu câu ngày mt tang ye so krçmg hgc sinh trong dja bàn, 
môi tru?mg giáo dic tot cUa nhà trung. 

A A 4.N9ldung,quymodautir 
- Nba bép an quy mô mt tang bao gôm khu bêp nâu mt chiêu và khu nhà 

an cho các cháu. 
- Cài tao,  nâng cap lai  h thông khuôn viên bôn boa, san vithn, công, 

tuing rào 
5.Nhómdiyán: DuánnhómC 
6. Dr kin tng mfrc du tir: 2,3 t dong 

(Hal tj, ba tram triu a'ông chán) 
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7. Ngun vn du tir: NS thj xã 70% và ngãn sách xã tr can d6i 30%. 
8. Dja dim xây dijng: Xà Cac Scm. 
9. Dir kien thoi gian thiyc hiçn diji' an: Nam 2020-202 1. 
Diu 2. Giao UBND thj xã cn dr Nghj quyt nay chi dao  ChU du tis và 

các dan vj có lien quan t chirc thirc hin các bithc tip theo dáng quy djnh hin 
hành cüa pháp 1ut, dam bâo hiu qua du ur cUa dir an. 

Diu 3. Thurng tnrc HDND thj xã, các Ban Hi dng nhân dan thj xà, cac 
th dti biêu Hi dông nhân dan thj xà và các dai  biêu Hi dông nhân dan th xã 
trong phm vi, chüc nng, nhim vi, quyên hn cUa mInh giám sat vic to chrc 
th%rc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xà theo quy djnh cüa pháp h4t. 

Nghj quyêt nay dä ducic HDND thj xã Nghi San khóa XIX, k' h9p thCr 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và Co hiu lirc ké tir ngày thông qua.!. 

No'i nhân: KT. CHU TICH 

PHO CHIJ TECH THUNG TRIIC 
- Các Uy viên UBND thj xa; 
- Các Dai biu HDND thi xã; 
- MTTQ thj xA và các doàn the thj xA 
- Các ban, ngành thj xA 
- U HDND, UBND các xä, phu&ng; 
- Ltru: VT. 

HI DInh Tüng 



NN1IAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 

Bc 1p - Tir do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng näm 2020 

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

Dir an: Nhà lop hçc 2 tng 10 phông và các hing miic phti trq 
trung tiu hçc Hñng So'n xã Các So'n, th1 xã Nghi So'n. 

HQI BONG NBAN DAN TH! xA NGHI sON 
KHOA XIX, KY HQP THI5' 17 

- Can thLut T chic chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015, 
- Can ci Luat Ddu tu' cong so 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, LiçU xáy 

ditng sO 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can th Nghj djnh sO 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cia CI'zInh phü quy 

dfnh chi tiEt hiróng dn thi hành mt sO diu cza Lut Dcu tu' cOng; 
Xét T& trInh sO 330/TTr- UBND ngày 16/12/2020 cña UBND thj xa Nghi Son ye 

viçc d nghjphê duyçt c/in trwong các dt an dAu tu' cOng nám 2021cna thj xâ Nghi 
Son; Báo cáo thOrn ti-a sO /BC-HDND ngày /12/2020 cña Ban Kinh tO - xâ h5i 
HDND thj xä và k/En cna các dgi biOu HDND thj xii tgi 19) hQp. 

QUYET NGH4: 

Biu 1. Phê duyt chü tnrcing du tu dir an: Nhà lap hçc 2 tang 10 phông 
và các hang m11c ph trçl trueing tiêu h9c Hung San x Các Son, thj xâ Nghi 
Son, ni dung nhu sau: 

1. Ten di an: Nhà lap h9c 2 tang 10 phông và các hang miic phii trçi 
tru?.rng tiu hçc Hung San xã Các Sun, thj xâ Nghi Sun. 

2. Chü du tir: TJBND thj xã Nghi San. 
3. Mi.c tiêu du tir: Tirng buâc nãng c.p, hoàn thin Co sâ 4t eht cho nba 

tru&ng, phn du dt tnr?mg chun quc gia, to diu kin thun lçii nht cho 
vic hçc tip, vui choi cho h9c sinh cflng nhis cong tác giáo diic, giãng d.y cho 
giáo vien, dap rng thu cu ngày mt tang v s li.rqng h9c sinh trong dja bàn, 
môi tnrng giáo diic t& cüa nhà trurng. 

A* A A 4. Ni dung, quy mo dau hr 
Cong trInh Nhà l&p hçc 2 tang io phông và các htng m11c phii trçi tru&ng 

tiêu h9c Hung San xã Các San, thi. xâ Nghi Sun di.rçic xay drng vâi các h.ng 
miic chInh bao gôm: 
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- Nhà lap h9c 2 tng 10 phông ctuçic xây drngvOi kIch thixâc Ca ban: 
(9,0x49, 1)m. 

* Mt bang bi trI tang 1: Tang 1 bao gm 05 phông hçc có din tIch 
S=56m2. Giao thông d9c nhà hành lang truâc rng 2. im; giao thông theo 
phisang dung bang câu thang b dt & chInh giCta và mOt  câu thang b ben 
ngoàihànhlangnhà. 

* Mt bang bô trI tang 2 : Tang 2 bao gôm 05 phông hçc có din tIch 
S56m2. Giao thông d9c nhà hành lang trithc rng 2.lm; giao thông theo 
phuang dung bang câu thang b dt & chInh giia và mt câu thang b ben 
ngoài hành lang nhà. 

- Phá d và xây mói nhà xc giáo viên có din tIch khoâng 70m2. 
- Phá d& và xây mói h thông cong tu&ng rào xung quanh trithng. 
- Phá d nba l&p h9c 1 tang 5 phông cu dã his hông. 
- Cãi tao lti h thông khuôn viên gôm bôn hoa và san. 
5.hómdrán:DirnnhómC 
6. Di.r kin tang mfrc du ttr: 7 t) dông 

(Bay 1j" dóng chán) 
7. Ngun vn du ttr: NS thj xâ 100%. 
8. Oja dim xây dipig: Xâ Các San. 
9. Dir kien tho'i gian thirc hiçn diy an: Nam 2020-202 1. 
Diu 2. Giao UBND thj xã c.n cü Nghj quy& nay chi dao  ChU du tu và 

các dan vj Co lien quan t chirc thirc hin các bithc tip theo dung quy djnh hin 
hành cüa pháp lust, dam bâo hiu qua d.0 tir cüa dr an. 

Diu 3. Thithng trrc HDND thj xA, các Ban Hi dông nhân dan thj xâ, các 
t dai  biu Hi dng nhân dan thj xã và các di biêu Hi dông nhân dânthi xä 
trong phm vi, chüc näng, nhim vii, quyên han  cüa mlnh giám sat vic to chirc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xA theo quy djnh cUa pháp lut. 

Nghj quyt nay dâ duçic HDND thj xã Nghi San khóa XIX, kS'  h9p thCr 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và cO hiu lirc ké tr ngày thông qua.!. 

Nih nhin: 
- Nhtr Diu 2&3 Nghj quyét; 
- TT thj üy, TF HDND thj xA; 
- Các Uy viên UBND thj xA 
- Các Dai  biêu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA và các doàn the thj xã; 
- Các ban, ngãnh thj xA; 
- TT HDND, UBND các xâ, phu&ng; 
-Ltru:VT. 

KT. CfflJ T!CH 

PHO CHU TECH THIJ'iNG TRU'C 

A Ho Thnh Tang 



HO! pON HAN DAN CQNG BOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
NGJIISN 

Nghi Soii, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
c phê duyt chü triro'ng dn tir xy dijng dir an 

Cu khe Các, xã Các So'n, thj xä Nghi Soii. 

HQI DONG NHAN DAN TH! xA NGHI SN 
KITOA XIX, KY HQP TH(Y 17 

- Can c&Luât T chic chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 
- Can ct' Lu2t Du tw cong sá 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Lu2t xay 

dng s 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can ci Nghj djnh s 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cza ChInh pith quy 

djnh chi tilt hzthng dn thi hành m3t s diu cüa Luat  Dcu tw cOng, 
Xét TO' trInh sc 330/lTr-UBND ngày 16/12/2020 cza UBND thj xâ Nghi Son v 

vic d nghi phê duyt chz trirong các dy an du tw cOng nám 2021cüa thj xâ Nghi 
Son, Báo cáo th4m tra s /BC-HDND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl - xâ h3i 
HDND thj xä và j kiln cia các ã'gi bilu HDND thj xâ tgi lçci hQp. 

QUYET NGH: 

Diu 1. Phê duyt ehü tnrang du tu dr an: Ctu khe Các, xA Các San, thj xä 
Nghi San, nOi  dung nhu sau: 

1. Ten diy an: Câu khe Các, xã Các San, thj xa Nghi San. 
2. Chü du tir: UBND x Cáe San. 
3. Miic tiêu du tu': Xây drng mài cong trInh: Câu khe Các, xä Các San, thj 

x Nghi San tao  ra mng luài giao thông dng b, thu.n iqi cho nhân dan di lai. 
Tir do tüng buóc hoàn thin Co sâ ha tng phic vi cho qua trInh phát trin kinh 

t, xã hi cUa dja phuang. 
A' A A 4. Nçn dung, quy mo dan tir 

- Cu ban khu d: 2x6,Om. 
- Cong trinh giao thông cp V. 
5.Nhómdirán:DuánnhómC 
6. Dir kin tng mirc du tir: 3,2 t dng 

(Ba t, hal tram triu dông chän) 
7. Ngun von dan tir: NS thj x 70% và ngãn sách xà tir can dôi 30%. 
8. D!a  diem xây dtyng: Xà Các San. 

.4( • •A 9. Dir kien tho'i gian thirc hiçn dir an: Nam 2020-202 1. 

Dc 1p  - Tir do - Htnh phñc 
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Diu 2. Giao UBND thj xã can cr Nghj quyt nay chi dao  ChU du tu và 
các dcm vj có lien quan t chüc thrc hin các buóc tip theo dng quy djnh hin 
hành cüa pháp lut, dam bâo hiu qua du tir cüa dr an. 

Diu 3. Thir?ing trirc HDND thj x, các Ban Hi dng than dan thj xä, các 
t di biêu Hi dông nhân dan thj xã và các dai  biêu Hi dông nhãn dan thj xâ 
trong pham vi, chirc näng, nhim vi, quyên hn cüa mInh giám sat vic t chrc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xä theo quy dnh cüa pháp lut. 

Nghj quyêt nay dã dirge HDND thj xã Nghi Son khóa XIX, k' h9p thir 17 
thông qua ngây tháng näm 2020 và có hiu 1irc kê tir ngày thông qua.!. 

Noi nhmn: KT. CilIU TICH 

PHO CHTJ TICH TI1IUNG TRI1'C 
- Các Uy viên UBND thj xA; 
- Các Dai  biêu HDND thj xã; 
- MTTQ thj xa và các doãn the thi xã; 
- Các ban, ngânh thj xA; 
- U HDND, UBND các 4,  phtrng; 
-Ltru:VT. 

II DInh Tüng 



HQIjON:NUAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
NGE1'S(1N Bôc lap - Ttr do - Hinh phüc 

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
Vvic phê duyt chü trirong du ttr xây dujng duy an 

Các tuyn throng tir thôn Song di trung tam xã Các Son, thl xã Nghi Son. 

HQI BONG NIIAN DAN TH xA NGHI sON 
KHOA XIX, KV HQP TH15 17 

- Can ce Lu2t T chi'c chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; 
- Can th Lut Du tu cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; Lut xáy 

dung s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- àn th Nghj djnh s 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2 020 cña ChInh phz quy 

djnh chi tilt hithng dcn thi hành m3t sd diu cza Lu2t Dáu tu cOng, 
Xét Ta trInh s 330/TI'r-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Son v 

vic d nghjphe duyt chi truong các dt an ddu tu cOng nàm 2021cia thj xd Nghi 
Son, Báo cáo tMm tra s /BC-HDND ngày /12/2020 cia Ban Kinh tl - xd hç5i 
HDND thj xâ và •) kiln cña các dgi biéu HDND thj xã tgi /çi' hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü trucing du ti.r di,r an: Các tuyn &r?ing tr thôn Song 
di trung tam xâ Các San, thj xA Nghi San, ni dung nhtr sau: 

1. Ten dir an: Cáo tuyên duOng tü thôn Song di trung tam xä Các San, thj xä 
Nghi San. 

2. Chü du tir: UBND x Cáo Son. 
3. Miic tiêu du tir: Xây drng mói và nâng câp cái tto cáo tuyên dumg tir 

thôn Song di trung tam xã Các Son, thj xâ Nghi Son, to ra mng hrâi giao thông 
dng b. Tü do trng btrâc hoãn thin Co sâ h? tang phiic viii cho qua trInh phát 
trin kinh t, xA hi cüa dja phucvng. 

A A A 4. Nyi dung, quy mo dau ttr 
- Cong trInh giao thông cp IV. 
- Tng chiu dài các tuyn L = 2,2km trong do: 
+Tuyn 1 (Tuyn xay dirng mâi) L=1,2km: Tü nhà van hóa thôn Song di 

ngã ba nhá ông minh  thôn Phü Son xã Các San (Dim du tuyên: Ti 
KmO+OOm, tü Nba vAn hóa thôn Song; Dim cui tuyn: Ti Km1+200,Om, ti 
ngã ba nhà Ong Thjnh thôn Phü San). 
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+ Tuyn 2 (Nang cp m.t dix&ng cU) L=lkm: Tü nhà vAn hóa.thôn Song di 
ngã ba TL5 12 xA Các San (Dim du tuyn: Tai  Km0+00m, tr nhà.vAn boa thôn 
Song; dim cui tuyn: Tai  Km1+0,00m , ti ngã ba TL512). 

