
HO! DONG NILAN DAN CQNG HOA XA HO! CIIU NGII1A VIT NAM 
TR XANGm soN Dc1p-Tirdo-Thnhphüc 

S& 211 !BC-1-]DND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dr thão nghj quy& v vic phê duyt chü trwo'ng du tir xây drng 

diy an: Nâng cap, cãi to du*ng giao thông tfr QL1A di chèa Am Các, kêt 
ni dirông Nghi Son - san bay Sao Yang, don tuyn tIr cong s& xã Djnh Hãi 

dn nhà Ban quãn 19' h Hao Hao. 

Sau khi xem xét dij tháo Nghj quyêt Tti trInh so 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND th xà Nghi Scm ye vic dê nghj phé duyt chi tracing 
các dij an dâu tu cong nàm 2021 cüa th xã Nghi San. Ban Kinh tê - Xã hi 
FIDND thj xA Nghi Son báo cáo Hi dôngnhân dan thj xä nhu sau: 

I.Cc1SPIJAPLY 
Du tháo Ngh  quy& v vic phê duyt chü tracing du tu xâydirng dir an: 

Nâng cap, cái tto du?mg giao thông tr QL1A di chüa Am Các, kêt nôi thr&ng 
Nghi San - san bay Sao Vàng, doan tti cong si xã Dnh Hái den nhà Ban Quan 
19' ho Hao Hao duqc UBND thj xã xây dirng can cü vào các quy djnh cüa pháp 
1ut, gôm: 

- Lust  To chüc chinh qu'ên dja phixong ngày 19/6/2015; Li4t Ngân sách 
Nha nuâc so 83/201 S/QHI 3 ngày 25/6/2015 cüa Quoc hi; Lut Du tu cong 
ngáy 13/6/20 19; Lut Xây drng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dinh cña hInh phi:i: Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü ye vic quy djnh chi tiêt thi hành mt so diu cüa 
Lut Ngãn sách nhà nuOc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phU quy djnh chi tiêt hithng dn thi hành .mt sO diêu cüa L4t Du tu 
công; Nghj dnh so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/20 19 cUa Chmnh phü ye quán 19' 
chi phi dâu tir; 

H. SI) CAN THIET PHAI BAN HANH NGH! QUYET 
Tuyn dtthng giao thông tir QL1A di chüa Am Các là tuyn dmmg lien xã 

có diem dâu tr QL1A (tai da phn phu&ng Hãi Linh) den chüa Am Các, k& ni 
vâi du?mg Nghi San - san bay Sao Vàng. Tuyên ctthng âã duqc dan ta xay dirng 
tr nám 2000, vài chiêu rng mt ththng 3,5m; chiêu rng nell thring 5,5m; 

,chiêu rng lê dthng (2x1 ,0)m; mt dithng lang nhira. Trong do, don tuyên tr 
QL1A den cong sr xâ Djnh Hái và don tuyên t nhà Ban quãn 19'ho Hao Hao 
den dithng Nghi Son - san bay Sao Vâng mth duqc UBND th xâ dâu tu cãi tao, 
si'Ia ch&a trong nám 2019 và 2020. 

Doan tuyn tix cong s& xa Dinh Hái dn nhà Ban quãn 19' M Hao Hao cO 
chiêu dài khoãng 4,1km, bin nay phuang tin vn tái chi dat âá, vt 1iu xay 
dirng hru thông qua tuyn thrOrng nhiêu, cl'Ing vi thii gian dan tudã Iau nên 
tuyn dung dã xung cap, mt dithng trên tuyên hu hông nng, kêt cau nhia 
mt dung bi v, to thành các vet tht chân chim hen toãn b) be mt, nhiêu vi 
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tn tao  thành t voi, gà gay khó khan cho vic di lai  cña nhãn dan và mt an 
toàn giao thông khi km thông trên tuyên. 

Mat khác, day là tuyn dithng trVc chInh tt'x trung tam xa Djnh Hâi di vào 
dp Hao Hao, cing là tuyên du&ng phic vi Cong tác phông chông thiên tai, cüu 
h ciu nn phông chông cháy thng. Dng thii là tuyên duàng dn  len Chüa Am 
Các âê phát triên van hóa gãn lien vâi phát triên du ljch cña thj xã Nghi Scm, do 
do liru luqng liru thông qua tuyên thr&ng ngày càng nhiêu, quy mô tuyên du?mg 
không cOn dáp frng duçrc nhu câu trong hin tai  cfing nhu trong tucrng lai. 

Tir nhüng ni dung tren, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi Son nhn 
thây: vic UBND thj xa Nghi Son trInh HDND thj xà ban hành Nghj quyt, vic 
cái tao,  süa chüa doan tuyên tir cong sc xa Djnh Hái den nhà Ban quãn lr ho 
Hao Hao là cn thiM và cp bach nhm dam báo diêu kiên thuãn loi cho viêc di 
lai cia nhãn dan, dam bão an toàn giao thông và thüc d.y phát trin kinh t - xä 
hi ci&a dja phi.rcm.g, phic viii tot cho cong tác phông chông thiên tai là thirc sir 
can thiêt và dáp frng duçic nguyen vong cña nhân dan. 

Ill. NH4I'4  XET 
1. Su phü hçip vOn quy hojch, kê hoch dan tir 
- Dix an dnçic du tti không ãnh hithng den Quyhoch xây di.rng chung Khu 

kinh tê Nghi Scm, tinh Thanh Hóa dên nám 2035, tam nhin den nm 2050 dã 
duçic Thii tuOnng ChInh phü phê duyt t?i  Quyêt dnh so 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tix xây diing cong trinh phui hcrp vâi k hoch du tu cong 11am 
2021 cüathixãNghi Son. 

2. Miic tiêu du tir: 
Cái t?o,  sfia cbft nh.into diu kin thun lcii cho vic di lai  cUa nhân 

dan, dam bâo an toàn giao thông, phvc vi1 cong tác phOng chông thiên tai, nâng cao 
4&i song vt chat và tinh than cüa nhân dan, gop phãn thüc day phát lriên kinh tê - 
xã hi cña dja phirong. 

3. Ten diy an: Nâng cap, cãi tao  dithng giao thông tir QL1A di chüa Am 
Các, kêt nôi dirmg Nghi Scm - san bay Sao Vàng, doan ti'.r cong sO xã Djnh 11th 
dn nhà Ban Quãn l ho Hao Hao. 

4. Dia dim xây dijng: Xã Dinih 11th, thj xã Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 
6. dp quyt djnh chü trtr(nlg du tir dir an: HDND thj xã Nghi Son. 
7. Cp quyt dinh  du tir dij an: UBND thi xã Nghi San. 
8. Chü du tir: TJBND thj xã Nghi Son. 
9. Ni dung, quy mô dan tir: 
- Du P.r cái t?o,  sira chirra tuyn dithng: DMm du t?i  cong s& xã Djnh 11th, 

dim cuOi tii nhà Ban quân l ho Hao Hao; be rng nen dithng Bn=5,5m; be 
rng mt dumg Bm=3,5m; be rng lê dix&ng B1=(2x1)m; tong chiêu dài tuyen 
khoãng 4,1km. 

-, Giãipháp k5 thut: Càythi lu lnii móng, mt dithng cii; bi vênh bang 
lop cap phôi dá dam loai II; LOp móng cap phôi dá dam l°ai I; tithi nhira thâm 
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barn TCN 1,Okg/m7; lang nhra 3 lap TCN 4,5kglm2; gia c 1 dthng; b sung 
các cong ngang dtrông tai  nhihig v tn can thiêt trên tuyên. 

10. Dtr kin tng mfrc du tir: 5,8 t dông 
(Nãm t, tam tram triu a'ông chán) 

11. Ngun vn du tir: Tir ngun ngân sách thj xA Nghi Son. 
12. Di.r kin thôi gian thirc hin di.r an: Näm 2020-2021. 
IV. KIEN NGHI 
1.iMivóiHBNDthIxä: 
Dê nghj HDND thj x quyêt djnh chü trixcing dâu t'ti xâydmg dir an: Nâng 

cap, câi to duô'ng giao thông tr QL1A di cbiIa Am Các, kêt nôi diRmg Nghi 
Son - san bay Sao Vàng, domn t'x cong s& xã Djnh Hái den nba Ban Quãn 1' ho 
Hao Hao. 

2. iMi vó'i IJBND thj xâ: * 
Can cCi Nghj quyêt cña HDND thj xã ye vic quyêt djiih chi.i trucing dan tu 

xây dirng d1r an: Nâng cap, cãi to du&ng giao thông tir QL1A di chüa Am Các, 
kêt nôi dtthng Nghi Son - san bay Sao Vãng, dotn tr cong si xâ Dinh Hãi den 
nhà Ban Quãn l ho Hao Hao. UBND thj xà triOn khai các bixóc tiêp theo và t 
chüc thrc hin d an tbeo ding quy dnh cüa pháp lut, dam b hiu qua ngun 
von dâu tir, s6m thra dir an vào s1 dimg. 

Ban Kinh tO- Xã hi BDND thj xã kmnh trmnh HDND thi x Nghi Son kSr  hQp thir 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Nui nhân: 
- Thuông tWc  Thj y (b/c); 

- Thu&ng trirc HDND Thj xã; 
- Chü tch, các phó chü tjch UBND Thi x 
- IJBMTTQ vã các doàn the; 
- Các Ca qiin, dan v thutc Thi x; 
- Các d?i  biêu HDND Thi x; 
- Chñ tjch HDND, UBND xã, phthng; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 



HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHtJ NGHIA VLET NAM 
Tifi XA NGIII SON Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

S6: 212 /BC-HDND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nãm 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão nghj quyt v vic phê duyt chü trwong dan hr xây dijng 

dtrán: Dirông giao thông tfr dtrông lien xã thôn 2 di dê bin, 
phtrèng Häi An, thj xa Nghi So'n. 

Sau khi xem xét dir thâo Ngh4 quytvà Th trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Son ye vic dé nghj phé duyt cM trucmg 
các dii an dâu tir cong nAm 2021 cüa thj xà Nghi San. Ban Kinh tê - Xã hOi 
HDND thj xà Nghi Scm báo cáo Hi &ng nhân dan th xä nhtr sau: 

LCOS1PHAPLY 
Dir tháo Nghj quy& v vic phê duyt chü trucrng du tu xây d%mg dii an: 

Duông giao thông th thring lien xâ thôn 2 di dê biên, phirông Hal An, thj xã 
Nghi San dirçic UBND thj xã xây dimg can dr vào các quy djxih cüa pháp 1u.t, 
gôm: 

- LutTô chirc chInh quyên dja phucmg ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nhà rnrâc so 83/2015/QHI3 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hOi; Li4t Du tu cong 
ngày 13/6/20 19; Li4t Xây dmg ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dnh c1ia ChInh phil: Ngh djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa Chinh phü ye vic quy dnh chi tiêt thi hành mt so diu cüa 
Lut Ngân sách nhà rn.r&c; Ngh djnh so 40/2O2OfND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh phU quy dnh chi tiêt hixóng dn thi hanh mt so diêu cüa Lut Du tu 
công; Ngh djnh so 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 cüa hlnh phü ye quãn l 
chi phi dâu tii; 

II. S1! CAN THIET PHAJ BAN HANH NGH! QUYET 
D tao  diu kin giao thuong, lu'u thông qua 1i giüa các thôn 2, thôn 3, 

thôn 4, thôn 5 và phu?ing Hái An, thi vic.du tu xây diing ha tng giao thông là 
ht silc quan trQng. 