5. Nhóm diy an: Du an nhóm C 
6. Dir kin tng müc du tir: 8,2 t) dng 

(Tam hai tram triçu dông chán) 
A ( A o ' ' ' 7. Nguon von dan ttr: NS th xa 50/0 va ngan sach xa tir can doi 50%. 

8. D!a  dim xây dirng: Xã Các San. 
9. Dir kin thôi gian thirc hin diy an: NAm 2020-202 1. 
Diu 2. Giao UBND thj xä cAn cü Nghj quyt nay chi dao  Chü d.0 tu và 

các dan vj có lien quan t chüc thijc hin các bixâc tip theo dung quy djnh hin 
hãnh cüa pháp lut, dam bâo hiu qua du tu' cUa d,r an. 

Diu 3. Thithng trirc HDND thj xä, các Ban Hi dng than dan thj xä, các 
to dai  biêu Hi dông nhân dan thj xä và các dai  biêu Hi dOng nhân dãnthj xã 
trong pham vi, chi'rc näng, nhim v11, quyên han  cüa mInh giám sat vic to chirc 
thrc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xâ theo quy djnh cüa pháp lut. 

Nghj quyêt nay dã duçc HDND thj x Nghi San khóa XIX, k' hçp thu 17 
thông qua ngây tháng näm 2020 và có hiu lirc kê tIr ngày thông qua.!. 

No'i nhin: KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH TH1NG TR1J'C 
- Các Uy vién UBND thj xA 
- Các Di biáu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xà và các doàn the thj xA; 
- Các ban, ngành thj xä; 
- U HDND, UBND các xâ, phumg; 
- Lxu: VT. 

A Ho Dinh Tung 



CONG HOA xA HQI CHU NGBIA VIET NAM 

Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

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

Dir an: Dirông giao thông tir dirông lien x thôn 2 di dê bin, 
phir&ng Hãi An, thj xa Nghi Sorn. 

HQI IX)NG NHAN DAN jffl  xA NGHI SCN 
KBOA XIX, K HQP THfJ' 17 

- Can ctLuat Tc4 chtc chInh quyn diaphirong ngày 19/6/2015, 
- án th Lut Dcu hr cong sc4 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Lut xây 

drng Sc4 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can thNghj djnh sd 40/2 02 0/ND-CP ngày 06/4/2 020 cña ChInhphü quy 

ct/nh chi tilt hzróng dJn thi hành mç5t Sd diu cüa Luat Dcu hr cOng, 
Xét To trInh Sd 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cza UBNL) thj xâ' Nghi Son v 

vic ã ngh/ phê duyt chi trirong các dr an ddu hr cOng nám 2021cña thj xii Nghi 
Son, Báo cáo tMm tra sd /BC-HDND ngày /12/2 020 cña Ban Kinh tl - xii hôi 
IIDND thf xii và kiln cüa các dgi bilu HDND thj xii tgi /9) hQp. 

QUYET NGIIj: 

Diu 1. Phê duyt chü truclng du tu dir an: Duing giao thông tir &ring lien 
xã thôn 2 di dê biên, phu?mg Hâi An, thj xA Nghi Scm, ni dung nhu sau: 

1. Ten dij an: Duô!ng giao thông tr du?ing lien xä thôn 2 di áê bin, phu&ng 
HâiAn,thjxãNghi Scm. 

2. Chü du tir: IJBND phu&ng Hâi An. * 
3. Mi,ic tiêu du tir: Xây dmg tuyên ththng 'tao diêu kin giao thucmg, liru 

thông qua lai  gifta các thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5 và phithng Hâi An, tixng 
bthflc hoãn thin ha tang giao thông, thun lçii cho than dan di lai phiic vi phát 
trin kinh t - xâ hi. 

A A 4. Nçi dung, quy mo dan tir: 
- Cong trInh giao thông 4 IV. 
- Tong chiêu dài tuyên L =650,Om trong do: Dâu tuyên: Tai  KmO+OOm (Tir 

duing lien xa Hâi An — Tan Dan); Cuôi tuyên: Tai  KmO+650,Om (Tai mt 
dumg dê bin). 

- Tieu chuân ky thut: 
+ Vn tc thiêt kê: Vtk = 3Okmlh 
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+ Chiu rng nn ctu&ng: Bnn = 7,Om. 
+ Chiêu rng mt du&ng: Bm= 2,5x2=5,Om. Dc ngang mt I mt 3%. 
+ Chieu r9ng le ducrng: Bie = 1,0x2m. Doc ngang lie =4%. 
+ Taluy nên dãp 1/1,5 , mái taluy nn d&p, d cht dt dp K95. 
5. Nhóm dtr  an: Du an nhóm C 
7. Dir kin tng mfrc ttu tir: 2,1 t dng 

(Hal tj, mç3t tram triu dông chán) 
8. Ngun vn du tir: NS thj xA 70% và nun NS phuing 30% (Ngãn 

sách phuing dam bâo chi phi bôi thuing GPMB nêu co). 

8. Dia dim xây duyng: phu&ng Hâi An. 
9. Dir kin thôi gian thiyc hin dij an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xà cn cü Nghj quyt nay chi do Chü du tti và 

cac don vi có lien quan t chrc th%Ic hin các buâc tip theo dIrng quy djnh hin 
hành ci'ia pháp iut, dam bâo hiu qua du tu cüa dir an. 

Diu 3. Thithng tWc  HDND thj xà, các Ban Hi dng nhân dan thj xã, các 
to dai  biu Hi dông nhãn dan thj xâ và cac di biêu Hi dông nhãn dãnthi xA 
trong phm vi, chirc nàng, nhim vi1, quyên hn cüa mInh giám sat vic to chüc 
thrc hin Ngh quyêt nay, báo cáo HDND th xä theo quy djnh cña pháp Iut. 

Nghj quyêt nay dA ducic HDND thj xä Nghi Son khóa XIX, k' hQp thu 17 
thông qua ngày tháng 9 näm 2020 và cO hiu hrc kê hr ngày thông quai. 

Nd1i nhin: KT. CIEEJ TICII 

4 TICH TH LNG TR1C 
- Các Uy viên UBND thj xã; 
- Các D3i biu HDND thj xA 
- MTTQ thj xA và các doàn th thj xA; 
- Các ban, nganh thj xA 
- U HDND, UBND các xä, phtrông; 
-Ltru:VT. 

A Ho D,nh Tung 



AN CQNG HOA xA HQI CHIJ NGIIIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Nghi Sun, ngày tháng nám 2020 

NGHJ QUYET 
V vic phê duyt chü triroiig du tir xây dwng 

Dir an: Nhà hiu b trir&ng Mm non phir&ng Hãi Châu, thj xã Nghi Sorn. 

HQI BONG NEJAN DAN fffi  xA NGHI SON 
KHOA XIX, K IIQP T1113' 17 

- Can c&Lut T c1n-c chInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015; 
- Can cii' Lut Dtu tu- cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Lut xáy 

dung s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can cz- Nghj djnh stf 40/2020/ND-CF ngày 0 6/4/2020 cña ChInh phñ 

quy djnh chi tilt hw4ng dn thi hành mç5t s diu cüa Lu.2t Du Lw cOng, 
Xét Ta trInh s6 330/1Tr-UBND ngày 16/12/2020 cáa UBIV'D thj xä Nghi Son 

v vic d nghjphe duyt chñ tru-ong các d an dAu 1w cOng nám 2021cña thj xâ 
Nghi Son, Báo cáo tMm Ira s /BC-HDND ngày /12/2 02 0 cüa Ban Kinh tl - 
xä k$iIIDND thjxä và5 kiln cza các dgi biEuHDND thj xai tai k) hop. 

QUYET NGffl: 

Biu 1. Phé duyt chü trixang du tu xây dmg dir: Nhà hiu bO tnthng 
Mm non phuing Hãi Châu, thi xã Nghi Scm, vâi nhtng ni dung nhir sau: 

1. Ten di1 an: Nhà hiu b tru&ng Mm non phumg Hãi Châu, thj x 
Nghi Son. 

2. Chü du tir: UBND phubng Hâi Châu. 
3. Miic tiêu dAn tir: Hin nay tnthng Mãm non Hâi Châu vn chua có 

Nhà Hiu b d phic vi giáo viên trong cong tao dy h9c, hOi  hQp, thào 1un. 
Dáp 1mg duçic tiêu chI tru&ng chuAn quc gia Va gop phAn thirc hin tiêu chI 
xây dmg nông thôn m&i kMu mu. 

4. Ni dung quy mô dAu hr 
- Loii cong trInh: Cong trInh dan diing. 
- CAp cong trInh: CAp III; Bc chju llra bc 3. 
- Cong trInh duçrc xây drng trên mt bng hInh cht L kich thtnrc khoãng 

24x14m; Din tIch xây drng 187m2; Mt bng tng 1 b trI 01 phông h9p 3 
gian, 01 phông hiu tnr&ng, 01 khu c&u thang b) và 01 khu v sinh nam nir 
riêng bit; Htnh lang truâc rng 1,8m; Mt b&ng tng 2 b trI 01 phông chic 
nng 4 gian, 03 phông lam vic và 1 khu cAu thang b; Hành lang trtrâc rung 
1,8m. 

5.Nhóm diján: DrnnhómC 
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6. Di, kin tang mfrc du tir: 2,62 dng 
(Hai 1L3>,  sáu tram hai nwc,i triu a'ông c/ian) 

A A - 0 ' 0 7. Nguon von dan tir: NS th xa ho trçc 50/o va NS phuxing 50/0. 
8. Oja dim thrc hin dij an: Khuôn viên lnr&ng mm non Hài hâu. 
9. Dir kin thii gian thirc hin: Nm 2020 - 2021. 

Diu 2. Giao UBND thj xã cn dr Nghj quyt nay chi do thu du ttr và 
các don vj Co lien quan t chtrc thc hin các brnftc tip theo diing quy djnh 
hin hành cüa pháp 1ut, dãin bão hiu qua du ttr cüa du an. 

Diu 3. Thithng trrc HDND thj xã, các Ban HOi  ding nhân dan thj xA, 
các t di biu Hi ding than dan thj xà và các dai  biu Hi ding than dan 
th xã trong ph?m vi, chüc nng, nhim vii, quyn h?n  cüa minh giám sat vic 
t chüc thc hin Ngh quyt nay, báo cáo HDND thj xâ theo quy djnh cüa 
pháp li4t. 

Nghj quyt nay dã duqc HDND thj xã Nghi Son khóa XIX, kS'  hQp thu 
17 thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiu lirc k hr ngày thông qua.!. 

Noi n/ian: KT. CHIJ TICH 

b"t. PRO CffEJ TICH THNG TRTJC 
- Các Uy vién !JBND thj xä; 
- Các Dai  biu HDND thj xA; 
-MTFQthjxavàcacdoanthêthjxä 
- Các ban, ngành thj xA 
- IT HDND, UBND các x, phuing; 
- Ltru: VT. 

A Ho Dinh Tung 
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CQNG HOA xA 119! ciiU NGHIA VIT NAM 
Doe 1p - Ti.r do - llanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGHj QUYET 
V vic phê duyt chü triro'ng du hr xây durng 

Xy dyiig mói Cong sôr và khuôn viên phirèng Hãi Linh, thj xã Nghi Son. 

HQI BONG NBAN DAN T1Ij xA NGHI sari 

KHOA Xix, K HQP THIY 17 

- Can cz- Lut T cln-c chInh quyn djapinro'ng ngày 19/6/2015, 
Can cz Luat Ddu tu cong s6 39/2019/QHJ4 ngày 1316/2019, Luat xây 

dtng s6 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can cz Nghj djnh sc 40/2 02 0/ND-CP ngày 06/4/2020 cña ChInh pith quy 

djnh ciii tiet hztóng dJn thi hành mç3t s diu cüa Lut Dcu hr công; 
Xét Ta trInh s 330/TTr-UBND ngày 16/12/2 02 0 cña UBND th.i xä Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt cith tru-ong các dy an ddu hr cong nám 2021cña thj xä Nghi 
Son; Báo cáo tMm tra sc4 /BC-[IDND ngày /12/202 0 cüa Ban Kinh - xä h3i 
HDND thj xci và) lde'n cáa các dgi biéu HDND thj xâ tgi 1g) hop. 

QUYET NGIII: 

Diu 1. Phê duyt chU tnrcing du tir dv an: Xây drng md Cong sr và 
khuôn viên phuing Hâi Linh, thj xä Nghi San, vâi ni dung nhu sau: 

1. Ten dij an: Xây dirng mâi Cong sâ và khuôn viên phithng Hãi LTnh, thj 
xãNghi San. 

2. Chü du tir: UBNT) phuing Hãi Linh. 
3. Myc tiêu ttu tir: Hoàn thin dông b h thông ca sc 4t chat ca quan 

UBND phuing Hài LTnh dê nng cao hiu qua lam vic cüa can b cOng chirc, 
viên chüc xA nhám phiic vii tot nhim vi chInh trj cüa dja phucrng. Dng th?yi 
gop phãn hoãn thành dông b các tiêu chI xay dirng nOng thôn mâi. 

4. Ni dung, quy mO du hr 
4.1. Nba lam vic: Quy mô nhà 03 tng, din tIch xây drng khoãng 300m2; 

Mt bang nhà chf U có kich thuâc khoâng 38,4x9,9m. Chiêu cao tang 1: 3,6m, 
chiêu cao tang 2: 3,6m; chiêu cao cong trInh tInh ti'x cos nell nhà +0.00 den cos 
dinh mái là +9,6m. Nên nhà cos +0.00 cao han cos mt san hoàn thin 0,75cm. 
Két câu nhà khung BTCT cMu lc. H cot, dam, san BTCT dá 1x2 M200# do ti 
cM. Tu&ng nhà xây gch không nung tiêu chuân KT(6,5x10,5x22cm). Nên nhà 
tat gch Ceramic kIch thuôc 500x500 sang màu. Bc tam cap, bc câu thang lát 
dá (iranit tir nhiên. Tithng, dam, trân, ct lan san 3 rnxâc theo tiêu chuãn. Cüa: 



2 

dâng ci'ra tha U-PVC có lôi thép gia cuàng, kirih trng dày 5mm. Mái xây 
tu?in thu hôi 110 b trii 220, xây gch không nung tiêu chun VXM M50#; xà 
go bang thép, mái lqp ton song vuông' dày 0,4mm. Phn sê no, sãnh quét 
Flmkote chong tham. 

4.2. Khuôn viên: Phá dr cong trInh cQ, xây drng h thtng, san, rãnh thoát 
nithc, bôn hoa, nhà Xe, tuJng rào, trông cay. 

5. Nhóm dr an: Dr an nhOm C 
. , A • 7. Dir kien tong mirc dan tir: 7.93 0 tneu cong 
(Bay t, chin tram ba mwcxi triu dóng c/ian) 
A ( A - o ' 8. Nguon von dan tir: NS thj xa 30/o va NS phuong tr can doi 70%. 

8. D!a  dim xây dirng: phurng Hal Linh. 
9. Dir kin thôi gian thuc hin diy an: Nrn 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xã cn cü Nghj quyt nay chi dto Chü du tu và 

các clan vj có lien quan t chüc thc hin các buàc tip theo ding quy djnh hin 
hãnh cUa pháp lut, dam bào hiu qua du tir cüa dr an. 

Diu 3. Thu&ng trirc HDND thj xä, các Ban Hi dng nhãn dan thi xA, các 
t di biu HOi  dông nhãn dan thi xã và các di biêu Hi dông nhân dãnthi xA 
trong phm vi, chüc nàng, nhim v11, quyên h?n  cUa mInh giám sat vic to chüc 
thrc hin Nghj quyêt nay, báo cáo BDND thj xã theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nghj quyêt nay dA ducic HDND thj xa Nghi San khóa XI)(, kS'  hp thir 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu lirc kê tir ngày thông qua.!. 

Noi nhc2n: KT. CIEEU TICH 
- Nhtr DiM 2&3 Nghj quyt 
- IT thj üy, Yr HDND thj PRO CHU T!CH  ThU'(ING TR!J'C 
- Các Uy viên UBND thj xA; 
- Các Dai  bi&i HDND thj xA; 
-MTFQthjxAvàcácdoànthhhjx 
- Các ban, ngãnh thj xA; 
- iT HDND, UBND các x, phumg; 
- Liru: VT. 

A Ho Dinh Tung 



AN CQNG HOA xA HQI cnU NGIIIA VI€T NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 
• -C •- 

A.A A A 
 NGrn QUYET 

A Ye viçc phe duyçt chu trirong dau tir xay diyng diy an 
Xây diyng san 4n dng th thao phir&ng Hãi Linh, thi xä Nghi Son. 

HQI DONG NTEIAN DAN Tifi xA NGHI s 
KHOA XIX, K HQP THU 17 

- Can cz LuIt T chzc chInh quyê'n dja phuung ngày 19/6/2015; 
- Can ca Lut Ddu hr cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Lut xay 

drng s 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nàm 2014, 
- Can thNghi d/nh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa ChInhphü quy 

djnh chi tilt hwông din thi hành m3t s diJu cña Lut Dcu hr cOng; 
Xét Tô trinh s 330/TlTr-UBND ngày 16/12/2020 cza UBND thj xâ Nghi Son v 

vic dè nghj phê duyt cliü trwong các dt an dAu hr cong nám 2021cza thj xâ Nghi 
Son, Báo cáo thm Ira s /BC-HDND ngày /12/2020 cza Ban Kinh tl - xâ h(3i 
IT1DND thi xä và kiln cña các dgi bilu HDND thj xd tgi lcj) hQp. 

QUYET NGH4: 

Diu 1. Phê duyt chü fruorng du tLi dir n: Xây dirng san vn dng th thao 
phuing Hãi LTnh, thj xã Nghi San, vâi ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Xây drng san vn dng the thao phu&ng Hãi LTnh, thj xa 
Nghi San. 

2. Chü du tir: UBND phumg Hãi Linh. 
3. Mijc tiêu du tir: Xây d1rng san vn dng dam bào cho cong tác boat 

dOng van hóa, the thao và th chüc các sir kin cüa phithng, nâng cáo d&i song 
vn hóa, tinh than cho nhân dan. 

4. Ni dung, quy mô du tir: Din tIch xây dijng 11.956 m2, san lap mt 
bang toãn b din tIch san và thi cong các htng miic: 

- T hçrp san bong da, cu lông và san bong chuyn 
- Xây lir&ng rào bao quarih san vn dng; 
- Rãnh thoát nuâc mat san; 
- Nhà bão 4, nhà d Xe; 
- San be tong + bãi d xe ô to 
- Cng cüa san: Gm 01 c6ng chmnh; 
- Xây san kh&i, mái tre san khu ti vj trI trung tam; 
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- Trng cô lá grng mt san; 
- Khuôn viên cay xanh. 
5.Nhóm dirán: DrnnhómC 
6. Dir kin t1ng rnfrc du tir: 6 t) dng 

(Sáu t5' dông chán) 
A A A - o ' o 7. Nguon von dan tir: NS th xa 30/o vaNS phucing tir can doi 70/o. 

8. Dja dim xây dung: phuing Hãi LTnh. 
9. Dir kin thi gian thrc hin dir an: Nm 2020-2021. 
Diu 2 Giao UBND thi x can cu Nghi quyêt nay chi dao Chu du tu Va 

cac don vl co lien quan to chuc thc hiçn cac bucic tiep theo dung quy dinh  hiçn 
hãnh cüa pháp lut, dam bào hiu qua d&u tu ci'ia di an. 

Diu 3. Thithng trrc HDND thj x, các Ban Hi ding nhãn dan tM xâ, các 
t di biêu Hi dông nhan dan thj xâ và cac di biêu Hi dông nhãn dnthj xä 
trong phm vi, chrc nang, nhim vi, quyên hn ci'ia mInh gim sat vic to chic 
thirc hin Ng quyêt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh ci1a pháp 1. 

NgJij quyêt nay dã dtrqc HDND thj xA Ngjii Son khóa XIX, kr h9p thu 17 
thông qua ngày tháng nam 2020 và Co hiu lc kê tr ngày thông qua.!. 

Nc! nhin: KT. CHU TICH 

PHO CITU T!CH TIII1NG TR!C 
- Các Uy viên UBND thj xA 
- Cáo Dai  biu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA Va CC doàn th thj xA; 
- Cáo ban, ngành thj xA; 
- Ti' HDND, UBND các x, phumg; 
- Ltru: VT. 

A Ho Dinh Tung 
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Tilt xA 

CQNG HOA xA HQI CilIJ NGHIA VIET NAM 
Doe 1p - Tir do - ilanh phuc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

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

Dir an: Nhà lop hçc 2 tang 6 phông Trirrng mm non 
phirông Hãi Linh, thj xã Nghi So'n. 

HQI DONG NHAN DAN TILE xA NGHI SON 
KHOA Xix, K HQP THE]' 17 

'# A 2 , , • - Can cwLugt To c/wv chin/i quyen diaphuong ngay 191612015, 
- Can ct LuIt Ddu tu- cong s 39/2019/QH14 ngày 1316/2019, Luçt xay 

dyng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nàm 2014, 
- Can cz- Nghj djnh s 40/2020/ND-GP ngày 06/4/2020 cña QiInh phü quy 

djnh chi ti& hwáng din thi han/i môt s diu cáa Lut Dcu hr Cong, 
Xét T& trInh si4 330/TTr-UBND ngày 16/12/2020 cña UBI/D thj xâ Nghi Son v 

vic d nghjphê duj4t chz frucing các d? an ddu hi cong nám 2021cña thj xä Nghi 
Son, Báo cáo thdm tra s ,BC-I1DND ngây /12/2020 clia Ban Kin/i tl - xâ h$i 
HDND thj xã và j kiEn cüa các dcii biu HDND thj xä tgi kj) hop. 

QIJYET NGHJ: 

Diu1. Phê duyt chU trirang du tu du an: Nba lop hQc 2 tng 6 phông 
Tnthng mâm non phu&ng Hãi Linh, thj xà Nghi Scm, vOi ni dung thu sau: 

1. Ten dir an: Nba lOp h9c 2 tang 6 phông Truôrng main non phuing Hâi 
LTnh,thjxàNghi Scm. 

2. Chü du hr: UBND phuing Hãi Lrnh. 
3. Miic tiêu du hi: Dáp frng thu câu tôi thiêu cho cong tác giâng dy và 

h9c tp cüa trithng, trng buOc n djth cci sO 4t chat cña nhà tru?mg, tin tOi 
chun hóa môi tru&ng giáo dic. 

4. Ni dung, quy mô du hr 
Cong trInh dan dung cp 3, bc chju lira bc 3. 
Xây dmg nhà lOp hQc 2 tang 6 phông, din tich xây ding 320m2, din tIch 

san BTCT khoãng 695m2. Nhà khung BTCT chju 1rc. 
5. Nhóm dir an: Dir an nhóm C 
6. Dir kin tng mfrc du hi: 5,08 t ctông 

(Nám t, khOng tram tam mwoi friêu dông c/ian,) 
7. Ngun vn du tir: NS thj xa 30% và NS phuing tij can dôi 70%. 
8. DIa  dim xây dijng: phumg Hâi LTnh. 
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9. Dij kin thri gian thirc hin dir an: Nãm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xà can cü Nghj quy&này chi dao Chü du tti và 

các dan vj Co lien quan t chüc thc hin các buâc tip theo ding quy djnh hin 
hanh cua pháp luât, dam bao hiêu qua ciâu Pr cua du an 

Diu 3. Thu&ng trrc HDND thj xã, các Ban Hi dôñg nhn dan thj xâ, cac 
to dai biêu  HOi  dông nhãn dan thj xA và cac dai  biêu Hi dông nhân dan thj xà 
trong phm vi, chCrc nang, nhim v11, quyên hn ci'ia mInh giám sat vic to chüc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xa theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nghj quyêt nay dã duqc HDND thj xã Nghi San khóa XIX, k' h9p thu 17 
thông qua ngày tháng 11 nàm 2020 và Co hiu liic  kê tir ngày thông qua.!. 

No'i nhin: KT. CHU TICH 

. V P110 CHU T!CH TIIING TRTC 
- Cáo Uy viôn UBND thj xA 
- Cáo Di biu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA và các doãn th thj xà; 
- Các ban, nganh thj xA; 
- U HDND, UBND các xä, phuing; 
- Ltru: VT. 

A Ho Dinh Tung 



CQNG HOA xA 110! ciiU NGBIA VLT NAM 

Dc  1p  - Ti, do - Hinh  phüc  

Nghi Soii, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du tirxây durng 

A Dir an: Nang cap tuyen dirong giao thong hen xa llai Nhan 
di Dinh Hãi, xä Hãi Nhân, Thi xã Nghi Son 

HQI DONG NBAN DAN Tifi xA NGHI S(IN 
KHOA XIX, KY HQP Th1i 17 

- Can cz- Lut T chz-c chInh quyn d(a phwcng ngày 19/6/2015; 
- Can cz- Luçt Dcu tw cong s 39/2019/QHJ4 ngây 13/6/2019; Lut xdy 

drng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 thin 2014, 
- Can cz Nghf djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cliii ChInh pith quy 

d(nh chi tiEt hzthng dan thi hành mç3t s diu cia Lut Du tic công, 
Xét Ta trInh s 330/TTr- UBND ngày 16/12/2020 cia UBJVD thj xd Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt clii tricong các dv an du tic cOng nàin 2021clia th/ xii Nghi 
Son, Báo cáo tMm tra S6 /BC-HDND ngày /12/2020 cia Ban Kinh ti - xii hç31 
HDND thjxii và) kiën cia các dgi biuHDND thj xii tgi kj) hç'p. 