Qua vic lchão sat thc trang doan tuyn dumg hr chrông lien xä Hãi An — 
Tan Dan, thôn 2 dn dirmg dO bin thuc tuyn hr QL1A Bin Hái An hin tai 
là dir&ng dt, cp phi dá dam duçic nhân dan ton tao.  Müa khO biii bm, müa 
mira 1y 1i, khó khn trong vic di chuyn cüa nhãn dan hal ben tuyn noi riêng 
và các thôn lan cn nói chung. 

Dithng giao thông hr dir?ing lien xã thôn 2 di dO biOn, phithng Hái An, 
th xã Nghi San duçic du tu dóng gop vào sij phát trin kinh t trong khu 
vvc, dc bit là tim näng phát trin du ljch bin. Tirng bixâc hoàn thin ccr s& 
h tang xây drng phithng Hãi An. 
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Tir nhttng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xà Nghi San nhn 
thây: vic UBND thi xã Nghi San trinh HDND thj xã ban hãnh Nghj quy& trên 
là cn thit và cp bach. 

ifi. NHAN XET 
1. Sij phil hçp vó'i quy hojich, k boch du tir 
- Dir an dirçic du tir không ánh hirâng den Quy hoich xay drng chung Khu 

kinh t Nghi Son, tinh Thanh  Hóa dn nAm 2035, tm nhmn  dn näm 2050 dã 
dirçic Thu tithng ChInh phü phê duyt tai  Quyêt djnh so 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Viêc dâu ti.r xây dung cong trrnh phu hap vm kê hoach du tu cong nàm 
2021 cuia thj xã Nghi  San 

2. Miic tiêu du tir 
Tao diêu kin thuan  1f cho nhân dan di lai  phic vi phát liiên kinh tê - xã 

hi và tfrng buâc nâng cap ca s ha tang cUa phtr&ng. 
3. Ten dij an: Dithng giao thông tr dithng lien xã thôn 2 di dê bin, 

phutmg Hâi An, thj xA Nghi Son. 
• • A . ... 

4. D1a  diem xay dirng: phuang Hai An, th1 xa Nghi San, tmh Thanh Hoa. 
5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 
6.Cp quytdjnh chütrirong dâutirdi an: HDND th xã Nghi Son. 
7. dp quyt djnh dâu tir dir an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Chü du tir: UBND phithng Hãi An. 
9. Ni dung, quy mô du tw 
- Cong trInh giao thông cap W. 
- Tong chiêu dài tuyên L =650,0rn trong do: D tuyên: Tai Km0+00m (Tir 

dithng lien xa Hãi An — Tan Dan); Cuôi tuyên: Tai  Km0+650,0m (Tai mt 
duOng dé biên). 

- Tiêu chuân k thut: 
+VântOcthiêtkê: Vtk =30km/h 
+ Chiu rng nén du&ng: Bnên = 7,Om. 
+ ChMu rng rnt du0ng: Bm= 2,5x2=5,0rn. Doe ngang mt I mt =3%. 
+ Chiêu rng lê dirOng: Blê = 1 ,0x2m. Doc ngang I lé =4%. 
+ Taluy nên däp 1/1,5 , mái taluy nell dap, d cht dat däp K95. 
10. Dir kin tng mfrc du tir: 2,1 t' dông 

(Hai t$, m3t tram triu dông chdn) 
11. Nguu vn dâu tir: NS th xã 70% và nguon NS phu&ng 30% (Ngãn 

sach phu&ng dam báo chi phI bôi thuO'ng GPMiJ3 nêu co). 
12. Dir kin thM gian thtrc hin dir an: Näm 2020-2021. 
IV. KEEN NGIII 
1.Di vol BlOND thi xã: 
]3 nghj HOND thj xã quyt dnh chñ truang du tii xây dirng dç an: Dir&ng 

giao thông tfr duing lien xã thôn 2 di dê biên, phuing Hái An, thi xã Nghi San. 
2. Di vol IJBN1) thj xã: 
Can cirNghj quyt cüa BlOND th1  x v vic quyt djrih cM tnrcing du tu 

xay chrng dr an: Du&ng giao thông tu'x dithng lien xã thôn 2 di dê biên, phu&ng 
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Hâi An, th xã Nghi Son. UBND thj xã trin khai các bu6c tip theo và t chüc 
thirc hin di,r an theo dimg quy djnh cüa pháp luat, dam bão hiu qua nguon von 
du tu, sóm dua di,r an vào sü dung. 

Ban Kinh tê- Xã hi HDND dii xã kinh trInh HDND thj xã Nghi Son k h9p thir 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

No'i nhmn: 
- Thuông 1rrc Thj üy (b/c); 
- Thumg trrc HDND ThI xâ; 
- Chü tch, các phó chü tjch TJBND N 
- UBMTFQ và các doãn the; 
- Các c quan, don vj thuOc Thj xä; 
- Các di biCu BDND Thi xã; 
- Chü tjch I-IDND, UBND x, phu&ng; 
-LtruVT;BanKT-XH. 

Dâu Van Hung 



HQI DONG NIIAN DAN CQNG IIOA xA HOI cii1i NGIIIA VIET NAM 
Tifi  xA NGJLI  SON Doc 1p - Tir do - Hanh phiic 

S&213 IBC-BDND Nghi Scm, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dr thão nghj quyh v vic phê dnyt chü trtroiig du hr xây drng 

dr an: Tuyn dir?rng giao thông ni dông hr thôn 9 xâ Ng9c Linh di thôn 5 
phrô'ng Hal An, xã NgQc Linh, thi xä Nghi Son 

Sau khi xem xét dii thâo Nghj quyEt và Ti trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cita UBND thj xã Nghi Scm v vic d nghj phé duyt chii truong 
các du an du hr cong näm 2021 cüa thj xã Nghi Scm. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND th xã Nghi Son báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I.CiSPHAPLY 
Dir tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü trucmg dAu hr xây dung duj an: 

Tuyn ththng giao thông ni dng tr thôn 9 xã Ng9c LTnh di thou. 5 phithng Hái 
An, xà NgQc Linh, thj xã Nghi Son duxçic UBND tbj xã xây drng can cir vào các 
quy cljnh cña pháp luat,  gm: 

-  Lust T chic chiuh quyn da phucmg ngày 19/6/2015; L4t Ngân sách 
Nba rnthc s 83/2015/QH13 ngày 25/612015 cüa Quc hi; Luât Du hr cong 
ngày 13/6/2019; Lust  Xây clijng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dnh cüa Chinh phü: Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy djnh chi tiM thi hành mt s diu cña 
Lut Ngân sách nhà nuthc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cña 
Chlnh phil quy djnh chi tiM hithng dn thi hãnh mt s diu cüa Lut bu tx 
công; Ngh djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 ci:ia Chlnh phü v quân lr 
chi phi du tur; 

ii. SIJ' cAN THIET PHAL BAN 1JAN11 NGHJ QUYET 
Dtu hr xây dipig tuyn du&ng lien xã NgQC Linh di Hài Ah là tuyn dung 

kM ni gith 2 xã, không chi to diu kin thun loi cho vic di laj cüa nhan dan 
trong khu dan cur, tao  diu kin cho vic phát trin van hoá, kinh t dan sinh ma 
con phc viii dàc 1irc cho cong tác an ninh xã hi và quôc phOng. Vic xây dirng 
cing c cci sà ha tng dc bit là nhira hóa và be tong hóa ththng giao thông có 
vai trO ht süc quan trQng trong dri sng hin nay. 

Tur nhüng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi Scm nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi Son trinh JiDND thj xã ban hãnh Nghj quyM là rt 
cn thik 

ifi. NH4N XET 
1. Si phil hçvp vói quy hoch, k hoch du hr 
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- Dr an dixie du tix không ãnh huàng dn Quy hoch xây dung chung Khu 
kinh tE Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tm nhin dn nãm 2050 âã 
dixçc Thu ttthng ChInh phü phê duyêt t?i  Quyt djnh s 16991QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du ti.r xay dirng cong trinh phii hqp vói k hoach du ti.r cOng näm 
2021 cña thj xã Nghi Scm. 

2. Miic tiêu du tu: 
Tao thêu kiên thith rJ cho nhân dan di lai phuc vu phat tnên kinh tê - xa 

hôi và hoari thiên cadtiêu  chi kay dung nông thôn mm 
3. Ten dir an. Tuyên throng giao thông nôi dông ttx thôn 9 xã Ngoc Linh di 

thôn 5 phuong Hai An, xNgoLiIh, thi xã Nghi Son 
4. Dja dim xâyd xgc LTnh, th xa Nghi Son, tinh  Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Du ai nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chü truro'ng du tir dir an: HDND thi xã Nghi Son. 
7. Cp quyt djnh du tir dir an: UBND thj xã Nghi Scm. 
8. Chü du tir: UBND xã Ng9c Lixih. 
9.Nidung, quy mô du tir: 
- Cong trInh giao thông c.p IV. 
- Tuyn du?mg giao thông ni dng tfr thôn 9 xA Ng9c Linh di thôn 5 

phung Hãi An, xã Ng9c Linh, thj xã Nghi Son có chiu dài khoáng 600m: Du 
tuyn: Tr thôn 9 xA Ngpc Linh; Cui tuyn: Thôn 5 phu?ing Hãi An. 

- Van the thit k :Vtk = 20km/h 
- Chiu rng nn dumg: Bnn = 4m. 
- Chiêu rng mt duông: Bmt = 3m. Dc ngang mt I mt =3%. 
- Chiu rng 1 dithng: B1 = 2x0,5m. Dc ngang I 1 =4% 
- Taluy nên dp 1/1,5 , mái taluy nn dip, d chit d.t dp K95. 
10. Dir kin tang mfrc du tir: 2 t' dng 

(Hai tj dng chàn) 
11. Nguin vn du tir: NS thj x 70% và ngun NS xã 30% (Ngân sách xä 

dam bão chi phi bi thuông GPMB nu co). 
12. Dir kin thôi gian thuc hin di,r an: Näm 2020-202 1. 
IV. MEN NGII! 
1. Di vol IIDND thi xã: 
D nghj HDND thj xã quyt djnh chü truong du tir xây dujngd an: Tuyn 

duting giao thông ni dng tfr thôn 9 xa Ng9c Linh di thôn 5 phuông Hái An, xä 
Ng9c Linh, thj xã Nghi Son. 