QUYET NGHI!: 

Diu 1. Phê duyt chñ truang du tu d an: Nãng cap tuyn duing giao 
thông lien xã Hâi Nhãn di Djnh Hãi, xA Hãi Nhn, Thj xã Nghi Scm, ni dung 
nhu sau: 

1. Ten dir an: Náng cap tuyên du&ng giao thông lien xA Hâi Nhân di Dinh 
Hãi, xã Hãi Nhãn, Thj x Nghi Sam. 

2. Chü du tir: UBND x Hãi Nhân. 
3. Mtic  tiêu du tir: To diu kin thun lçii cho nhân dan di iaj phic vi 

phát trin kinh t - xä hi và hoàn thin các tiêu chI xây dpng nông thôn mói. 

4. Ni dung, quy mô du tir: Du t.r xây dimg tuyn dumg vài tng chiu dài 
2,3km, cô diem du tr du?.rng tri1c chinh xã Hâi Nhn, diem cui tip giap duing 2B di 
Dinh Hâi vài nOi  dung nhu sau: 

- Cp dtrng thiet ke Cp 5, (Ding bang), theo tiêu chun TCVN-4054 
- Toe do thiêt kê 40km/h 
- Chiêu rung nên du?ing Bnén = 6,5m; thiêu rng mt dithng Brnt = 5,5rn; chiêu 

rng 1 du&ng B1ê = 2x0,5m; Doe dc mt duông Imt = 2%; Doe dQc lê dumg he = 4%. 
- EAt cáu áo dithng trên nn du?mg cp ph& cU: Lang nhtm mt dithng 3 1(cp tiêu 

chun 3,5kglm2, tuói nha thm barn lkglm2, Cap phôi dá dam loi I dày 16cm, Nén 
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dii?ing c pMi CU xáo xài lu len. 
- Ket cu áø du?rng trn nên dithng ma rng: Lang nhra mt du?mg 1óp tieu chun 

3,5kg/m2, Tirai nhra thãm barn lkg/m2, Cap phôi dá darn 10?i I dày 16cm, Cap phôi dá 
dam loai lldày 18cm, nên &thng dánh cap, gia c bAng dat dôi K0,95. 

5. Nlióm diy an: Dr an nhóm C 
7. Dir kiEn tng mfrc du tir: 5 t ding 

(Alám t$' dông chän) 
8. Ngun vn du tir: NS thj xA 50% và ngân sách xä tir can dôi 50%. 
8. Dla  dim xây dijng: Xã Hãi Nhân. 
9. Dir kin thôi gian thirc hin dir an: NAm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xâ cAn cü Nghj quyt nay chi do Chi'i du ttx và 

các don vi có 1in quan to chic thc hin các bithc tiêp theo ding quy djnh hin 
hành càa pháp 1u.t, dam báo hiu qua du tu ciia dir an. 

Diu 3. Thu&ng tnrc HDND thj xâ, các Ban Hi ding nhân dan thj xã,các 
to di biêu Hi dông than dan thj xA và các di biêu HOi  dông nhãn danthj xA 
trong ph?m vi, chüc nAng, nhim v1i, quyên hn cüa mInh giám sat vic to chüc 
thirc hin Ngh quyêt nay, báo cáo HDND thj xA theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Ngh quyêt nay dä duçic HDND thj x Nghi Son khóa XIX, k' hçp thr 17 
thông qua ngày tháng nAm 2020 và có hiu lirc kê tii ngày thông qua.!. 

Noi nhn: KT. CfflJ TJCII 
- Nbir Diu 2&3 Nghj quyêt; 
- U thj üy, U HDND thi xä; P110 CH[J TICH THUGNG TRIIC 
- Các Uy viên UBND thj x 
- Các Dai biu HDND thj xA;

- -M1TQthtxAvacacdoanthethixa 
- Các ban, ngành thj xA 
- U HDND, UBND các x, phumg; 
-Ltru:VT. 

Ho Dinh Tung 



CONG HOA xA HQI CIlJ NGHIA V1T NAM 

Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGHJ QUYET 
V vic phê duyt chü trtrong du hr xây dipig 

Du,r an: Xây durng mói nhà lop h9c 2 tang 12 phông 
trirô'ng tiu h9c Hal Ninh, thi x Nghi Son. 

• HQI DONG NBAN DAN Till xA NGHI s 
KHOA XIX, K HQP TH(T 17 

- Can czLu4It Td chzc chInh quyln djaphwong ngày 19/6/2015, 
- Can c& Luat Dcu tu- cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Luát xáy 

drng scf 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- án cz Nghf dfnh s 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cüa ChInh pJn quy 

djnh chi tilt hwóng dJn thi hành m(ät so' diu cüa Luçt Ddu tu cOng, 
Xét T& trinh so' 330/1Tr-UBND ngày 16/12/202 0 cña UB.ND thj xä Nghi Son v 

vic d nghjphe duyt chü tru-ong các c4 an ddu tu cOng nám 2021cña thj xii Nghi 
Son, Báo cáo tho'm tra so' /BC-HDND ngày /12/2020 cia Ban Kinh tl - xii h5i 
IIDND thixii và5 kiln cüa các dcii biln HDND thj xii tgi Ic,) hQp. 

QUYET NGiIj: 

Diu 1. Phê duyt chü trucmg du tu dir an: Du?ng giao thông phi.r&ng Hài 
Ninh, thj xà Nghi Son do?n  tr thôn Thanh Cao di xóm 2 thôn Hông Phong va tuyn 
du?ng giao thông thôn Hung Son, phuing Hâi Ninh thi x Nghi Son, ni dung cu 
thênhusau: 

1. Ten diy an: Xây dmg mâi nhà lap h9c 2 tang 12 phông tru&ng tiu hçc 
Hâi Ninh, thj xã Nghi San. 

2. Chü du tir: UBND phrnmg Hal Ninh. 
3. Mtic  tiêu du tir: Xây dirng mai nhà iap liçc 2 tang 12 phông trithng tiêu 

hQc Hãi Ninh, thj xâ Nghi Son d dáp 1mg phông h9c cho hQc sinh. 

4. Ni dung, quy mô du tir: Nba lap hçc 2 tng 12 phông dtrçic xây mai có 

mt bang hInh cbi nht chiu dài nhà 46m, chiu rng nhà 1 im, Din tich xay 

dmg: 506m2, tng din tIch san khoãng 1.012m2. 

5. Nhóm diy an: Dir n nhóm C 
. , A 6. Dir kien tong mtrc dau tir: 6,5ty dong 
(Sáu t,), niim trim triu dOng dun) 

7. Ngun vn du tir: NS dii xâ 50% và NS phu?rng tir can dôi 50%. 
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8. Dja dim xây dirng: phuing Hâi Ninh. 
9. Dir kin thôri gian thirc hin di.án: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xã can cir Nghj quyt nay chi dao Chü du tu và 

các dan vj có lien quan t chirc thc hin các buâc tip theo dImg quy djnh hin 
hãnh cüa pháp lut, dam bào hiu qua du t'ir cüa dr an. 

Diu 3. Thithng trrc HDND thj xâ, các Ban Hi dng nhân dan thj xA, các 
t di biêu Hi dng than dan thj xã và cac dai  biêu Hi dng nhãn dan thi xA 
trong pham vi, chüc nang, nhirn vj, quyên han  cüa mInh giám sat vic to chüc 
thrc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj x theo quy dj.nh cña.pháp 1ut. 

Nghj quyêt nay dã duqc HDND thj xä Nghi San khóa XIX, k h9p thir 17 
thông qua ngày tháng nam 2020 và có hiu lc kê tir ngày thông qua./. 

No'i nh1n: KT. CiJLJ TECH 
H bcIt

, PHO CHEJ TICH THU'öNG TRIrC 
- Các Uy viôn UBND thj xA; 
- Các Dai  biu HDND thj xa; 
-M1FQthjAvàcácdoãnththjxa 
- Các ban, ngãnh th xA 
- iT HDND, UBND các x, phuôrng; 
-Ltru:VT. 

A Ho Dinh Tung 



HQ! BONG N CONG BOA xA HQI CHJ NGIIIA VIT NAM 
TILL XANGIiI•  Si Dc 1p - Tij do - Hinh phüc 

   

Nghi Scm, ngày tháng nám 2020 

NGHI QUYET 
V vic phê duyt chü triroiig du tir xy dIng thy an: Xây thyng h th&ig 

rãnh thoát nlr&c, chhih frang do thj ti phirông Hãi Ninh, thj xã Nghi Son 

110! BONG NHAN DAN THJ xA NGHI S(N 
KHOA XIX, K HQP TII15 17 

- Can cz Lu2t T c/ni-c chInh quyn dja phu'cmng ngày 19/6/2015; 
- Can cz Lut Dcu tu cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Luát xáy 

dng s6 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can cz Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cña ChInh phü quy 

djnh chi tilt hzráng dJn dii hành m3t sc diu cña Lut Dcu hr cOng, 
Xét Ta trInh s 330/Ti -UBND ngây 16/12/2020 cña UBIVD thj xä Nghi Son v 

vic d nghjphe duyt din trirong các dr an du tic cOng nám 2021cia thj xä Nghi 
Son; Báo cáo thdm t,a sO /BC-HEND ngày /12/2020 cña Ban Kinh tl - xä hç5i 
IIDND th xa vay kien cua cac dgi bieu HDND th xa tqz Icy hQp. 

QUIET NGB!: 

Diu 1. Phê duyt chü tnrcing du ttx dir an: Xây dung h thng rãnh thoát 
nc,chithtmngdôthphuingHaiNinh,thxANghiScin, ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Xây dimg h thông rnh thoát ni.róc, chinh trang do thj ti phuô'ng 
Hãi Ninh, thi xA Nghi Son. 

2. Chü du tir: UBND phtning Hãi Ninh. 
3. Muc tieu dan tir: 
Khc phiic tinh 1rng hir hông kêt câu rAnh thoát nuic, chông ngp ng C11C b, dam bão 

v sinh môi tni?Yng. 
A A 4. Ni dung, quy mo dan tir 

Câi tio nng cp h th&ig thoát nu mua, nuâc thai có tng chi&i dài các domn 
tuyén khoãng 2.500m; nio vet cc hO day muong, d mói các doin ränh, thay th các tm 
dan bj hu hông. 

5. Nhóm diy an: D,r an nhóm C 
7. Dir kin tng mfrc du fir: 2,8 t) dOng 

(Hai i, tam tram Iriêu dông chán) 
8. Ngun vn du tir: NS this  xâ dâu tt.r 70% và ngãn sách phu?ing tr can 

dôi 30%. 
8. Dja dim xáy diyng: phuing Hãi Ninh. 



9. Dir kin thôi gian thrc hin dir an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj x cn cir Ngh quy& nay chi dio Chü du tu và 

các dan vi có lien quan t chüc thc hin các buâc tip theo dimg quy djnh hin 
hành ci'ia pháp 1ut, dam bâo hiu qua dAu tu c1a dr an. 

Diu 3. Thu&ng trtrc HDND thj x, các Ban Hi ding nhãn dan thj xã, cac 
to di biêu Hi dông nhân dan thj xã và các di biêu Hi dông than dan tb xa 
trong phm vi, chc nng, nhim v11, quyên hn cüa mInh giám sat vic to chirc 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh cüa pháp 14t. 

Nghj quyêt nay dã duçic HDND thj xã Nghi Son khóa XIX, kS'  hQp thu 17 
thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiu lirc kê tü ngày thông qua.!. 

Noi nhc2n: KT. CHEJ TICH 

PHO cim TICH TIIENG TR1J'C 
-CácUyviênUBNDthjxi; 
- Các Dai biu HDND thj xi; 
- MTFQ thj xi vi các doàn the thj xi; 
- Các ban, ngàiTh thj xi; 
- U HDND, UBND các xi; phirmg; 
- Luu: VT. 

A Ho Dinh Tung 



CQNG HOA xA 1101 CIIIJ NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - I1tinh phüc  

Nghi Scm, ngày tháng näm 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü triro'ng du hr xây thing 

Dir an: Throng giao thông phirOng Hãi Ninh, flij xä Nghi Son doin 
tIr thônThanh Cao di xóm 2 thôn Hng Phong và tuyn dirong giao thông 

thôn Hirng Son, phirtng Hãi Ninh th xä Nghi Son. 

HQI DONG NHAN DAN Till xA NGHI SON 
KROA XIX, K HQP THU' 17 

- Can thLu2t Td c1nc chInh quyn djap/nro'ng ngày 19/6/2015; 
- Can cz Lu2t Dcu tw cong s 39/2019/QH14 ngày 13/612019, Lutt xáy 

c4rng sc 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 näm 2014; 
- Can ct Nghj dIn/i  sc 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cña ChIn/i p/in quy 

d/nh c/i tilt hwóng dan thu han/i mç3t Sd diu cña Lu1t Dáu tw cOng; 
Xét T& ti-In/i sd 330/TI'r-UBND ngày 16/12/2020 cña UBIVD thj xä Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt chñ trwong các dy an ddu hr cOng nám 2021cña thj xä Nghi 
Son, Báo cáo tMm tra S6 /BC-HDND ngày /12/2020 cüa Ban Kin/i tl - xâ hOi 
HDND thj xä và kiln cña các dqi bilu HDND thj xà tqi 19) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü trtxong du tu di an: Dtr&ng giao thông phu&ng Hái 
Ninh, thi xâ Nghi Son don tir thôn Thanh Cao di xóm 2 thôn Hông Phong và tuyên 
du?mg giao thông thôn Hung Son, phu?mg Hãi Ninh thj xa Nghi Son, ni dung ci,i 
the thu sau: 

1. Ten duy an: Duong giao thông phung HãiNinh, thj xA Nghi Son don t1r 
thôn Thanh Cao di xóm 2 thôn Hng Phong và tuyên du?ing giao thông thôn Hung 
Son, phuâng Hái Ninh thj xâ Nghi Son. 

2. Chü du tir: UBND phu&ng Hãi Ninh. 
3. Mijc tiêu du tir: Dumg giao thông phuong Hãi Ninh, thj xã Nghi Son 

doan tfr thôn Thanh Cao di xóm 2 thôn Hng Phong và tuyn duôrng giao thông 
thôn Hung Son, phuong Hal Ninh thj xã Nghi Son. 

4. Ni dung, quy mô du tir: Du tu xây dimg 02 tuyn duong viii t6ng 
chiêu dài khoãng 0,9km, trong do: Tuyên 01: Don tr thôn Thanh Cao di xóm 2 
thôn Hong Phong, chiu dài 400,Om; Tuyên 02: Tuyên dithng giao thông thôn 
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Hung Scm: ChMu dài 500,0m, tuyn ctu&ng hInh tnh trên cd sc xây dirng nãng 
câptheotiêuchuãnthiêtkê. 

- Chiêu rng nên dung: Bnên = 4,5m. 
- Chiu rng mt du&ng: Bmt 3,00m. D& ngang I mt = 2%. 
- Chiu rng 1 &ràng: B1 = 2x0,750m . Dc ngang I 1 4%. 
5. Nhóm dir an: Dir an nhóm C 
7. Dir kin tng mfrc du tir: 3 t dng 

(Ba t  dông chän) 
8. Ngun vn du tir: NS thj xä 70% và ngân sách phu&ng tij can d6i 30%. 
8. DIa  dim xây diyng: phuting Hal Ninh. 
9. Dir kin thoi gian thiyc hin dy an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao TJBND thj xã cn dr Nghj quy& nay chi do Chñ du tu và 

các don vi có lien quan th chrc thc hin các buóc tip theo di'ing quy djnh hin 
hanh cña pháp 1ut, dam bão hiu qua du ttx cüa d an. 

Diu 3. Thu?ing trirc HDND thj xã, các Ban Hi dng than dan th xã, các 
t di biêu HOi  dông nhãn dan thj xã và the dai  biki Hi dông nhãn dan thj xa 
trong phm vi, ehüc nang, nhim vi, quyên hn cüa mInh giám sat vic to chIrc 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj x theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Nghj quyêt nay dâ ducic HDND thj xä Nghi Son khóa XEX, kS'  h9p thr 17 
thông qua ngày tháng nám 2020 và có hiu 1irc kê ti ngày thông qua.!. 

No'i nhn: KT. ciiii TICIL 

= PHO CITLJ TICH TIIING TRTC 
- Các Uy viên UBND thj x 
- Các Di biu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA và các doàn the thj xã; 
- Các ban, ngành thj xä; 
- U HDND, UBND các xã, phu&ng; 
-Ltru:VT. 

A Ho Dinh Tung 



HQID; 
TIff 

So: 

NNIA 
NGIII 

CQNG HOA xA HO! CJIIJ NGBIA YLET NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH QUYET 
V chü triro'ng du hr xy drng dir an: Cãi to, nâng cp h thng thoát rnró'c 

mira, niróc thai xfr 1 môi trumg phirông Hãi Thanh, thj xä Nghi Soi 

HQI DONG NHAN DAN Tffi xA NGHI s 
KHOA XIX, K HQP THU 17 

- Can c&Luát Ta c1uc chInk quyn diaphuong ngày 19/6/2015; 
- C'án c& Lu.2t Ddu tu cong sI 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Lut xay 

dyng sd 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can ci Nghj djnh a 40/2020/ND-CR ngày 06/4/2020 cña OiInh pith quy 

djnh chi tilt hu-óng dJn thi hành m3t sa diu cña Lut Da hr cOng, 
Xét Ta trmnh s6 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 ci'ia (JBND thjxâNghi Son v 

vic d nghjphe duyt chü truvng các dr an ddu hr cOng nám 2021cüa thj xä Nghi 
Son, Báo cáo tMm tra S6 /BC-HDND ngày /12/2020 cüa Ban Kink tl - xà h3i 

- , .2 , , . .2 . - . HDNDthfxavaykzencuacaca'albzeuHDNDthzxatazkyhQp. 

QUYET NGIJj: 

Diu 1. Phé duyt chü tnxcing du tix dr an: Cãi to, nng cp h thng thoát 
nixâc mua, nuâc thai xCr 1 môi tnx?mg phung Hi Thanh, thi xã Nghi Son, ni dung 
nhusau: 

1. Ten diy In: Cãi to, nng cap h thông thoát nuâc miia, nuóc thai xü 1 môi 
inrôrng phithng Hái Thanh, thj xâ Nghi San. 

2. Chü du tir: UBND phu?mg Hãi Thanh. 
3. Miic tiêu du tir: 
Khc phiic tmnh trng hu hông kát cu rnh thoát nuâc, chng ngap ng cic b, 

dam bão v sinh môi lrtthng. 
4. Ni dung, quy mô du hr 
Cãi to nang cp h thong thoát nuâc mua, nuóc thai có t&lg chiu dâi cite don 

tuyn khoitng 2.500m; no vet ciic bt day mucing, d mâi các do?n ränh, thay th cite tm 
(tan bj hu hông. 

5. Nhóm dir an: Dr itn rihóm C 
6. Dir kin tang mfrc du tu': 3,8 t' dng 

(Ba tam tram trieu  dOng chán) 
7. Ngun von du hi: NS thj xâ dâu ttx 70% và ngãn sách phuông tir can 

di 30%. 
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8. Dja dim xây dung: phu?ing Hãi Thanh. 
9. Dir kin thôi gian thire hin dir an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xã can cir Nghj quy& nay chi dio Chü du tu và 

các don vi có lien quan t chüc thc hin các buâc tip theo dung quy djnh hin 
hành cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua du ttr cüa dir an. 

Diu 3. Thung triIc HDND thj xã, các Ban HOi  dng than dan thj x, các 
to dti bMu Hi dông nhân dan thi xã và the di biêu Hi dông nhãn dan thj xä 
trong phm vi, chüc nàng, nhim viii, quyên h?n  cña minh giám sat vic to chüc 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xä theo quy djnh cfia pháp Ii4t. 

Nghj quyêt nay dã ducic }IDND thj xã Nghi Son khóa XIX, kS'  hop thir 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu 1irc kê tir ngày thông qua.I. 

Nii nhmn: KT. CmJ TICH 

= j7yi b; PHO CRLJ TICH TIIIT€ING TRVC 
- Các Uy viên UBND thj xA 
- Các Dai  biàu HDND thj xA; 
- MTFQ thj xA và các doân th thi xA; 
-Cácban,nganhthjxa; 
- U HDND, UBND các xä, phumg; 
- Luu: VT. 

A Ho Ihnh Tung 



HO! D CONG HOA xA 1101 CIIIJ NGHIA VIETNAM 
Bc1p-Tujdo-Hnhphüc  

So \/N(- ) ') Nghz Son, ngày tháng nám 2020 

NGIII QIJYET 
Phê duy ig du tir dir an: Nhà hiu b, Nlià bp an, Nhà bão v và 
các cong trInh phii trçr Trurô'ng Mm non phirô'ng Mai Lam, thi xa Nghi Son. 

HQI BONG NIIAN DAN Till xA NGHI s 
KLIOA XIX, K HQP TH15 17 

- Can thLuát T chjc chInh quyn djaphwang ngày 19/6/2015, 
- Can cz- Lut Dcu tit cong sá 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; Luát xdy 

4tng so 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 näm 2014; 
- Can c& Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cña ChInh p/ni 

quy djnh clii tiè't hwáng dn thi hành m(5t sá tliu cña Lut Ddu tw công, 
Xét Ta trInh sO 330/TJ'r- UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thj xâ Nghi Son 

v vic d nghjphê duyt chz trwong các d an cáu tic cOng nám 2021cña thj xii 
Nghi Son; Báo cáo thdm tra so' /BC-HDND ngày /12/2 02 0 cña Ban Kinh to' - 
thh5iHDND thj xii va acác agi bio'u HDND thi xii tai kj) hop. 

QUYET NGH: 
Diu 1. Phê duyt chü truang du tu xây d1rng di,r an: Nhà hiu b, Nba 

bp n, Nhà bão v và các cong trInh ph1i trçi Trung Mm non phu?mg Mai 
Lam, thi xA Nghi Son, v4ri nhttng ni dung nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Nhà hiu b, Nhà bp an, Nba bào v và các cong trInh 
phii trçl Tnxrng Mm non phu&ng Mai Lam, thj xä Nghi Son. 

2. Chü (1u hr: UBNI) thj xãNghi Son. 
Pat diçn chu dau tir: Ban quan ly dir an DTXD th xa Ngbi Scm. 
3. Mite tiêu dAn tir: Xây dirng nhà hiu b, Nhà bép n, Nhà bão 4 và 

các cong trInh phii trq Tru?ing Main non phuôrng Mai Lam, thi xA Nghi Son. 
Phiic vi1 tot cho cong tác hçc tip, giâng dy cüa giáo viên và h9c sinh. 

4. Quy mO dAu hr 
4.1. Nhà hiu b: Quy mô nhâ 01 tng, mt bng hmnh chü nht kIch 

thuâc 17,22x7,22rn, din tIch xay 4irng là: 124m2 và din tIch sành san khâu: 
42m2. Chiêu cao tang 1: 3,9m; chiêu cao mái là 2,4m. Nên nhà cos +0.00 cao 
han cos mt san hoãn thin 0,36m; chieu cao cong trmnh tInh tr cos ±0.000m 
den cos dinh mái là 6,3m. Mt bang bô trI: 04 phông; Trong do: 1 phOng h9p, 
1 phông hiu truâng, 2 phông hiu phó. 

4.2. Nhâ bêp: Quy mô nhã 01 tang, mt bane hmnh chi nht kich thithc 
10,12x6,52m, din tich xây drng là: 66,0m2. Chiêu cao tang 1: 3,6m; chiêu 
cao mái là 1,15m. Nén nhà cos +0.00 cao han cos mt san hoãn thin 0,45m; 
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chiu cao cong trInh tinh ttr cos ±0.000m dn cos dinh mái là 4,75m. Mt 
bang bô trI không gian trong do: khu bép, khu an, 1 phOng kho. 

4.3. Nba bão v: Nhà 01 tn din tIchxây ding 9.9m2. Mt bang hInh 
chü nht KT (3x3)m tInh tr tim den tim. Chiêu cao cong trmnh tInh tü cos nên 
nhà +0.00 den dinh mái là 4.5m. TInh hr cos + 0.00 cao han cos mt san hoàn 
thin+0.2cm. 

4.4. Các hang milc phii trçl khác bao gôm: Nhà Xe, tithng râo, san chth, 
h thông thoát rnrâc 

5.Nhómdiján:DxànnhómC 
6. Dir kin ting mfrc du tir: 4,25 t dng. 

(Bôn t, hai tram nám mucti triu dông chán) 
7. Ngun vn du tir: Tr ngun ngãn sách dii xã Nghi San. 
8. DIa  dim thiyc hin dir an: Khuôn viên khu Trtiing mãm non mói 

phuing Mai Lam. 
.h . 9. Dir kien thoi gian thtrc hiçn: Nam 2020 - 2021. 

Diu 2. Giao UBND thj x can cü Ngh quyt nay t chuc th%rc hin các 
buóc tMp theo ding quy djnh hin hãnh cña pháp lust,  d bão hiu qua du 
tucüadán. 

Diu 3. Thu&ng trrc HDND thj xâ, các Ban Hi dng than dan thj xã, 
các t dai  biu Hi dng nhãn dan thj xà và các dai  biu  HOi  dng nhãn dan 
thj xã trong phm vi, chirc nang, nhim vii, quyn hn cüa mmnh giám sat vic 
th chrc thirc hin Nghj quyt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh cña 
pháp lut. 

Nghj quyêt nay dà di.rqc }IDND thj xã Nghi San khóa XIX, kS'  hçp thu 
17 thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu lirc k hr ngày thông qua.!. 

Noi nhân: 
- Niur Di&i 2&3 Nghi quyt; 
- U thj üy, TF HDND thj xA 
- Cáo Uy viôn UBND thj xa 
- Các Di biu HDND thj xA; 
-MTFQthj x vàcác doànththj xA; 
- Cáo ban, ngành thj xA 
- U HDND, UBND các xà, phuting; 
- Luu: VT. 

KT. CIIIJ TICH 

PHO CIIEJ TICH Tilt NG TRIJC 

H DInh Tüng 



CONG HOA xA HO! CHU NGBIA V1T NAM 
Dc 1p  - Tur do - IInh phiIc 

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGIIJ QUYET 
V vic phê duyt chü truroiig du hr xây durng 

Dir an: Nhà lop hçc b mon 2 tang 8 phông Trirô'ng TIICS Mai Lam, 
phirô'ng Mai Lam, thj xã Nghi Soii. 