2. iMi vO'i IJBND thj xã: 
Can eli. Ngh. quyt cüa I]DND tht.  xã v vic quyt djnh chñ truong, du tii 

xây drng du an: Tuyn du&ng giao thông nOi  dng tr thOn 9 xã NgQc LThh di 
thôn 5 phu&ng Hãi An, xã Ngoc Linh, thj xã Nghi Son. UBND flij xã trin khai 
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các buâc tip theo và t chüc thirc hin d%r an theo dimg quy djnh ciia pháp 1ut, 
dam bâo hiu qua ngun vn du tir, sam dixa d an vào sir dpng. 

Ban Kinh t- Xã hi }IDND thj xã kmnh trmnh BDND thi xã Nghi Son kt hQp thu 
17 xem xét, quyêt djithi. 

NoinIzn: 
- Thuông trIc Thi üy (b/c); 
- Thuing tic HDND Thj xä; 
- Chü tch, các phó chü tjch UBND Th xâ; 
- UBMTTQ vã các doãn the; 
-CáccdthucThixã; 
- Các diii biêu 1]DND Thj x; 
- Chi tjch I]DND, UBND xã, phu&ng 
- Luu VT; Ban KT- Xli. 

Dau Van Hung 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CIIIJ NGHIA VIET NAM 
TILL  xA NGffl SJN Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

Sô:214 /BC-HDND Nghi Son, ngày20tháng12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra diy thão ngl4 quyt v vic phê duyt chü trirmig dâu tir xây thing 

dir an: Nâng cp tuyên throng giao thông dorn cng chào dn ham chui dtrO'ng 
Nghi Son — Sao Yang, phtr&ng Nguyen BInh, thj xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dv thão Ng quy& vâ Ti trmnh s 330/TTr-TJBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi San v vic dà nghj phê duyt chü truang 
các dix an du tu cong näm 2021 ci'ia thj xã Nghi San. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND thj xà Nghi San báo cáo HOi  dng nhân dan thj xà nhu sau: 

I.CJSOPHAPLY 
Dix tháo Nghj quyt v vic phê duyt chñ truclng dutu xâydirng dir an: 

Nâng c&p tuyn dumg giao thông do?n cng chào dn hm chui dithng Nghi San — 
Sao Vãng, phu?mg Nguyen Birth, th xã Nghi San duçic UBND thj xã xay dimg 
can cü vào các quy dinh cüa pháp luat, gm: 

- L4t T chirc chinh quyn dja phuong ngày 19/6/20 15; Lut Ngân sách 
Nhà nixàc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ci1a Quc hi; Luât Du lii cOng 
ngày 13/6/2019; Lu.t Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cia Chmnh phi:i: Nghj dinh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChIn1 phü v vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu clia 
Lut Ngân sách nhà nuâc; Nghj dnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chmnh phit quy djnh chi tit huâng dn thi hành mt s diu cüa Lust  Du tu 
cOng; Ngh djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 ciXa ChInh phü v quail 1i 
chiphIdutu; 

H. S1! cAN TH[ET PHA! BAN HAN!! NGH! QUYET 
D tao  diu kin phát trin cho dja phuang thI vic du ti.r xây dirng ha tang 

giao thông là ht süc quan tr9ng. 
Qua vic khão sat thvc trng giao thông nông thôn trên dja bàn phumg 

Nguyen Birth dã hu hông nng, d phic vii di iai cho than dan và dam bão an 
toan giao thông, dóng gop vào sv phát trin chung cüa thi xã. 

Tir nhtng ni dung .trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND th1 xä Nghi San nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi Son trInh HDND th xã ban hành Nghj quyt là rt 
cn thit. 

Ill. NILAN XET 
1. Si,r phü hqrp vó'i quy ho3ch, k ho3ch du hr 
- Dir an duqc du tu không ãnh huing dn Quy hoach xây dung chung Khu 

kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tm nhIn den nam 2050 dã 
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dirçic Thii tuâng Chinh phiX phê duyt tai  Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tu xay dirng cong trInh phi hqp vói k hoach du tir cOng näm 
2021 cila thj xä Nghi Scm. 

2. Mic tiêu du tir: 
Tao dik kin thun lqi cho nhân dan di iai  giao imi, buôn bàn phiic vi phát 

trin kinh t - xà hôi và tuxn burc do thj hóa. 
3 Ten dir an Nng c'p idixang giao thông doan cong chào den ham chin 

ducmg Nghi  San — Sao Vang, thrci Nguyen Bmh, thi xã Nghi Son 
4 fha diem xây dimg phtgguyên Bmh, flu xã Nghi Scm tmh Thanh Hoa. 
5. Dir an nhóm: Dxsánj16ni C. 
6. Cp quyt djnh chütElrong du tir dir an: HDND thj xã Nghi Son. 
7..Cp quyt dinh du tir dir an: UBND thj xã Nghi Son. 
8. Chü du lir: UBND phithng Nguyen Bmnh. 
9. Ni dung, quy mô du tu: 
Chiu dài tuyn L=3.368m. 
Tuy&i thit k trên Ca sr chiX yu barn theo. tim dithng.hin trang  và mi 

rng du v cá 2 ben d dam báo chiu rng nn duàng, nâng cp và han  ch 

•dn biX nhà dan 
- Nãng cp tuyn dithng giao thông tr doan  cOng chào d& hm chui 

dung Nghi Son — Sao Vàng, phixng Nguyen Birth, thj xã Nghi San có tng 
chiu dài khoâng L= 3300m và 600m rãnh: 

- Quy mO: Cong trinh giao thông cp B (Theo Quyêt djnh so 492 7/QD-
BGTVTngày 25/12/2014 cüa B3 Giao thông Van  tái,); vn thc thiêt k V = 15 
km/h; ; Bm: 3,5m; Bn: 4,5m; Bi: 2x0.50m Kt cu mt dixông: Mtdithng dá darn 
lang nhxa. Xây rãnh d9c bang BTCT M250#. 

10. Dir kin trig mwc dâu tir: 6 t dông 
(Sáu tj dáng chán) 

11. Ngun vin du tir: NS thj xä h trçc 2 t' &ng và phumg tir can d6i s 
con lai. 

12. Dir kin thori gian thirc hin dir an: Näm 2020-2021. 
Iv. MEN NGB! 
1.Divói HDND thjxã: 
D ngh HDND thj xä quy& djnh chiX tnrang dâu tu xây dinig dir an: Nang 

cp tuytn dumg giao thông dean cng châo dn hm chui duôrng Nghi San — Sao 
Vâng, phu&ng Nguyen Birth, th xa Nghi Son. 

2. Di vói IJBNTD thi Ia: 
Can crNgb:quytcaHDNDth xvvic quyt dnh chil tnxong du tr 

xây drng dir an: Nâng cp tuyn duông giao thông do?n cng chào dn hin chui 
dir?mg Nghi Scm — Sao Vàng, phuOng Nguyen Birth, thi xã Ngbi San. UBND thj 
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• • AZ • xa tnen khai cac birac tiep theo va to chixc thrc hin dr an theo dung quy d!nh 
càa pháp 1ut, dam báo hiu qua ngun vn du tu, sam dua di an vào si1 ding. 

Ban Kinh t- Xã hi HDND thi xã kmnh trinh I-]DND thi xã Nghi Son lçt hop  thir 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Nol nhin: 
- Thirâng 1rirc Thj ñy (b/c); 
- Thumg tiVc HDND Thj xã; 
- Chü tjch, các phó chü tjchUBND Thj xã; 
- UBMTFQ và các doàn the; 
-Cáccqnrn, dcrnvjthuOcThjxa; 
- Các dal biêu HDND Thj xä; 
- Cliii tch HDND, TJBND x, phuàng; 
- Liru VT; Ban KT- XH. 

Bu Van Hung 



HQIBONG NBAN DAN CONG HOA xA 1101 CBIJ NGHIA VIT NAM 
Till  xA NGHI SON Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: 215 /BC-HDND Nghi So'n, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm Ira dir tháo nghj quy& v vic phê duyt chü triro'ng du tir xây diyng 

dir an: Nâng cap, sü'a chü'a tuyn dirôiig Xuân Lam di Phñ Lain (don tir ngä ha nhà 
ông Van Ngäi thôn Phil Thjnh dn ngâ ba nhà ông Hông Ca thôn Th!nh llilng, xa 

Phü Lam) và dtrông trtjc chInh vào UBND xâ Phü Lam, till xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dr thão Nghj quyt và Ti trinh sS 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cia UBND thj xã Nghi San v vic d nghj phê duyt chü tnxcrng 
các d an du tu cong 11am 2021 ci1a th xã Nghi Scm. Ban Kinh t - X hj 
HDND th xä Nghi Son báo cáo HOi  dng nhân dan thi xã nhu sau: 

I.CJS1PHAPLY 
Du thão Nghj quyt v vic phê duyt chi:i truong du tir xây dirng dir an: 

Nâng cp, sira chiia tuyn drnng Xuân Lam di Phii Lam (do?n tir ngã ha rihà 
ông Van Ngãi thôn Phui Thjnh dn ngã ba nhà ông Hng Ca thOn Thinh  Himg, 
xA Phii Lam) và dithng tric chInh vào TJBND xã Phü Lam, thj xà Nghi Scm 
duçcc UBND thj xã xây drng can cü vào các quy djnh ci1a pháp 1ut, gm: 

- Luât T chrc chinh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nba nithc s 83/20151QH13 ngày 25/6/2015 cña Quc hOi;  Luât Du tr cong 
ngày 13/6/20 19; Lut Xây d%rng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cña Ch{nh  phii: Nghj djnh s 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy djnh chi tit thi barth mOt  s diu cüa 
L4t Ngãn sách nhà nuàc; Nghi djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ci'ia 
ChInh phñ quy djnh chi ti& hithng dn thi hành mt so diu cüa Lut D&u lit 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü v quãn 1r 
chi phi du lii; 

II. SI)' CAN THIET PHAI BAN HANH NGHj QUYET 
Qua vic kháo sat thirc trng tuyn dx&ng di ttr thôn Phii Thjnh t&i thOn 

Hiing Thinh Co chiu dài khoãng 1,7Km vâ don tuyén nhánh là duOng vào 
trung tam UBND xã Phü Lam cO chiu dài 0,2Km là du?mg lang nhira dã xung 
cp nghiêm trong. Vic du tiz xây dirng cong trinli Nãng cp, sira chüa tu.yn 
du&ng Xuân Lam di Phü Lam (don tr ngä ba nhà ông Van Ngãi thôn Phi 
Thjnh dn ngã ba nhà ông Hong Ca thôn Thinh Hung, xã Phii Lam) và du&ng 
triic chInh vào U]3ND xã Phii Lam, thj xã Nghi San là cn thi&, tio diu kin 
thun lçii cho vic di laj cüa ngixôri dan, dam bào an toàn giao thông trên 
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tuyn. T'mg bithc hoàn thin ca sâ hi tang xây dimg thành xA nông thôn mâi 
nâng cao. 