IIQI BONG NHAN DAN TIIj xA NGBI S(N 
KHOA XIX, K' HQP TH(T 17 

- CánthLut T chzc chInh quyn djaphzrong ngày 19/6/2015, 
- Can th Lut Du tw cong s 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, Lut xáy 

dyng s 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Cän cz Nghj djnh so' 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cza ChInh pliü quy 

djnh chi tilt hzthng dan thi hành m3t so' diu cza Lut Du tu cOng; 
Xét To trInh so' 330/7Tr-UBND ngOy 16/12/2020 cña UBND thj xä Nghi Son v 

vic d ngh.i phê duyt chü trwimg các dy an dAu tu cOng nám 2021cña thj xâ Nghi 
Son; Báo cáo tho'm tra so' /BC-HDND ngày /12/2020 ci'ia Ban Kinh to' - xâ hç51 
HDND thjxä vàj5 kiln cña các dqi bilu HDND thj xâ tgi lg) hQp. 

QUYET NGII: 

Diu 1. Phé duyt chü tnxang du tu dr an: Nba l&p hçc b mon 2 tng 8 
phông Trueing THCS Mai Lam, phung Mai Lam, thj xã Nghi Sen, nOi  dung ci,i 
thênhusau: 

1. Ten diy an: Nba lórp  h9c bO mon 2 tang 8 phông Tnr&ng ThCS Mai 
Lam, phithng Mai Lam, thj xã Nglii Scm. 

2. Chü du tir: UBND phumg Mai Lam. 
3. Mtic  tiêu du tur: Dam báo diêu kin Co sä vt chat d.y và h9c cüa Tnthng 

nhäm dam bâo diêu kin Co s& vt chat cho vic dy và hQc Tru?ing THCS 
phumg Mai Lam, khäc phiic tInh trng thiêu phông hçc và cd s& 4t chat, 
11mg buâc nâng cao chat luqng giáo diic, dào to trên dja bàn thj xä. 

4. Ni dung, quy mô du tir: Nba lap hçc 2 tang 8 phông hQc chüc nng, 
có quy mô 02 tang, mt bang hmnh chtt nht có tong din tich san khoãng 
1.090m2 gôm 08 phông chüc nàng, khu WC, câu thang b; chiêu cao tang 01, 
tang 02 là 3,6m; chiêu cao mái là 2,5m; Giao thông di lti gitia các phông bng 
hành lang chung; giao thông dung bng các câu thang b, rng 4,2m. 

5.Nhóm dirán:DuánnhOmC 
6. Dir ldn tang mfrc du tir: 7,020 t dng 
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(Bay tj, không tram hai miwi friu dng cMn) 
7. Ngun vn du tir: NS thj xä dâu tti. 
8. Dja dim xây diyng: phung Mai Lam. 
9. Dir kin thô'i gian thiyc hin thy an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thi xã cn cir Ngh quyk nay chi dio Chü du ti.r và 

các dm vj có lien quan t chc thc hin các buâc tMp theo dñng quy djnh hin 
hãnh cüa pháp 1ut, dam bâo hiu qua ctu tu cña dir n. 

Diu 3. Thuing trtrc HDND thj xa, các Ban Hi dng nhãn dan thj xã, các 
to dai  biêu  HOi  dông nhân dan thi. x và các dai  biêu  HOi  dông nhân dan thj xã 
trong phm vi, churc nng, nhim vi, quyên hn cUa mInh giám sat vic to chrc 
thrc hin Nghj quyt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh c11a pháp 1. 

Nghj quyêt nay dà duçic HDND thj xä Nghi Son khóa XIX, k' hçp thu 17 
thông qua ngày tháng nm 2020 Va có hiu 1irc kê hr ngày thông qua.!. 

Nonhgn: KT. CRC TICII 

= h PRO CRC T!CH TIIIRNG TRTIC 
-CácUyviênUBNDthjxâ 
- Cáo Dai  bi&i HDND thj xa 
- MTTQ thj xA và các doãn the thj xà; 
- Các ban, nganh thj x 
- TT IIDND, UBND các xã, phu&ng; 
- Luu: VT. 

A Ho finh Tung 



CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc  1p  - Tiir do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH QUYET 
V vic phê duyt chü triro'ng du hr xây dung 

Cac tuyen dirong giao thong phirong Mai Lam, th xa Nghi Son. 

HQI BONG NHAN DAN TI14 xA NGHI SCN 
KHOA XIX, K( HQP Thu 17 

- Can thLut T chzc chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 
- Can cz Lu2t Ddu tw cong s6 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Lu2t xây 

dmg S6 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can ci Nghj djnh s6 40/2 02 0/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa Chmnh phz quy 

cijnh chi tiEt hwóng dan thi hành m3t s6 diu cña Lut Dáu tw cOng, 
Xét To' irmnh s6 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 clia UBND th.i xâ Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt din trwong các dw an du tw cOng thin 2021cña thj xâ Nghi 
Son, Báo cáo tMm tra S6 /BC-HDND ngày /12/2020 cza Ban Kinh t - xâ h5i 
IIDNDthjxävà kin cña các dgi biuHDNDthjxd tgik$'hop. 

QIJYET NGffl: 

Biu 1. Phê duyt chü tnnmg du tir dir an: Các tuyn dithng giao thông 
phuô'ng Mai Lam, tM xä Nghi San, ni dung nhu sau: 

1. Ten diy an: Các tuyên duing giao thông phtth'ng Mai Lam, thj xA Nghi 
San. 

2. Chü du tir: UBNII) phu&ng Mai Lam. 
3. M,ic hen dau hr 
Xây dimg Các tuyn du?mg giao thông phuorng Mai Lam, thj xã Nghi San, 

tto ra mng luói giao thông dông b. Tüng buâc hoàn thin cci s h tang phiic 
vi cho qua trInh phát triên kinh tê, xã hi cüa dja phucmg. 

4. Ni dung, quy m6 ttu tir: 
- Tng chiu dài các tuyn du&ng là 1,1km. Trong do: 
+ Tuyn duàng th dithng Bc Nam 2 vào Cong sà TJBND phu&ng Mai 

Lam, Tru&ng mãm non và Trueing THCS phuing Mai Lam có chiêu dài 300,Om 
Du tuyên: KmO+OO ti nut giao v&i du?rng Bäc Nam 2; 
Cui tuyên: KmO+300 ti Trithng THCS phumg Mai Lam. 
+ Tuyên tlithng tr dumg true lien thôn vào khu viic Nghia trang nhãn dan 

phuông Mai Lam có chiêu dài 800,Om 
Du tuyên: KmO+OO tti nut giao vài duông lien thôn; 
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Cu& tuyn: KniO+800 ti Nghia trang nhàn dâh phithng Mai Lam. 
5.Nhómdirán:DiránnhómC 
6. Dir kin tang mfrc du tir: 2,6 t' dông 

(Hai sáu tram triu dông chán) 
A L A 7. Nguon von dan tir: NS th4 xa thu ttx. 

8. Dia dim xây diyng: phu?.ing Mai Lam. 
9. Dir kin thôi gian thijc hin dr an: Nàm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND th xa can cü Nghj  quyt nay cM dio Chü dâu tu Va 

các ctcm vi có lien quan th chrc thc hin các buäc tip theo (lang quy dinh  hin 
hành cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua du ttx cüa d%r an. 

Diu 3. Thuing trrc HDND thj xA, các Ban HOi  dng nhân dan thj xä, các 
to dai  biêu Hi (lông than dan thi xa và cac dai  biêu Hi (lông nhãn danthj xã 
trong phm vi, chüc nang, nhim vii, quyên h?n  cüa mmnh giám sat vic to chüc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xA theo quy djnh cña pháp 14t. 

Nghj quyêt nay dA duqc HDND thi xã Nghi San khóa X1X, k hçp thu 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu lirc kê hr ngày thông qua.!. 

No'i nhin: 
- Nba Diu 2&3 Nghj quyt; 
-TTthjüy, TTHDNDthjxã 
- Các Uy viên IJBND thj xA 
- Cáo Di bi&i HDND thj xA; 
-MUQthjxävàcácdoànthêthjx 
- Cáo ban, ngãnh thj xA; 
- TI' HDND, UBND cáo x, phir?ng; 
-Luu:VT. 

KT. CIIIJ TICH 

PHO CBIJ TICH TIILNG T1U1C 

A Ho Dinh Tung 



119! 4 C1f1i*N CQNG BOA xA 1101 CHIJ NGIIIA VIT NAM 
T •.NG1S, Dc Ip - Tir do - Ranh phüc  

S /N D "P Nghi Son, ngày tháng 11 nám 2020 

- NGrn QUYET 
V vic phê duyt chü triro'ng t1u hr xây dirng dir an 

Các hing miic phy trçr Cong s xã Nghi So'n, thj xã Nghi Son 

110! DONG NBAN DAN TB! xA NGHI sO1'i 
KHOA XIX, K( HQP TII(J' 17 

- Can thLut Tcinc chInh quyn djaphuong ngày 19/6/2015, 
- Can c& Ludt Dcu hr cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Ludt xáy 

dyng s 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Gán cz- Nghj djnh sd 40/2 02 0/ND-GP ngày 06/4/2020 cia hInh phñ 

quy djnh chi tilt hithng dn thi hành mat  sl diu cza Luat  Da hr công, 
Xét To trmnh s 330/7Tr-UBND ngây 16/12/2020 cña (JBIvD thjxâNghi Son 

v vic d nghj phê duyt chñ trwong các dc an dáu tic cOng nám 2021cüa thj xä 
Nghi Son, Báo cáo tMm tra s iBC-IJDND ngày /12/2020 cüa Ban Kinh tl - 
xahaillDND thjxä và5 kiln cña các dgi bilu HDND thjxd tgi kj) hQp. 

QUYIET NGB!: 
Diu 1. Phé duyt chü tnwng du tu xây dirng dir: Các hung miic phii trçi 

Cong sc xä Nghi Scm, thj xa Nghi San, vol nhftng ni dung thu sau: 
1. Ten dtr  an: Các h?ng  miic phi trçl Cong sO xä Nghi San, thj xã Nghi 

Scm. 
2. Chü du tir: UBND xã Nghi San. 
3. Myc tiêu du tir: Du tu xây dimg các hng rn%lc phi trçi Cong sO 

Nghi Son, tto môi truOng lam vic hin dai,  dáp üng thu câu hoat dng cüa 
x, vOl ha tang ki thi4t dng b, t chüc không gian kiên trüc cãnh quan sinh 
dng, dam bão an ninh cong sO. 

4. Ni dung quy mô du hr 
- Nhà trrc bão v: Din tich khoãng 3 1m. 
- Nhà d xe may: Din tIch xây dimg khoáng 82,0 m2  
- Cong Chmnh Cl và cng C2: Thiêt kê h cira t'r dng, Cong chInh C2 

rng 9,2m có b frI bin hiu, chiu rng thông thüy là 5,55m. Cng phii C2 
rng 5,43m thông thUy 4,53m. 

- Cp din: Nguôn din sr dung nguôn din duqc kéo tir tram  h th cüa 
xã, hin tai dang sü dirng on djnh khu cong sO cü kéo duOng cap chay qua 
du?mg bng duOng rânh ngm dn tü din tai nhà cong sO mOl. Xây drng mOi 
các tuyn cap ha th cp din cho các cong trinh ducc chôn ngãm dat, day dn 
ding cap Cu/XLPE/DSTAIPVC, cap ducrc luôn trong ông nha HDPE chôn 
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trrc tip trong dt a d sâu 0,6m, phIa trên và dixôi cap là dt hoc cat dm 
chat. 

- Các cong trmnh phii trq khác: Xây drng h thng tithng rào, san dumg 
ni b, trông cay xanh và kè chán song. 

5.N1iómdurán: DiánnhómC 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 4,3 t dng 

(Bôn tj, ba tram triu dông c/ian) 
7. Ngun vn tIu tir: Ngãn sách thj xã h trci phn xây 1p không qua 

2,3 triu dng, phn thit b và chi phi con li ngân sách xã tir can &M. 
8. Oja dim thyc hin diy an: xã Nghi Scm. 
9. Dir kin thôi gian thiyc hin: Näm 2020 - 2021. 

Diu 2. Giao UBND thj xã cn cr Nghj quy& nay chi do chü du tu và 
các dan vi có lien quan t chuc thiic hin các buâctip theo diing quy djnh 
hin hành cüa pháp lut, dam bào hiu qua du tu cña d an. 

Diu 3. ThuOng tr1rc HDND thj xä, các Ban Hi dng nhãn dan thj xA, 
các t di biu HOi  dng nhan dan thj xã và các dti biu Hi dng nhãn dan 
thj xã trong phm vi, ch(rc nng, nhim vit, quyn h?n  cüa mInh giám sat vic 
th chrc thc hin Nghj quyt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

Nghj quyt nay dã ducic HDND thj xã Nghi Scm khóa Xlix, k' h9p thu 
17 thông qua ngày tháng nm 2020 và có hiu 1irc k tr ngày thông qua.!. 

No'i nhân: 
- Nhu Diu 2&3 Nghj quyt; 
- TI' thj üy, iT HDND thj xA; 
- Các Uy viôn UBND thj xa; 
- Các Di biu HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA và các doàn th thj xã; 
- Các ban, ngành thj xA 
- iT HDND, UBND các x, phu&ng; 
-Ltru:VT. 