Ti nhItng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi Son nhãn 
thy: vic UBND thi xà Nghi Son trinh HDND thj xã ban hành Nghj quyt vic 
du ti.r xay dirng cong tflnh: Nâng cp, sia chira tuyn duràng Xuãn Lam di Phü 
Lam (dotn tü ngã ba nhà ông Van Ngãi thôn Phi Thjnh dn ngã ba nba ông 
Hng Ca thôn Thjrth Htng, xà Phil Lam) và duông triic chinh  vào UBND xã 
Phil Lam, th xã Nghi San là rt dtn thit và cp bach. 

Ill. N1L4N XET 
1. Si1 phñ hçrp vói quy hoch, k hoch du tir 

Tuyn dithng ducic du tu cãi tao,  sila chüa ccr ban trên tuyn dix?ing hin 
trng nên không ãnh huàng dn Quy hoach  xây dvng chung Khu kinh tA Nghi 
San, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tm nhIn dn näm 2050 dã dirccc Thil tthng 
Chinh phil phê duyt ti Quyt djnh s, 1699/QD-TTg ngày 07/12/20 18. 

- Vic du tx xay drng cong trInh phil hqp vâi k hoach  du tu cOng näm 
2021 UathjxãNghi San. 

2. Miic tiêu du tir: 
Cài t?o,  sila chüa tuyn nhm tao  diu kin thun lqi cho vic di lai cüa than 

dan, dam bào an toãn giao thông, phic vii cong tác phông ch6ng thiên tai, thig cao 
dii sng 4t cht và tinh thn cila nhân dan, gop phn thüc dy phát trin kinh t - 
xã hi cila dja phuang. 

3. Ten dr an: Nâng cp, sila chila tuyn du&ng Xuân Lam di Phil Lam 
(don & ngã ba nhà ông Van Ngãi thôn Phil Thjnh dn ngà ba nhà ông Hng Ca 
thôn Thjnh Hung, xã Phü Lam) và dumg tnic chInh vào UBND xà Phil Lam, thj 
xàNghi Son. 

4.DIa dimxâydirng: phuingXuanLamvàxãPhilLam,tbjxaNghi Son,tinh 
ThFmh  Hóa. 

5. Dij an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cp quyt dinh  chü frirong du tir di an: HDND thj xã Nghi Son. 
7. Cap quyet dinh dau tir dij an: UBND th xa Nghi San. 
8. Chü du tir: UBND thi xã Nghi San. 
9. Ni dung, quy mô du lu: 
9.1. Quy mô: Tng chiu dài cac tuyn khoãng L = 1,9km trong dO: 
a. Tuyn chmnlr Tr ngã ba nhà Ong Van Ngãi thôn Phil Thinh dn ngà ba 

nhà ông Hng.Cä thôn Thjnh Hing cO chiu dài L = 1.694,12m: 
+ Dim du: Km0+00 (Tai mt dithng nha ngã ba nhà Ong Van Ngãi) 
+ Dim cu6i: Km1+694,12 (Ti mt ththng thiia truâc nhà ông Hng Ca) 
b. Tuy&inhánir Duôngtriic.chinh vào.UBND xà Phil Lam. 
+ Dim du: Km:O+00 (Tai cçc Km0 giao vOi cçc D10tuyn chfnh) 
+ Di&n cui: Km:0+192,04 (Tai mt du&ng giao vci dumg DOng Tây 1) 
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9.2. Giái pháp thilt k: 
* Tiêu chun kj thuât: 
- Vntctinhtoán: Vtt=25km/h. 
- Chiu rông mat dung: 
+ Tuyn chinh: Tr KmO+679,04-KmO+950,51: B mt 4,Om. Tr 

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

+ Tuyn nhánh: B mt = 5,Om. 
- Chiu rng 1 du?mg: B 1 = O,75x2m. 
- Cong trInh: Xây dxng vinh cu, tãi tr9ng tInh toán H1O. 
* Kt cãu áo dw?ing lot,i  I(Ap dyng cho mt dwimg tuyên chInh): 
+ Mt dthng lang nhira tiêu chun 
+ Tui nhixa dInh barn. 
+ Móng CPDD l°ai I dày 18cm. 
+ Bii vênh bang lop CPDD loai II. 
* KIt ciu ãó dtn'mg loii I (A'p dyng cho mt dwImg tuyln nhánh.): 
+ Mt &r&ng lang nhira tiêu chun. 
+ Tuth nhira dInh barn. 
+ Móng CPDD l°ai I. 
+ Móng CPDD loai II. 
+ BiI vênh bng lap CPDD 1oi II. 
* Gia ct l: 
+ L du&ng duçc gia c bang CPDD loai II. 
* H th6ng thoát n,thc: 
- Thoát rnthc d9c: 
+ Tuyn chInh: Tr Krn1+570,44-Km1+688,08 Thiêt kê rãnh chju lijc hai 

ben tuyn, dy np tm dan chju hrc b.ng BTCT. 
+ Tuyn nhánh: Hai ben tuyn thit k rãnh chju lixc dty np tm dan chju 

1xc bang BTCT. 
- Thoát nithc ngang: Tai l trInh Krn0+950,5 1 tuyên chinh thiêt ké cOng 

bàn KD=1,0m vai kát ctu: 
+ Dm dày móng dá 4x6. 
+ Móng, san, tuâng than, tuang cánh Mng BTXM dá 1x2 mac 150. 
+ Mu m cng bang BTXM dá 1x2 mac 200. 
+ Tm bàn bang BTCT dá 1x2 mac 250. 
10. Dir kiên tong mirc du ttr: 3,9 t3 dông 

(Ba tj, chin tram triu ctng chán) 

11. Nguôn von du tir: Tii ngun ngãn sách thi. xà Nghi Son nãni 2021. 
12. Dir Idn thôi gian thiic hin dir an: Näm 2020-2021. 



TM. BAN KIN}I TE- xA 1101 
T. TRIJNG BAN 

RTJ'öNG BAN 

4 

IV. MEN NGH 
1. Di vói HDND thj xã: 
D nghj HDND thj xã quyt djnh chii trticing du tu xây drng d an: Nãng 

cp, sira chüa tuyn dixàng Xuãn Lam di Ph Lam (do?i t ngã ba nba ông Van 
Ngãi thôn Phii Thjnh dn ngà ba nhà ông Hng Ca thôn Thjnh Hi'ing, xã Ph(i 
Lam) và dtthng tric chInh vào UBND xã Pith Lam, thj xã Nghi Son. 

2. Di vó'i UBND th xâ: 
Can ct Ngh.j quyt ci1a HDND th4 xã v vic quyt (1nh  chiX tniong du tim 

xây dirng d an: Nãng sCra chira tuyn dithng Xuân Lam di Phü Lam (doan 
tir ngã ba nhà ông Van Ngãi thôn Phü Thjnh dn ngà ba nhà ông Hng Ca thôn 
Thjnh HCing, xã PhiX Lam) và dtring trijc chInh vào UBND xä Phü Lam, thj xã 
Nghi Son. UBND thj xã trin khai các bthc tip theo và t chic thirc hin di an 
theo ding quy djnh cüa pháp 14t, dam bâo hiu qua ngun vn du tim, sOm dua 
diii an vào sü dpng. 

BanKthté-XãhiHDNDthxã DNDthIxNghiSonkh9pthCr 
17 xem xét, quyêt djnh  i. 

Noinhn: 
- Thuông trrc Thj üy (b/c); 
- Thuông lri.rc HDND Thj xã; 
- ChiX tjcb. các phó chi tIchUBND  Th4 xã; 
- UBMTTQ và các doàn the; 
- Các ca quan, dan vj thuc Thj xA 
- Các di biêu HDND Thj xã; 
- C1n'i tjch HDND, UBND xã, phumg; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 

Du Van Hung 



HOI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NG1]IA VJT NAM 
THI xA NGHI SON Dc 1p - Tir do - Banh phüc 

S& 216  /BC-HDND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão nghj quyt v vic phê duyt chü trtro'ng du hr xây dirng 

dir an: Xây dimg h th6ng ränh thoát rnrórc, chinh trang do thj 
ti phtrmg Hãi Ninh, thi xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dir thão Nghj quyt và Ti trinh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 ciia UBND thj xã Nghi Scm v vic âê nghj phê duyt chii trucmg 
các dr an du tx cong nám 2021 cña thi xã Nghi Scm. Ban Kinh t - Xà h)i 
HDND thj xã Nghi Scm báo cáo HQi dng nhân dan thj xã nhix sau: 

I. C€%SöPHAPLY 

Du thão Nghj quyt v vic phê duyt chii truong tlu tu xây drng dir an: 
Xây dirng h thng rãnh thoát nuàc, chhih trang do tbj tai phuOng Hãi Ninh, thj xà Nghi 
Son duçic UBND thj xã xây dirng can cir vào các quy djnh ciXa pháp li4t, gm: 

- Lut T chüc'chinh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nba nithc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cña Quc hi; Luât Du tu cong 
ngày 13/6/20 19; Li4tXây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghi djnh ci:ia Chinh phü: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cUa Chinh phü v vic quy djnh chi tiM thi hành mOt  s diu cüa 
Lut Ngân sách nhà nuóc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chmnh phü quy djnh chi tiM huó'ng dn thi hành mOt  s diu ciXa L4t Du tix 
công; Nghj djnh s 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 ciXa ChInh phü v quán 1r 
chi phi du tu; 

II. SII CAN THIET PIIAJ BAN 1JAN11 NGHJ QUYET 
H tMng rãnh thoknixcc trên da bàn phuOng Hãi Ninh trong nhfrng nàm cpia 

duçic quan tam dAu tii, tuynhiên sau thô'i gian dâi sii ding h thông rnh thoát nuàc bj 
xung dtp, thành rnh, tm clan bj nut, v; day rnh 1&ng bun lam mt khã nàng thoát 
nuâc lam ngp iing tuyn drning và gay ô nhim môi tnthng, d kMc ph%ic tInh  1rng 
nêu trên thi vic cãi tao, nãng cp h thng thoát nuâc trên dja bàn phuông Hài Ninh 
là cn thiM. 