KT. CHEJ TjCH 

PHO CHU T!CH  ThLTO11G TRC 

A Ho Dinh Tung 



AN CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
XAN4 Bôc1p-Trdo-Hanhphüc  

Sô \ /NQI 1 Nghi Soii, ngày tháng näm 2020 
flY /' 

NGrn QUYET 
V vic phê duyt chü triro'ng dAn hr xây diyng 

Dii an: Sfra chüa nhà ló'p hçc 2 tAng 10 phông Va khuôn viên trirông 
Tiu hyc Nghi So'n, thj xã Nghi Son. 

HQI BONG NHAN DAN TH4 xA NGHI s 
KHOA Xix, K HQP THU' 17 

- Can th Ludt Td chzc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015, 
- Can cz Luit Du tu- cong sd 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Lutxdy 

daig s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nám 2014; 
- Can cz- Nghj djnh s 40/2020/ND-GP ngày 06/4/2020 cña hInh phü 

quy djnh chi tiEt hithng dn thi hành m5t s6 diu cz'la Luat  Dcu tir cOng; 
Xét Ta trInh s 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBJVD thjxäNghi Son 

v vic d nghjphê duyt din tru'o'ng các dt an ddu tw cOng nám 2021cüa thj xä 
Nghi So'n, Báo cáo thdm tra sd /BC-HDND ngày /12/2020 cña Ban Kinh tè - 
xähiHDNDthjxavàkiIn cüacác dgibiãuHDNDthjxàtqikj)hQp. 

QUYET NG11!: 
Diu 1. Phê duyt chü trrnYng du tu xây dpng dr: Süa chifa nba lap h9c 

2 tng 10 phông và khuôn viên truxng Tiu hçc Nghi Scm, thj xA Nghi Son. 
vài nhtIng ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Sira chüa nhà lap h9c 2 tang 10 phông và khuôn viên 
truàng Ti&i bce Nghi Scm, thj xä Nghi Son. 

2. Chü dAn tir: UBND xã Nghi Son. 
3. Miic tiêu dAu tir: DAu ti.x sira chila nhà l&p h9c 2 tng 10 phông Va 

khuôn viên trrnmg Tiêu hc Nghi Scm là rat can thiêt dê phiic vi tot cho giáo 
viên và hc sinh tru&ng Tiêu hc trong cOng tác giâng d.y và hc tap. 

A A 4. Nçn dung quy mo dan hr 
- Thay mâi toàn b efra s cüa di, tram vá 1i toàn b hem cüa di, cüa 

s; cto gi, v sinh lai boa st ciia so và son mâi 1i toãn b. 
- Lát laj nén gch hoa. 
- Cao bO và quyét scm li toàn b nhà. 
- Khuôn viên: Lát gch chông truçt khuôn viên nhà trtthng, Lam mái 

che san khAu, xay mài li cng tru&ng. 
-MuamOi 35 bbãnghhc sinh. 

5.N1iómdán:DuãnnhómC 
6. D kin tang mfrc dAn hr: 1,2 dng 

(Mat tL, hai tram triu dng chán) 
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7. Ngun vn du ti: Tü ngun ngân sách thj xâ. 
8. Dja dim thiyc hindy án:xâNghi San. 
9. Dii kien thoi gian thirc hiçn: Nam 2020 - 2021. 

Diu 2. Giao UBND thj xà cn eü Nghj quyt nay ehi do chü du tu và 
các dan vj có lien quan t chuc thrc hin các buâc tip theo dimg quy djnh 
hin hãnh cüa pháp li4t, dam bâo hiu qua du tix cüa dr an. 

Diu 3. Thumg trirc HDND thj xä, các Ban Hi dng nhn dan thj xã, 
các t dti bi&i Hi dng than dan thj xâ và các cti biu Hi dtng than dan 
thj xâ trong ph.m vi, chi'rc nng, nhim via, quyn h?n  cña mmnh giám sat vic 
th chirc thc hin Nghj quy& nay, báo cáo HDND th xã theo quy djnh cüa 
pháp 1ut. 

Ngh quyt nay dã ducic HDND th xâ Nghi Son khóa XIX, kr hçp thr 
17 thông qua ngày thang nãm 2020 và co hiu hrc k tir ngày thông qua.!. 

N.ri nhân: 
- Nhu Diu 2&3 Nghj quyt; 
- Ti' thj üy, Ti' HDND thi xã; 
- Các Uy viên UBND thj xa 

. - Cac Dai  bieu HDND th xa; 
-MTTQthjxAvacácdoanththjxa; 
- Các ban, ngành thj xA; 
- U HDND, TJBND các xä, phu&ng; 
- Liru: VT. 

KT. CHU TICH 

PHO CHLJ TICH 1'Htf5NG TRIIC 

A Ho Dinh Tung 



HQI g.  NHAN IXN CQNG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIET NAM 
T • itl :NGHJ SYN Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

   

Nghi San, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü triro'ng du tir xây dirng 

Tuyn dir&ng giao thông ni dng tfr thôn 9 xã Ng9c Linh di thôn 5 phirô'ng 
Hãi An, xã Ng9c Linh, thj xã Nghi Soii. 

HQI BONG NBAN DAN T11 xA NGHI sir 
KHOA XIX, K HQP THU' 17 

- án th Lu2t Ta chtc chInh quyn dja phwang ngày 19/6/2015; 
- Can cz Lu2t Du tu' cong sa 39/2019/QHJ4 ngày 13/612019,' Lu2t xáy 

dung sa 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can cz Nghj djnh s 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cña ChInh p/in quy 

djnh c/i hzthng dn thi hành mt s diu cña Lu2t Du tu' cOng, 
Xét Ta trInh s 330/1Tr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thj xâ Nghi Son v 

vic d nghjphê duyt cliü tru'ong các dr an clAu hr cong nám 2021cüa thj xä Nghi 
Son; Báo cáo thdm tra sá /BC-I1DND ngày /12/2020 cña Ban Kinh t - xâ' h5i 
IIDND thj xä và klan cüa các dgi biau HDND thj xä tgi 19) hQp. 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Phé duyt chü trucrng du ttr di,r an: Tuyên duông giao thông ni 
dông hr thôn 9 xâ NgQC LTnh di thôn 5 phuiing Hãi An, xä Ngçc LTnh, thj xã 
Nghi Son, nOi  dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Tuyên duông giao thông ni dông hi thôn 9 xã NgQc LTnh di 
thôn 5 phuing Hâi An, xã Ngçc LTnh, thj xä Nghi Son. 

2. Chü du tir: UBNT) x Ng9c Linh. 
3. Miic tieu dau hr 
Du tu xay dmg tuyn duing lien xä Ng9c Linh di Hâi An là tuyn duông 

kt ni giüa 2 xã, không chi to diu kin thun lcii cho vic di ku cüa nhãn dan 
trong khu dan cu, to diu kin cho vic phát trin van hoá, kinh t d sinh ma 
con ph1ic vi dc hrc cho cong tác an ninh xã hi và quc phOng. Vic xây dirng 
cling c Co sr h tng dc bit là nhija hóa và be tong hóa duOng giao thông có 

vai trO ht src quan trçng trong dOn sng hin nay 
4. Ni dung, quy mô du hi: 
- Cong trInh giao thông cap IV. 
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- Tuyn duàng giao thông ni ding tr thôn 9 xâ Ng LTnh di thôn 5 
phuing Hãi An, xA Ng9c Linh, thj xã Nghi Scm có ehiêu dài khong 600m: Dâu 
tuyên: Tir thôn 9 xã Ng9c LTnh; Cuôi tuyên: Thôn 5 phuông Hãi An. 

-Vnt6cthiêtkê : Vtk=20km1h 
- Chiu rng nn du?ing: Bnn = 4m. 
- Chiêu rng rnt dithng: Bmt = 3m. Doe ngang mt I mt = 3%. 
- Chiêu rng lê du&ng: B1 2x0,5m. Dôc ngang I lê 4%. 
- Taluy nén dàp 1/1,5 , mái taluy nn dàp, d cht dat däp K95. 
5.Nliómdiián:DuánnhOmC 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 2 t drng 

(Hal 1j" dông chän) 
7. Ngun vn du tir: NS thj xâ 70°A và nguôn NS xã 30% (Ngãn sách xâ 

dam bào ehi phi bôi thumg GPMB n&i co). 
8. Oja dim xây dirng: Xã Ng9c LTnh. 
9. Dir kin thbi gian thurc hin diy an: Näm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xã cn cir Nghj quyt nay chi dto Chü du tu và 

các dun vj có lien quan t chüc thic hin các buâc tip theo dImg quy djnh hin 
hành cña pháp h4t, dam bâo hiu qua du tu cCia dir an. 

Diu 3. Thuing tnjc HDND thj xã, các Ban HOi  dông nhãn dan thj xä, các 
to di biêu Hi dông nhãn dan thj xâ và the c1ti biêu Hi dOng nhãn dânthj x 
trong phm vi, chüc nng, nhim vi, quyên hn cl'ia mInh giám sat vic to chic 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo }IDND thj xà theo quy djnh càa pháp 14t. 

Nghj quyt nay dà duçic HDND thj xã Nghi Sun khóa XIX, kS'  hçp thu 17 
thông qua ngày tháng 9 nm 2020 Va có hiu 1rc kê tir ngày thông qua./. 

Noi nhin: KT. Chill TICH 
- Nhu Diu 2&3 Nghj quyt 
- Yr thi üy, Ti' }1DN1J thj xi; PRO CB1J TICH THU(1NG TR!TC 
- Cáo Uy vin UBND thj xä 
- CácDi biu HDND thj xA; 
- MTFQ thj xA và cáo doãn the thj xA; 
- Cáo ban, ngành thj xA; 
- TT HDND, UBND cáo xã, phuing; 
-Luu:VT. 

A * Ho Dinh Tung 



HQI -:AN CQNGHOAXAHQICHUNGBIAVITNAM 
NGIi Dc Ip- Tir do - Banh phñc 

Nghi Son, ngày thang nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trirmg du hr xây dyng 

Birông giao thông lien xã Ngçc Linh - Anh Son, thj xã Nghi Son 

HQI BONG NBAN DAN TH xA NGHI sON 
KHOA Xlix, K' HQP THU' 17 

- Can cz-Lut To chzc chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015, 
- Can cii- Lut Du tat cOng s6 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Luát xdy 

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

ajnh chi tilt hatOng dJn thi hành m5t s diu cña Lut Dcu tar cOng, 
Xét Ta trInh s 330i7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cña UBIVD thj xä Nghi Son v 

vic d nghj phê duyt chü trzrong các dir an du tat cOng nám 2021cüa thj xà Nghi 
Son; Báo cáo tMm tra Sd /BC-I1DND ngày /12/2020 cüa Ban Kin/I tl - xä h5i 
JJDND thj xä vàj kiln cüa các dqi bilu HDND thj xä tgi kj) hQp. 

QIJYET NGHj: 

Diu 1. Phê duyt chü trliorng du tu dir an: Durng giao thông lien xã Ng9c 
Linh - Anh Son, thj xã Nghi S(m, ni dung nhu sau: 

1. Ten dir an: Di.thng giao thông lien xA Ng9c Linh - Anh Scm, thj xA Nghi 
Son. 

2. Chü du tir: UBND x NgQc Linh. 
3. Mijc tiêu du tir: Tto diu kin thun lçii cho than dan di 1i phiic vi 

phát trin kinh t - xâ hi và hoàn thin các tiêu chI xây dung nông thôn mâi. 
4. Ni dung, quy mô du tir: 
- Chiu dài toãn tuyn L=934.34,00m; B mt = 3,5m; B l dithng = 2x1.Om; 

Taluy däp 1:1.5; taluy dào 1:1. 
- K& cu áo duông: Mt dixing BTXM M250; Móng CPDD 1oi II; Nn 

du&ng bóc hüu ca, vet bin, dp trá dm chit K95. 
- Cng ngang dumg: Kt cu: Day cng, than cng be tong M200; Tm 

danBTCTM25O 
5.Nhómdirán: DuãnnhómC 
6. Dir kin tng mfrc ttAu tir: 1,3 t) dng 

(Môt tj, ba tram jriu dOng chán) 
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A A A . - o 7. Nguon von dau tsr: NS th xa 100/o. 
8. Dja dim xây diyng: Xã Ngçc Linh. 
9.Dir kin thôi gian thijc hin duy an: Näm 2020-2021. 
Dieu 2. Giao UBND th1 xa can cu Ngh4 quyet nay chi dhu dau tu va 

các dcm vj Co lien quan t chüc thi1c hin các bithc tip theo ding quy djnh hin 
hãnh cüa pháp 1ut, dam báo hiu qua Mu tu cüa di an. 

Diu 3. Thu&ng trirc HDND thj xä, các Ban Hi ding nhân dan thj xã, các 
t di biu Hi dng than dan thj xä và các di biêu Hi dông nhãn dan thj xã 
trong phm vi, chüc nng, nhiin vi1, quyên h?n  ciia mInh giám sat vic to chic 
thc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djnh cüa pháp 14t. 

Nghj quyêt nay dA duçrc HDND thi xä Nghi Scm khóa XIX, k' hçp thu 17 
thông qua ngày tháng nm 2020 và cO hiu lirc kê tir ngày thông qua]. 

Nonhn: KT. cnU TICH 

PHO CHU TICH THITUNG TRIIC 
- Các Uy viên UBND thj xA 
- Các Dai  bi&i HDND thj xã; 
- MTFQ thj xA và cáo doãn th thj xã; 
- Cáo ban, ngành thj xA; 
- TT IIDND, UBND cáo xA, phuing; 
-Ltru:VT. 