Tir nhüng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi Son nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi Son trInh HDNI) thi xã ban hành Nghj quy& là rt 
cn thiM. 
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ifi. NH4N XET 

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

- Du an duçc d.0 tu không ãnh htthng dn Quy hoach  xây dirng chung Khu 
kinh t Nghi Son, tinh Thrnh  Hóa dn näm 2035, tm nhIn dn näm 2050 dã 
duoc Thu tuong Chmh phu phê duyêt tai Quyêt dinh so i 699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tu xây dg cong trInh phii hçip vi k hoch du tu cong näm 
2021 c1ia thi xã Nghi SP 

2. Miic tiêu dan hç 

Khc phi1c tmnh lrng hu hông k& c.0 ränh thoát nuOc, chng ngp ing cic b, 
dam báo v sinh môi tnthng. 

3. Ten dir an: Xây dmg h thng rinh thoát nthc, chinh trang do thj tai phthng 
Hãi Ninh thi xã Nghi Son. 

4. Dja diin xây dijng: phu?ng Hãi Ninh, thj xa Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Dii an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü tnro'ng dan tir dir an: HDND thj xã Nghi Son. 

7. Cp quyt dinh  du tir dir an: UBNI) thi xã Nghi Son. 

8. Chü dan tir: UBND phuông Hâi Ninh. 

9. Ni dung, qay mô du tir: 
Cãitonang cphtMngthoatnucmira,nthcthai otngchiudàicácdon 

tuyn khoâng 2.500m; no vet cic b day mutmg, d mth các domn rãnh, thay th các tm 
dan b hir hông. 

10. Dir kin tng rnfrc du tir: 2,8 t dng 
(Hai tj, tam tram triçu ctông chdn) 
A A - o L. o 11. Nguon von dau tir: NS th xa 70/o vaNS phucxng tir can doi 30/o. 

12. Dir kin thôi gian thtrc hin dir an: Näm 2020-2021. 
IV. KEEN NGIII 

1. D61 vói HDND thj xã: 
D nghj HDND thj xã quy& djnh chñ truong du lii xây drng dr an: Xây 

dimg h thong rnh thoát rnthc, chinh Irang do thj ti pbuàng Hãi Ninh, thi xã Nghi 
Son. 

J. ,. . - 2. Doi vot UIBND thi xa: 

Can cr Nghj quyt cña HDND thj xa v vic quy& djnh chU thngdu tu 
xây dmg d an: Xây dmg h thing rãnh thoát nithc, chinh trang do thi ti phu&ng Hái 
Ninh, thj xã Nghi Son. UBND thj xa trin khai các buâc tip theo và t cMc thc 
hin dr an theo dung quy dinh cüa pháp 1ut, darn Mo hiu qufr ngun v&i du 
tir, sam dua dii an vào sur diing. 
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Ban Kinh tá- Xã hi HDND th xA kinh trmnh HDND thj xä Nghi Son kr hQp thu 
17 xem xét, quyêt dinhi. 

No'! nhin: 
- Thu&ng trijc Th4 üy (b/c); 
- Thumg trirc HDND Thj xA; 
- Chü tjch, các phó chü tjch UBND Thj xA; 
- UBMUQ và các doàn the; 
-Caccaquan,danvjthucThjxa 
- Các di biêu HDND Thj xA; 
- CWi tich UBND xã, phu&ng; 
- Lim VT; Ban KT- XH. 

Du Van flung 



HO! DONG NBAN DAN CONG BOA xA HQI CHU NGBIA VIT NAM 
TIII  xA NG11I SJN Dc 1p - Tiy do - H3nh phüc 

Sô:217 /BC-BDND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dij thão nghj quyt v vic phê duyt chü tru'ong dâu tir xay dmg 

d an: Câu khe Ong  Hu*ng, xã Phñ Sini, Thj xã Nghi So'n 

Sau khi xem xét dir thào Nghj quyt và T& trinh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cña UBND thj xã Nghi Son v vic d nghj phê duyt chii trucmg 
các dr an dâu tu Cong näm 2021 cia thi xã Ngbi Son. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND th xà Ngbi Son báo cáo Hi dng nhân dn thj xâ nhu sau: 

LCOS1PII4PLY 

Du tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü truong du tir xây dung du an: 
Cu khe Ong Huâng, xà Phü Son, Thi xã Nghi Scm duçic UBND thj xã xây 
dimg can cü vào các quy dnh cña pháp 1ut, gm: 

- Luât T chirc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; L4t Ngân sách 
Nhà nuâc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cña Qu& hi; Lutt Dutix cong 
ngày 13/6/2019; Li4t  Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dnh cüa ChInh phñ: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP igày 
21/12/2016 c11a ChInh pht v vic quy djnh chi tit thi hãnh mt s diu cüa 
Lut Ngân sách 1nhà nucc; Nghj dinh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cuXa 
çhinh phü quy dnh chi tit hu&ng dn thi hãnh mt s diu cüa Luât Du tu 
cOng; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chinh phü v quán 1r 
chi phi du tu; 

H. SiT CAN THIET iiki BAN 1JAN11 NGII! QUIET 
D tao  diu kin phát trin hon ntra cho dja phuung thI vic 4u ti.r xay 

dung ha tang giao thông là ht sirc quan tr9ng, trong do CO vic thirc hin dir an: 
Câu khe Hithng, xà Phñ Son, Thj xã Nghi Son. 

Qua vic kháo sat thirc trang giao thông nông thôn trên dja bàn xã; hin 
trng cay câu cii (xay dimg näm 1995) phuic vii di lai  giao thông giia thôn Trung 
và thôn Nam Son, quy mô nhO dã hux hông gay khó khàn và nguy hiêm cho 
ngu&i tham gia giao thông qua lai  tren câu. 

Cong trinh Câu khe Ong Hithng, xä Phü Son, thj xà Nghi Son duçic dâu 
lix xây drng së tao diêu kin thun lçri cho qua trInh di lai  cña ngithi dan dja 
phrnmg, dóng gop vào sit phát triên kinh tê trong khu vrc. Tirng buàc hoàn 
thin các tiêu chI nông thôn mâi. 

Tir nhüng ni dung tren, Ban Kinh th- Xã hOi  HDND thj xã Nghi Son nhin 
thAy: vic UBND thi xã Nghi Son trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyt vic 
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du tu xây dmg cong trinh: Cu khe Ong HuOng, xà Phü Son, Thi xã Nghi Son 
là rat can thiêt. 

Ill. NII4N XET 

1. Sij phñ hqp vó'i quy hoch, k hoch du hr 
- Du an duçc du tu không ành huâng dn Quy hoach  xây dirng chung Khu 

kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn 11am 2035, tm rihin dn nàm 2050 dà 
duçic Thñ tuàng ChInh phü phê duyt tti Quyt djnh s 1 699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tix xây diing cô trinh phñ hçp vâi k hoach  du ttr cong nãm 
2021 cñathxãNghiSom 

2. Miic tiên du hi: 

Tao 
diu kin thun liji cho nhân dan di 

lai 
phiic vi phát trin kinh t - xã 

hi và tmg bu6c hon thin các tiêu chI xây dirng.nông thôn m&i. 

3. Ten di,r an: C.0 khe Ong Huàng, xã Phii Sun, Thi xa Nghi Sun. 
• • A - . . 4. Dia diem xay dirng: xa Phu Son, thT xa Nghi Son, tinh Thanh Hoa. 

5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü triro'ng du tir diy an: HDND thj xã Nghi Scm. 

7. Cp qnyt djnh du hr dir an: UBND thi xã Nghi Scm. 

8. Chu dan hi: UBND xa Phu Scm. 

9. Ni dung, quy mô du tir: 
Chiu dài toãn c.0 L=24m. 
- Câu bàn khâu d: 2x8,68m. 
- Cong trinh giao thông cap v. 

- Dung hai dâu câu: duing giao thông nông thôn cap C theo Quy trInh TK 
duô-ng GTNT theo Theo Huâng dn 4927QD-BGTVT ye vic hra 0h9n di.r&ng 
GTNT phiic vii miic tiêu QG ye xây dimg nông thôn mâi 25/12/2014. 

10. Dir kin tng mfrc du hi: 2,6 t dông 
(Hai sáu tram triu dông chán) 

11. Ngun von dAu hi: NS thj xã 70% và ngân sách xã tier can dôi 30%. 

12. Dir kin thoi gian thiyc hin diy an: NAm 2020-2021. 

IV. MEN NGIIE 

1. Doi vo', BDND thi xa: 

D nghj HDND thj xà quyt djnh chü tnxong du tu xây drng dr an: C&u 
khe Ong Huàng, xã Phü San, Th! xã Nghi Sun. 

4. ,. • - 2. Dot vo'i UI3ND thj xa: 

Can cir Nghquytcüa 1{DND t14 xã v vic quyt djnh chñ truang du tir 
xay drng d an: Cu khe Ong Hu&ng, xã Phii Son, Thj xã'Nghi San. UBND' th 
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xâ trMn khai các buàc tip theo vâ t chLrc thirc hin dr an theo dng quy djnh 
cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua ngun vn du tu, sóm dua dij an vào sà dung. 

BanKnhtê-XähiHNDthjxAkithtdnhRDNDthIxãNghi Sonkth9pthi± 
17 xem xét, quyêt dinhi. 

Noi nh4n: 
- Thuâng tivc Thi üy (b/c); 
- Thithng lrrc HDND Thj xã 

- Chi tch, các phó chü tjchUBND Thj xã; 

- UBMTTQ và các doãn the; 
-CaccadjthucThixä 
- Các di biêu HDND Thj xà; 
- Chü tjch HDND, UBND x phithng 
- Luu VT; Ban KT- XH. 

Du Van Hung 



1101 DONG NILAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Till XA NGHI S(JN Dôc lap - Tir do - Hanh phüc  

S6:218 /BC-HDND Nghi Soii, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thäo nghj quyt v vic phê dnyt chü trirong du tir xây dijng diy 
an: Các tuyên dirè'ng tIr thôn  Song di trung tam xa Các Son, thi xã Nghi Son. 

Sau khi xem xét dir thão Ngh quyt và Tc trmnh s 330/TI'r-UBND ngày 
16/12/2020 ciia UBND thi xã Nghi Son v vic d nghj phé duyt chü trucing 
các dir an dâu ttx cong näm 2021 c1ia thj xã Nghi San. Ban Kinh t - Xà hi 
HDND th4 xä Nghi Son báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I.COSUPHAPLY 

Dir thào Ngh  quyt v vic phê duyt chii truang d&u tu xay dung dp an: 
Các tuyn duàng tr thôn Song di trung tam xã Các Son, thj xã Nghi Son dirqc 
UBND thj xà xay drng can c(r vào các quy djnh cüa pháp 1ut, gm: 

- L4t T chirc chInh quyn da phucmg ngày 19/6/2015; L4t Ngân sách 
Nhà nuàc s6 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ci:ia Quc hOi; Lust Du tir cong 
ngày 13/6/2019; Luat  Xây dimg ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dinh cija Chmnh phü: Nghj dnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy djnh chi tit thi hãnh mt s6 diki cüa 
Luat Ngãn sách nhà Prnc; Nghj. djnh s 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cña 
ChInh phii quy djnh chi tit huâng dn thi hành mt s diu ca Li4t Du tu 
công; Nglij djnh s6 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 ciia Chinh phü v quail i' 
chiphld.utu; 

H. S CAN THIET PHAI BAN HANH NGHJ QUYET 

D tto diu kin phát trin hon na cho the thôn cña 2 xã Hiing San và Các 
Son vi:ra sat nhp thánh xã Các Son thi vic dtu Ui xây drng ht tng giao thông 
là ht src qnan tr9ng, trong do có vic thçrc hin dr an: Các tuyn du&ng tir thôn 
Song di trung tam xà Các San, thj xa Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 

Qua vic khào sat thirc trng các tuyn duing di tr thôn Song t&i trung tam 
xã Các San hin ti doan tuyn 1 khoãng 1,2km là dtr&ng dat n)i dng hai ben 
tuyn là rung liia, ruQng mu. .v.v. Dotn tuyn 2 là thrOng nhiia dã xung c.p. 
Nu các tuyn thrOng tr Thôn Song di trung tam xã Các Son, thj xã Nghi Scm 
duçic du t,r xây dmg së tao diu kin thun lcii cho vic di lai cüa nguài dan 
thôn Song và các thôn lan cn cüa dja phirong, dóng gop vào sir phát trin 



kinh t cüa xa và các xã trong khu vrc lan can. Tirng buàc hoàn thin ca si 
ha thng xây drng thành xã nông thôn mài nâng cao. 

Tr nhüng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi Son nhn 
thy: vic UBND thj xà Nghi Scm trInh HDND thj xà ban hãnh Nghj quyt là rt 
c.n thiét. 

ifi. NH4N XET 

1. Sij phã hçrp vol quy hoch, k hoich du fir 

- D an duçic du tu không ánh hithng dn Quy hoach xây drng chung Khu 

kinh t Nghi San, tinh Thanh  Hóa dn näm 2035, trn nh'm dn nãrn 2050 dã 
ducrc Thà tuOng Chmnh phii phé duyt tai  Quyt djnh s 1699/QD-ITg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tx xây drng cong trInh phiX hqp vài k hoach du tu cong näm 
2021 ciia thj xà Nghi San. 

2. Mic tiêu du tir: 

Xây d%mg mài và nâng cp cái tao  cáctuyn. du&ng trthôn Song di trung 
tam xã Các San, thj xã Nghi Sun, tao  ra mng hrOi giao thông ding b. Tir do 
trng btróc hoãn thin ca si ha tng phiic vi cho qua trInh phát trin kinh t, xa 
hi cña dja phuxing. 

3. Ten dir an: Các tuyn duàñg tir thôn Song di trung tam xä Các Son, thj 
xãNghi San. 

4 Dia dim xây dung Xä Cac Scm, thi xã Nghi San, tmh Thanh Hoa 

5. Dir an nhóm: Du anbh&n C. 

6. Cp quyt djnh chü triro'ng du tir dir an: HDND tin xãNghi San. 

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

8. Chü du fir: UBND thj xã Nghi San. 

9. Ni dung, quy mô du tu: 

- Cong trinh giao thông cp IV. 
- Tng chiu dài các tuyn L = 2,2km trong do: 
+Tuyn 1 (Tuyn xay dimg  moi) L=1,2km: Ti nhà van hOa thôn Song di 

ngà ha nhà ông Thinh thôn Phii Son xà Các Son (Dim du tuyn: Tai 
Km0+OOm, tr Nhà van hóa thôn Song; Diem cuôi tuyên: Tai  Km1+200,Om,  tai 
ngä ba nhà Ong Thjnh thôn Phü San). 

+ Tuyn 2 (Nang cp mitt du&ng cu) L=lkm: Tir nhà van hOa thôn Song di 
ngabaTL5I2xãCáoSan(Dim du tuyên: Tai  Km0+0Om, tir nhà van hOa thôn 
Song; dim cui tuyn: Tai  Km1+0,00m , ti ngã ba TL512). 

10. Dir Idn tng mire du tir: 8,2 dng 
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(Tam tj, hai tram triu dÔng chdn) 
11. Nguôn vn dâu tir: NS thi xã. 
12. Dir kiên thM gian thirc hin dir an: Näm 2020-2021. 

lv. MEN NGHT 

1. Di vth IIDND thi xã: 

D nghj HDND thj xã quyt dnh chü lnro'ng dâu tir xây dgng dir an: Các 
tuyen duông th thôn Song di trurig tam xã Các Son, thj xä Nghi Son. 

2. Di vói UBND thj xã: 
Can cir Nghj quyt ciia HDND thi xã v vic quyt djnh chiX tnxcmg du tu 

xây dimg dir an: Các tuyen duing tr thôn Song di trung tam xã Các San, thi xã 
Nghi San. UBND thj xa triên khai các buàc tiep theo và to chüc thirc hin dr an 
theoding quy djnh cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua nguôn von dâu tu, srm dua 
dir an vào sii ding: 

BanKinht-XãhiHDNDthxakInhtrIrihHDNDthixaNghi ScYnk'h9pthü 
17 xem xét, quyêt djnh I. 

Nol nh12n: 
- Thtr&ng tnrc Thj üy (b/c); 
- Thutmg trc I-]DND N xã; 
- Chñ tjch, các phó chiX tch UBND TM xA; 
- UBMTTQ và các doàn the; 
-CáccciqudjthucThjxa; 
- Các dti biêu HDND Thj xA; 
- Chü tjch HDND, U]3ND xã, phu&ng; 
- Luu VT; Ban KT- XE. 

Dan Van Hung 



1101 BONG NHAN DAN 
Till xA NGIII so 

S&219 /BC-HDND 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA V1ET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

Nghi San, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

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

dt.r an: Cäi to, nâng cp throng giao thông thou Hông Phong, 
thôn Hông Quang, x Dinh Hãi, thj xã Nghi Son. 

Sau khi xem xét dr thâo Nghj quyt và T?i trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND th xã Nghi Scm ye vic dê nghj phê duyt chü trucmg 
các dii an dâu lit cong näm 2021 cña thi xã Nghi Scm. Ban Kinh t - X hOi 
HDND thj xã Nghi Scm báo cáo Hi dông nhân dan th xã nhu sau: 

I.Cc1SP11APLY 
Du thão Nghj quyt v vic phê duyt chiX trucmg du tu xây drng dr an: 

Câi tao, nâng cap dtthng giao thông thôn Hông Phong, thou Hông Quang, xã 
Dinh Hái, thj xãNghi Scm duçrc UBND thj xã xây ding can cü vào các quy djnh 
cüa pháp 14t,  gôm: 

- Li4t To chirc chinh quyên dja phucmg ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nba nithc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cña Quôc hi; Lust Dâu ttx cong 
ngày 13/6/2019; L4t Xây dung ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dnh  ciia Chinh phü: Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
2 1/12/2016 ci1a ChInh phit ye vic quy dinh chi tiêt thi hành mt sO diêu cña 
Lust Ngan sách nhà rnthc; Nghj dnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chmnh phü quy djnh chi tiêt huàng dn thi hành mt so diêu cüa Lutt Du tu 
công; Nghj djnh so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chmnh phU ye quán 
chiphidâutu; 

H. SI) CAN TIIIET PHAI BAN HANH NGHj QUYET 
Duing giao thông thôn Hng Phong, thôn Hng Quang, xã Djnh Hái, thi 

xa Nghi Scm duçic dtu tix xây ding tir nàm 2006, tuy jThiên qua thai gian dài sü diing 
mt du&ng bj xung cap nghiêm 1r9ng, xuât hin nhiêu ô gà, 0 voi gay khó khin trong 
qua timnh di 1?i  cüa nhân dan. EM t?o  diu kin thun 1çi cho nhan dan di lai phc vi 
pbát trin kinh tá xã hi a dja phucing, d&y nhanh tin dO xây ding nOng thôn mai theo 
chü tnrorng cña nhà nithc, vic dAu lit xây d%mg tuyén dithng là can thiêt. 

Tx nhüng nOi  dung liOn, Ban Kinh t- Xã hOi  HDND thj xã Nghi Scm nhn 
thây: vic UBND thj xã Nghi Scm tflnh HDND thj xã ban hãnh Nghj quyêt trên 
là cn thit và cap bach. 

ifi. NBAN XET 
1. Sir phil hçrp vol quy hoch, k hoch dãu hr 
- Dir an dtrac du tu không ãnh huàng dn Quy hotch xay ding chung Khu 

kinh t Nghi San, link Thanh HOa dn nAm 2035, tam nbin dn nàm 2050 dã 
ducic Thñ tithng ChIrih phñ phê duyt ti Quyêt djnh sO 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 
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- Vic du tix xay dirng cong trInh phil hcip vri k hocb du tu cong nni 
2021 cila thj xà Nghi San. 

2. Miic tiêu du tir: 
Tio diu kin thun 1c'i cho nhân dan di lai  phic v1i phát trin kinh t - xã 

hi và hoàn thin các tiêu chi xay dimg nông thôn mói. * 
3. Ten di.r an: Cãi tao,  nang cap dithng giao thông thôn Hông Phong, thôn 

Hông Quang, xã Dinh Hãi, thj xã Nghi San. 
4. Dja dim xây diyng: Xã Dinh Hãi, thj x Nghi Scm, tinh  Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chü triro'ng dâu tir dir an: HDND thj xã Nghi Scm. 
7. dp quyt djnh du tir diy an: UBND thij xã Nghi Scm. 
8. Chü dâu tir: UBND xã Djrth Hãi. 
9. N1 dung, quy mô du tir: 
Dâu tu xay dmg tuyên du&ng vói tong chiêu dài 2,5km, chiêu rOng nên 

du&ng Sm; chiêu r)ng mt dumg 3,5m; chiêu rng lê 2x0,75m mt dixông BTXM 
M250# dày l6cni Xây dirng 01 cong bàn BTCT gitia dông L=4m trén tuyn 
duing thôn Hông Phong til thôn 1(cux0 di thôn 3 (cu). 

V A - V. 