A .. Ho Drnh Tung 



CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM 
Dôc 1p - Tir do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

A •A A AA A Ye vice phe duyçt chu trirong ttau hr xay dIng du.r an 
C6ng trInh: Cu Trii, xä Ng9c Linh, thl xa Nghi Son. 

BQI DONG NHAN DAN THu xA NGIII s 
KHOA XIX, HQP rrJjlf  17 

- Can cz- Luát Ta chzc chInh qzn dja phuvng ngày 19/6/2015; 
- Can ci Lut Dcu tw cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019,- Ludt xáy 

dyng s 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can cz- Nghj djnh s6 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cña hInh pith quy 

djnh chi tiet huóng dan thi hành m(5t s diu cza Lut Dcu hr cOng, 
Xét Tô IrInh s330i7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cüa UBND thjxäNghi Son v 

vic d nghjphê duyt chñ trirong các dr an dau tu cOng nám 2021cña thj xâ Nghi 
Son, Báo cáo thdm Ira s6 /BC-RDND ngày /12/2020 cña Ban Kinh t - xä h(3i 
HDND thj xä và j kiên cüa các dgi biéu HDND thj xä tgi 19) hQp. 

QUYET NGB!: 

Diu 1. Phé duyt chü trirang du tir dr an: Cu Trti, xã Ng9c Li'nh, tM xã 
Nghi Son nOi  dung nhi.r sau: 

1. Ten dij an: Câu Tri, xã Ng9c LTnh, thj xã Nghi Scm. 
2. Chü du hi: UBND thj xã Nghi San. 
Dai din chü du hi: Ban quãn 1 dij an DTXD thj xà Nghi Scm. 
3. Mite tiêu du hi: Cãi tao,  si'ra chOa tuyên dixông nhãm tto diêu kin 

thi4n lcii cho vic di lai cUa nhãn dan, dam bão an toàn giao thông, nãng cao 
sng vt chit và tinh thn cüa nhãn dan, gop phn thUc d.y phát trin kinh t - xa 

hOi cüa dja phircing. 
A A 4. Ni dung, quy mo dan hr 

Xây drng cu mâi gm 2 nhjp L= 2x15m, tng chiu dài tInh dn duôi m 
L= 38.15m, chiu rng cu Bm = 5,5+O.25x2 = 6m, Tãi trQng thiêt kê câu: 

HL93, ngi.thi di b: 3x10-3Mpa. 
5. Nhóm duj an: Dir an nhóm C 
6. Dir kin tang rnfrc du hi: 7,4 t dng 

(Bay tj, bOn tram triu dOng chán) 
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7. Ngun van: Ngãn sách thj xã clAu tir nn 2021. 
8. Dja dim xây thing: Xã Ng9c lJnh, thj xã Nghi San. 
9. Dir kin thô'i gian thirc hin diy an: Näm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xA can cir Ng quyt nay to clnrc thc hin các 

bithc tip theo dung quy djnh hin hãnh cUa pháp li4t, dam bào hiu qua du tu 
cüa dr an. 

Diu 3. Thu&ng tnrc HDND thj x, các Ban Hi dng nhân dan thj xä, các 
to di biêu Hi dông nhãn dk thi xä và các di biêu Hi dông than dan th xã 
trong ph?m vi, churc nàng, nhim vii, quyên h?n  cüa mInh giám sat vic to churc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xä theo quy djnh ci'ia pháp 14t. 

Nghj quyêt nay dA ducic HDND thj x Nghi San khóa XIX, k5r hQp thur 17 
thông qua ngày tháng nàm 2020 vâ có hiu hrc ké tir ngày thông qua.!. 

Nii nhân: KT. CHItJ TICH 

= PHO CHU TICH THU'(ING TRIIC 
- Các Uy viên UBND thj xA 
- Các Di bi&i HDND thj xA; 
- MTTQ thj xA va các doãn th thj xA; 
- Cáz ban, ngãnh thj xa; 
- U I-IDND, UBND các x, phithng; 
- Lmi: VT. 

H DInh Tüng 



HQ '' AN CQNG HOA xA HO! CHIJ NGHIA V1T NAM 

Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Nghi Son, ngày tháng näm 2020 

NGHI QUYET 
V vic phê duyt chü trrning du tir xây dirng 

Nâng cp tuyn dirông giao thông don cng chào ttn hm chui dwông Nghi 
Son — Sao Yang, phrông Nguyen BInh, thi xã Nghi So'n 

110! DONG NUAN DAN TilT XA NGHI sO 
KROA XIX, K HQP TII(f 17 

- Can cz LuIt Tc chic chinh quyn dja phwong ngày 19/6/2015; 
- Can cii' Lut Dtu tir cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Lutt xdy 

dng sl 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 nam 2014; 
- Gán th Nghj djnh s 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 cia ChInh phü quy 

d/nh chi tilt htróng dAn thi hành m5t s diu cña Lu2t Dcu tw cOng, 
Xét Ta trInh s 330/7Tr-UBND ngày 16/12/2020 cña LJBND thj xd Nghi Son vl 

vic d nghj phê duyt chü trwong các dr an du tzr cOng nám 2021cüa thj xâ Nghi 
Son; Báo cáo tMm tra s /BC-HDND ngày /12/2020 cña Ban Kinh tl - xä hoi 
HDND thjxâ vàj kiln cña các dgi bilu HDND thj xä tgi kj) hQp. 

QUYET NGH4: 

Diu 1. Phê duyt chü Inrong du ti.r dçr an: Nãng cp tuyn du&ng giao thông 
don cng chào den ham chui dming Nghi San - Sao Yang, phtthng Nguyen Birth, 
th xa Nghi Son, ni dung nhu sau: * 

1. Ten diy an: Nãng cap tuyên duàng giao thông doin cong chào den ham chui 
dumg Nghi Son - Sao Yang, phi.thng Nguyen Binh, thi xä Nghi Son. 

2. Chü du lir: UBND phuông Nguyen BInh. 
3. Muic tieu dau tir: 
Tao diu kin thun 1i cho nhãn dan di laj  giao km. buôn ban phiic vi phát 

triên kinh té - xä hi và &ng bu&c do thj boa. 
4. Ni dung, quy mô du tir: Chiêu dài tuyên L3.368m. 
Tuyên thiêt kê trên co sâ chü yu barn theo tim durng hin trng va môr 

rng du v cã 2 ben d dam bâo chiu rng nên &rng, nâng cap và hn chê den 
biinhàdn 

- Nãng cap tuyên du?mg giao thông tü don cong chào dn ham chui 
duàng Nghi San - Sao Yang, phu&ng Nguyen BInh, thj xã Nghi Son có tong 
chiu dâi khoãng L= 3300m và 600m ränh: 
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- Quy mô: Cong trmnh giao thông cp B (Theo Quylt djnli s 492 7/QD-
BGTVT ngày 25/12/2014 cza Bô Giao thông Vn tái); vn thc thit k V = 15 
kim'h; ; Bm: 3,5m; Bn: 4,5m; Bi: 2x0.50m EAt cu mt duàrng: Mt dtrting dá dm 
lang nhira. Xây rânh dcc bng BTCT M250#. 

5. Nhóm diy an: Dix an nhóm C 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 6 t) ding 

(Sáu t)) Mng chán) 
7. Ngun vn du tir: NS thj xãh trçr 2 t5 dông và phuôrng tir can d&. 
8. Dja dim xây diyng: phu&ng Nguyen Binh. 
9. Dir kin thôi gian thirc hin diy an: Nm 2020-202 1. 

Diu 2. Giao UBND thj xã can cu Ngh quyt nay chi do Chü dii ttx và 
các dun vj có lien quan th chüc thc hin các buâc tip theo dumg quy djnh hin 
hãnh cUa pháp 1ut, dam bão hiu qua du tix cuia dir an. 

Diu 3. Thu&ng trrc HDND thj xà, các Ban Hi dng nhãn dan thj xA, các 
to dai  biêu Hi dông nhân dan thj xA và các di biêu HOi  dông nhãn dan thj xâ 
trong ph?m vi, chuc nang, nhim vii, quyên h?n  cUa mInh giám sat vic to chrc 
thirc hin Nghj quyêt nay, báo cáo HDND thj xã theo quy djLnh ciia pháp lut. 

Nghj quyêt nay dã dugc HDND thj x Nghi Son khóa XIX, k5r hçp thur 17 
thông qua ngày tháng 11 nm 2020 và có hiu lirc kê tir ngày thông qua.!. 

Noi nhmn: Ki'. CH TICH 

: PHO CIITJ TICH THUONG TR1TC 
-CácUyviênUBNDthjxA; 
- Các Di biu HDND thj xA 
- MTTQ thj xã và các doàn th thj xä; 
-Cacban,ngãnhthjxA; 
- TI' I-IDND, UBND các x, phuing; 
- Liru: VT. 

H DInh Tüng 



CQNG HOA xA HQI CIITJ NGBIA VIET NAM 
Doe lap  - Tir do - Hanh phüc  

Nghi Son, ngày tháng nám 2020 

NGH! QUYET 
V vic phê duyt chü trirong du hr xây durng 

Dir an: Nhà lop hçc b mon 2 tang 8 phông Trirè'ng tiu h9c 
phirbng Ninh Hãi, thj xã Nghi Son. 

HQI BONG NBAN DAN Th4 xA NGHI SON 
KHOA XIX, KS HQP TH(1 17 

- Can cz-Luat Tc chic chInh quyn djaphwong ngày 19/6/2015; 
- Can c& Lut Dcu tir cong sd 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, Lut xdy 

dyng s 50/2014/QHJ3 ngày 18 tháng 06 nám 2014, 
- Can ci Nghj djnh s4 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cüa ChIn/i p/in quy 

djnh c/i tiEt hwóng dn thu hành m3t S6 diu cña Luat  Du tit cOng; 
Xét T& trInh s6 330/ITr-UBND ngày 16/12/2020 cña UBND thj xâ Nghi Son v 

vic d nghjphê duyt chz trwong các dir an &u tir cong näm 2021cña thj xä Nghi 
Son; Báo cáo thäm ira so /BC-HDND ngày /12/2020 cña Ban Kin/i tl - xä h5i 
HDND thj xii và kieXn  cüa các dgi biu HDND thj xii tgi kj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü tnrorng du tu dir an: Nhà l&p hcc b mon 2 tng 8 
phông Tnthng tiêu hçc phithng Ninh Hâi, thj xA Nghi Son, CIJ the thu sau: 

1. Ten diy an: Nhà lap h9c b mon 2 tang 8 phông Tru&ng tiêu hQc phuang 
Ninh Hãi, thj xã Nghi Son. 

2. Chü dAu tir: Xây drng mai nhà l&p h9c 2 tng 8 phông truang ti&i hçc 
Ninh Hái, th xâ Nghi Scm dê dáp 1mg phông hçc cho hçc sinh. 

4. Ni dung, quy mô du tir: Nhà lap h9c 2 tang 8 phOng h9c chüc nng, 
quy mô nhà 02 tang, din tIch xây dung 480m2; Din tIch san BTCT 1 .005m2. 
Mt bang nhà ch nht có kIch thuâc 46,8x9,6m. Chiêu cao các tang là 3,6m. 
Chiêu cao bet san mái BTCT là 7,95m; Tong chiêu cao cOng trmnh là 10,65m. 
Nén nhà cos +0.00 cao hcm cos mt san hoãn thin 0,75m; hành lang trtthc rng 
2,4m. 

5.Nhomdiran:DuannhómC 
6. Dir kin tng mfrc du tir: 6,9t c1ng 

(Sáu tj, chin trim triu dOng chin) 
7. Ngun vn du tur: NS thj xã 30% và NS phi.ring ti can dôi 70%. 
8. D!a dim xãy diyng: phu?ng Ninh Hãi. 
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9. Dir kin thôi gian thtrc hin dir an: Nm 2020-2021. 
Diu 2. Giao UBND thj xâ cn cü Ngh quyt nay chi dao hü du tu và 

các dcm vj có lien quan th chüc th%rc hin các buâc tip theo dáng quy djnh hin 
hành cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua du tu cüa dr an. 

Diu 3. Thu&ng trirc HDND thi xà, các Ban Hi dng tihân dan thj xà, các 
t di biêu Hi dông than dan thi xà và các di biêu Hi dông than dan thj xã 
trong phm vi, chirc nng, nhim vi, quyên hn cUa minh giám sat vic to chirc 
thirc hin Ngh quyêt nay, báo cáo HDND thj xä theo quy djnh cña pháp lut. 

Ngh quyêt nay dâ duçic HDND thj xã Nghi Son khóa XIX, kr hQp thu 17 
thông qua ngày tháng näm 2020 và có hiu lrc kê tr ngày thông qua.!. 

Noi nhn: KT. CIIIJ TICH 
-NDiu2&3Nghjquy& ____ 
- U thj üy, U HDND thj x PHO CHU TICH THIXCNG TR!TC 
-CácUyviênUBNDthjxa 
- Các Dai  biu HDND thj xä; 
- MTTQ thj xä và các doàn the thj xa 
- Các ban, ngành thj xã; 
- U flDND, UBND các xä, phumg; 
-Ltru:VT. 

A Ho Dinh Tung 
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