10. Dir kien tong mircdau tir: 3 ty dQng 
(Ba 1j5 dóngchdn) 

11. Nguôn von dâu tir: NS thi xã 70% và ngân sách xã tir can di 30%. 
12. Dir kin thbi gian thirc hin di,r an: Näm 2020-202 1. 
IV. KJEN NGHI 
1.Di vói IJDND thj xã: 
Be ngh HDND thj xã quyêt djnh chil tnrong dâu tü xay drng dir an: Câi 

t?o, nãng cap durng giao thông thôn Hông Phong, thôn Hông Quang, xã Birth 
Hãi, thj xã Nghi San. 

2.Divóri1TBNDthjxä: 
Can cCi Nghj quyêt cila HDND thi xã ye vicv quyêt djnh din lnrcing du tu 

xây ding d an: Cãi tao,  nãng cap ththng giao thông thôn Hong Phong, thôn 
Hông Quang, xã Djnh Hãi, thj xã Nghi Scm. UBND thj xa triên khai các buàc 
tiêp theo và to chCrc thc bin dir an theo dung quy dnh cüa pháp 1utt, dam bão 
hiu qua nguOn von dâu tu, sam dua dii an vào sil dimg. 

Ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xã kmnh timnh }IDND thi xã Nghi Son kt h9p thu 
17 xem xét, quyêt dnhi. 

No'inhn: 
- Thu&ng 1iirc Thj iiy (b/c); 
- Thtrông trijc I]DND Thj xA; 
- Chà tjch, các phó chü tich UBND Thj xã; 
- TJBMTI'Q vâ các doân the; 
- Các ca quan, dan vi thuc Thj x5 
- Các di biêu HDND TM xa; 
- Cliii tich  HDND, UBND xã, phu&ng; 
- Lwi VT; BaxrKT- XL. 

Dan Van Hung 



HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CII NGHIA VIT NAM 
TilT xA NGRE SON Bc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S&220 /BC-BDND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nàm 2020 

BAO CÁO 
Thm tra d.j thão nghj quyt v vic phê duyt chü trirong dn hr xây dujng 

dir an: Nâng cap tuyn dirrng giao thông lien xã. Häi Nhân 
di Dinh Hal, xa HAi Nhân, Thi  xã Nghi So'n 

Sau khi xem xét dr thão Ng quyt Va T? trInh so 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 ci'ia UBND thj xã Nghi Scm ye vic dê nghj phê duyt chü trucing 
các dir an du hr cong näm 2021 cüa thj xà Nghi Scm. Ban Kinh th - Xà hôi 
BDND thj xà Nghi Son báo cáo Ht5i dng nhân dk thj xà nhu sau: 

I. COSöPIIAPLY 

Dir tháo Ng quyt v vic phé duyt chii throng dtu hr xây drng dii n: 
Nâng cp tuyn duông giao thông lien xã Hái Nhãn di Dinh Hâi, xã Hái Nhãn, 
Thj xã Nghi Scm dirge UBND thj xã xây dimg can cCr vào các quy djnh ciXa pháp 
1u.t, gOm: 

- Lut T ehirc chinh quyn dja phixcing ngày 19/6/20 15; Lut Ngân sách 
Nhà nithc s 83/2015/QH13 ngáy 25/6/2015 cüa Quc hi; Luât Du hr cong 
ngáy 13/6/2019; L4t Xây ding ngày 18/6/20 14; 

- Các Nghj djnh cüa Chmnh phii: Nghj djnh s 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa Chinh phU v vic quy dnh chi tit thi hành mt s diu cña 
Lut Ngân sách nhà rnthc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh phii quy djnh chi tit hrnng dn thi hãnh mt sO diêu ciXa Lutt Du hr 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 côa ChInh phi:i v quán 1 
chi phi du Ui; 

H. S CAN THIET PHAI BAN 1JAN11 NGH! QUYET 

Du&ng giao thông lien xã thuc dja bàn xã Hãi Nhân dã dirge du hr bang 
cp ph& dá dam, tuy nhiên qua thi gian dài s1r dicing mt dir&ng bj xung cp 
nghiOm trQng, xut hin nhiu gà, voi gay khó khän trong qua trInh di 1ti cüa 
nguôi dan. D to diu kin thun igi cho nhãn dan di lai phic vii phát trin kinh 
tê - xã hôi a dia phttog *lây nhanh tiOn do xây dung nông thôn mm theo chu 
trucing ciXa nhà nixó'c, ddd'c du hr nang cp tuyn du&ng giao thông lien xã 
Hãi Nhãn di Dnh Hâi, xà HãiIân là rt cn thit. 

Ti nhirngnôi dung trôn;  Ban Kinh t- Xã hi IIDND thi xã Nghi San nhân 
thiy: vic UBNDtbj xa Nghi San trInh. HDND th xã ban hãnh Nghj quyt là tht 
cn thit và cp bach. 



2 

ifi. NHAN XET 

1. Sr phü hçp vóiquy hoich, k hoach du tir 

- Dir an duçc du tir không ãnh huâng dn Quy hoch xây dmg chung Khu 
kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tm nhIn dn nàm 2050 dã 
duçic Thi tróng ChInh phX phê duyt tai  Quy& djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tir xây dirng cong trmnh phiX hqp vri k hoach du ti.r cong nàm 
2021 c1ia thj xã Ngbi Son. 

2. Muc tiêu du tu': 

Tto diu kin thun lçii cho nhân dan di 1i phiic vi phát trin kinh th - xà 
hi và hoàn thin các tiêu clii xây dimg nOng thôn m&i. 

3. Ten dr an: Nâng cp tuyn dix&ng giao thông lien xã Hãi Nhn di Djnh 
Hãi, xã Hài Nhân, Thj xã Nghi Son. 

4. Da dim xây dij'ng: xâ Hãi Nhân, thi xA Nghi Son, tirih Thanh Hóa 

5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü trtro'ng du tir dii an: HDND thj. xã Nghi Son. 

7. Cp quyt thnh du tu' dii an: UBND thj xã Nghi Scm. 

8. Chü du tu': TJBND€iMâiNhn. 

9. Ni dung, quy mô diit 

Du tu xây dirng tuyái.dti vói tng chiu dài 2,3km, có dim du tr 
duong truc cimh xã Hai Nhâri, d,ein ëuôi tiêp giap duo'ng 2B di Dmh Hai vrn nôi 
dung nhu sau: 

- Cp dithng thit k Cp , (Dng bng), theo tiêu chun TCVN.-4054 

- Tc d thit k 40km/h 

- Chiu rng nn duing Bnn = 6,5m; chiu rEng mt duông Bmt = 5,5m; 
chiu rng M dumg Bl = 2x0,5m; Dc d9c m.t du&ng Imt = 2%; Dc d9c lê 
dung I1 = 4%. 

- Kt cu áo dumg hen nn dthng cp phi cii: Lang nhiia mt dithng 3 lap 
tieu chun 3,5kg/m2, ttthi nhira thm bm lkg/m2, C.p phi dá dam 1oii I dày 
16cm, Nn du&ng cp phi cii xáo xâi lu len. 

- Kt cu áø dirmg lrên nn du?mg mi rng: Lang nhra mt dumg 3 lap tieu. 
chuãn 3,5kg/m2, Turn nhua thâm barn lkg/m2, Cap phôi da dm loai Iday 16cm, 
Cp ph6i dá darn loai II dày 18cm, nn durng dánh ctp, gia c bng dt di 
K-0,95. 

10. Dir kint6ng mfrc du tir: 5 t dng 
(Nám 1) dng chtn) 



TM. BAN KINH TE- XA HO! 
TRUONG BAN 

U1NG BAN 
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11. Nguimn vn du tir: NS thi xã 70% và ngãn sách xä tii can d& 30%. 

12. Dir kin thM gian thic hin di an: Näm 2020-202 1. 

IV. MEN NGHI 

1. IMi vol IIDND thi xã: 

D nghj HDND thj xã quyt djnh chii trixong du tu xây dung d an: Nâng 
cp tuyn dutcng giao thông lien xã Hãi Nhân di Djnh Hái, xã Hái Nhân, Thj xã 
Nghi Son. 

2.DivOriUENDthjxã: 

Can c'tr Nghj quy& cüa HDND thj xã v vic quyt djnh cliii tnnmg du tu 
xây dirng dir an: Nãng cp tuyn duông giao thông lien xã Hãi Nhãn di Dinh 
Hãi, xã Hâi Nhân, Thj xã Nghi Son. UBND thj xã trin khai các bucc tip theo 
va t chirc thpc hin di an theo dung quy djiih cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua 
ngun vn d&u ti.x, sóm &ra d%r an vào sir dimg. 

Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã kfiih trinh EIBND thj xä Nghi Son kr h9p thir 
17 xem xét, quyêt djnhJ. 

No'i nhn: 
- Thu?ing 1rirc N ñy (b/c); 
- Thuôrng lryv HDND Thj xã; 
- Chñ tjch. các phó chü tjch UBND Thj xã; 
- UBM1TQ và các doàn the; 
- Các ca quan, dmi vj thuOc TM xA 
- Các di biêu HDND Tb xã; 
- Chñ tjch HDND, UBND xã, phu?mg; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 

Dãu Van Hung 



1101 DONG NHAN DAN 
Tm xA NGHI sar 

CONGHOAXAHQI CHUNGHIAVITNAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S&221 /BC-HDND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra dir thão nghj quyt v vic phê duyt chü throng du tu xây dipig 
dir an: Các tuyên thrà'ng giao thông phirô'ng Mai Lam, thj xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dii tháo Nghj quy& và T& tr'mh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Scm v vic dà nghj phé duyt chà tnxang 
các du an du tu cong pam 2021 cija thj xà Nghi Sun. Ban Kinh tê - Xã hi 
HDND thj xã Nghi Sun báo cáo Ht)i dMg nhân dan thj xã nhu sau: 

I.CJS5PHAPL' 

Dr tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü trucing du tu xay dmg dir an: 
Các tuyn &rông giao thông phuông Mai Lam, thj xã Nghi Sun dircic UBND thj 
xã xây dirng can ctr vào các quy djnh cüa pháp h4t, gm: 

- Lutt T chüc chInh quyn dja phucing ngày 19/6/2015; Li4t Ngân sách 
Nhà nuOc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Qu& hi; L4t Du Lu cong 
ngày 13/6/2019; L4t Xây drng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa Chlnh pIiü: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cUa ChInh phi:i. v vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu ca 
Lut Ngãn sách nhâ nrn9c; Nghj djnh s 40/20201NED-CP ngày 06/4/2020 ciXa 
ChInh phü quy djnh chi tit hu&ng d.n thi hãnh mt s diu cüa Lut Du tu 
công; Nghj djnh s 6812019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chinh phü v quán 1 
chi phi du tu; 

II. S1J' CAN TIIIET PHAI BAN HANH NGH QUYET 
- Sr cn thi& phãi d.0 tu: Qua kháo sat hin trng các tuyn dtr?ing giao 

thông phix&ng Mai Lam, thj xã Nghi Sun hin có 02 doan tuyên dã xuông cp và 
chua discic dâu lit. 

- Tuyn dithng tr dithng Bc Nam 2 vào Cong sr UBND phuông Mai 
Lam, chiêu dài 300,0m, hin trng dang là dtthng dat. Day là tuyên du&ng 
phiic viii cOng tác quail l' diêu hành cüa Dãng üy, HDND, UBND và các doàn 
the cüa pht.thng Mai Lam, phic viii giao thông di laj và hQc tp cüa gân 1.000 
h9c sinh tru?mg. 

- Tuyên du&ng tCr duâng triic lien thôn vào khu vrc Nghia trang nhân dan 
phu&ng Mai Lam, chiu dài 800,0m, kêt câu mitt dixmg cap phôi dá dam thrcic 
Mu tu ti näm 2008 de phiic vii vic dua tang, thäm ving và di chuyn các phn 
m ciXa các h dan phu&ig Mai Lam, phiic vi GPMB dir an L9c hóa dâu Nghi 
Sun. Dn nay dä xuông cap nghiêm tr9ng. 
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Trong qua trinh khai thác sü diing, UBND phumg dã thirc hin vic duy tu 
theo quy djnh, nhung do mua iii gay ngp liit và các phucmg tin vn tãi lini 
thông nhiéu nén dã xuông cap. 

Tr nhirng ni dtmg trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi Scm nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi San trinh HDND thj xã ban hành Nghj quyt là rat 
cn thit và cp bach. 

IH. NH4N  XET 

1. Siy phà hçrp vói quy hoch, k hoich du tir 

- D an duçic du tu xây dirng trong khuôn viên cCia tnthng không ãnh 
hu&ng dn Quy hoach xây dirng chung Khu kinh t Nghi San, tinh Thanh HOa 
dn näm 2035, t.m nhIn dn nãm 2050 dã dugc Thii tuthig ChInh phü phê duyt 
tai Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 07/12/2018. 

- Vic du In' xây dmg cong tiinh phü hçip v(ii k hoach  du In cong 11am 
2021 cüa thj xã Nghi San. 

2. Miic tiêu du tir: 
Xây dimg Các tuyn dung giao thông phu&ng Mai Lam, thj xã Nghi San, 

tao ra  mang  hrâi giao thông dông b. Tirng buc hoàn thin ca s ha tang phc 
vii cho qua trInh phát triên kinh tê, xã hi cüa dja phuang. 

3. Ten di,r an: Các tuyn dithng giao thông ph.thng Mai Lam, thj xã Nghi 
San. 

A S • A • . 4. Tha them xay dmg: phuang Mai Lam, th xa Nghi San, tinh Thanh ba. 

5. Di an nh6m. Pu an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü trtroiig du tir dij an: HDND thj xã Nghi San. 

7. dp quyt dnh du tir diy an: UBND thi xà Nghi San. 
A S A 8. Chu dau ttr: UBND phi.rong Mai Lam. 

9. Ni dung, quy mô du tir: 
- Tng chiu dài các tuyn du&ng là 1,1km. Trong do: 

+ Tuyên d1thng tr dithng Bäc Nam 2 vào COng s UBND phu0ng Mai 
Lam, Tnthngmâm non và Tnr&ng THCS phuâng Mai Lam có chiêu dài 300,Om 

Dau tuyên: Km0+00 tai  nit giao vó'i durng Bäc Nam 2; 
Cuôi tuyên: Km0+300 tai  Tnxng THCS phtx&ng Mai Lam. 
+ Tuyên du&ng tir dir&ng trijc lien thôn vào khu virc Nghia trang nhân dan 

ph'ithng Mai Lam có chiêu dài 800,0m 
Dau tuyên: Km0+00 tii nut giao v1i duing lien thOn; 
Cuôi tuyên: Km0+800 tai  Nghia trang nhan dan phithng Mai Lam. 
10. Dir kiên tng mfrc dâu tir: 2,6 t dng 

(Hai tj, sáu tram triu dóng chán) 
11. Ngun vn du tir: Tr ngun ngân sách thj xã Nghi San. 
12. Dir kin thô'i gian thtrc hin di an: Näm 2020-2021. 
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KT. TRIY(NG BAN 
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IV. MEN NGH! 

1. DÔI vói HDND thi xã: 

D nghj HDND thj xã quyt dinh chü tnrong du tu xây dimg di,r an: Các 
tuyn dithng giao thông phixting Mai Lam, thj xã Nghi Scm. 

2. Dôivó'i UBNIO thjxã: 

Can cir Nghj quyt cüa HDND thj xã v vic quyt djnh chü tnrcmg du tu 
xây drng dir an: Các tuyn dun'g giao thông phtthng Mai Lam, thj xã Nghi Son. 
LJBND thj xã trin khai các btxâë tip theo và t chüc thrc hin dii an theo dung 
quy djnh cüa pháp 1ut, dam báo hiu qua ngun vein dtu tu, sam dua dir an vào 
südiing. 

17 xem xét, quyêt djnhi. 

iVoi nhân: 
- Thuâng tric Thj iXy (b/c); 
- Thu?mg trirc HDND Thi xã; 
- ChU tjch, các phó chü tjch UBND Th4 xã; 

UBMTTQ và các doân the; 
- Các ccc quan, dan vi thuc Thj xã 
- Các dai biêu HDND Thi xã; 
- Chü tjch HDND, UBND xa, phiring; 
- Liru VT; Ban KT-XH. 



HOI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
Tifi  XA NGHI  SON Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S& 222 /BC-HDND Nghi Sun, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra dij thäo nghj quytv vic phê duyt chü triroiig dâu tir xây dipig 

dir an: Cai tao, stra chira tuyen thro'ng giao thong tir QL1A qua UBND xa 
Tüng Lam den thrng Nghi So'n - Bãi Trành (da phn thôn The Vinh), 

thj xã Nghi Son  

Sau khi xem xét d%r thão Ngh quyt và T?i trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cUa UBND thj xà Nghi San v vic dê nghj phê duyt chit tnrong 
các dir an du tir cong näm 2021 cUa thj xã Nghi Scm. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND thj xa Nghi San báo cáo Hti dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I. CO sO PHAP LV 
Dr tháo Nghj quy& v vic phê duyt chü truong du tix xây drng dir an: 

Ciii tao, sra chfra tuyn duô'ng giao thông & QL1A qua UBND x Thng Lâm 
dn dithng Nghi San - Bäi Trành (dja phn thôn Th Vinh), thj xã Nghi San 
dirge UBND th xã xây dimg can ccr vao các quy djnh cUa pháp lut, gm: 

- Lut T chi'rc chinh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/2015; Li4t Ngân sách 
Nhà nuàc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ciXa Qu& hOi;  L4t Du tu Cong 
ngày 13/6/20 19; Li4tXây drng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh ciXa Chmnh phU: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChIrih phü v vic quy dinh  chi tiM thi hành mt s diu ci'ia 
Lut Ngân sách nhà nuâc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiM hixóng dn thi hành mt s diu cüa Luat  D.0 t 
công; Ngh djnh s 68/201 9/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü v quàn 1~T 
chi phI du tu; 

ii. sly CAN THIET PHAI BAN HANH NGH! QUYET 
Tuyn duing giao thông tü QL1A qua UBND xã TiXng Lam dn dtthng 

Nghi San - Bãi Trành (dja phn thôn Th Vinh) có chiu dài khoàng 3,7km. Hin 
trng là du&ng lang nhiia, chiu rng nn ththng (4-5,5)m, m.t diiô'ng rng (3-
3,5)m, l duô'ng mi ben rng (0,5-1,0)m, là tric giao thông chinh ciXa xa, kM 
n& tmng tam xã TiXng Lam vOi QL1A và xã Tan Tru&ng. Trong do, doan tuyn 
lit QL1A den cong s xã TiXng Lam dài 1,5km và doan lit cu B dn dix&ng Nghi 
San - Bäi trành dài 1,6km qua qua trmnh khai thác siX dmg, hin nay dä xung 
cap, kM cu nhira mt duông bi v&, nhiêu vj. tn tao  thành .0 gà, gay khO khàn cho 
vic di lai  và â.nh huâng tài an toàn giao thông cüa nhân dan, cüng nhu phát 
trin kinh t cüa dja phuang. Do do, vic siXa chiXa, cãi tao  tuyn dithng trên là 
thirc sr cn thiM, dam báo an toàn giao thông và phü hçip vâi nguyen vQng ciXa 
nhân dan dja phuung. 
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hI nhng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi San nhtn 
thy: vic UBND thj xa Nghi Scm trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyêt vic 
du tu xây dung cong trinh: Cãi tao,  sila chira tuyn duâng giao thông til QL1A 
qua UBND xä Tilng Lam dEn ththng Nghi San - Bãi Trành (dja phn thôn The 
Vinh), thj xà Nghi Scm là rt cn thiEt. 

III. NH4N XET 
1. Sr phil hçrp vói quy hoch, kE hotch du tir 
- TuyEn du?ing duac du fir cãi tao,  si'xa chila Co bàn trên tuyên du&ng hin 

trng nên không ãnh hixàng dEn Quy hoach xây dirng chung Khu kinh tE Nghi 
San, tinh Thanh Hóa dEn 11am 2035, tm nhIn dEn näm 2050 dã duqc Thñ tuOng 
ChInh phü phê duyt tai  QuyEt djnh s 1699/QD-TTg ngày 07/12/2018. 

- Vic du tu xây dirng cong trInh phil hcp vci kE hoach du tu cong näm 
2021 cüa thj xã Nghi San. 

2. Mic tiêu du tir: 
Cái tao,  sila chüa tuyEn nhm tto diu kin thun 1ci cho vic di lai  cUa nhân 

dan, dam bào an toàn giao thông, phiic vi cong tác phông chEng thiên tai, nâng cao 
d&i sng 4t cht và tinh thn cUa nhân dan, gop phn thüc dy phát triên kinh tE - 
xa hi cüa dja phucing. 

3. Ten dr an: Cãi tao,  sila cha tuyEn diing giao thông tir QL1A qua 
UBND xã Tilng Lam dEn du?mg Nghi San - Bãi Trành (dja ph3n thôn The 
Vinh), th xã Nghi San. 

4. Da diEm xây dmg: xa Ti'ing Lam, thj xã Nghi Son. 
5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 
6. Cp quyEt djnh chü trirong du tir dr an: HDND thj xã Nghi San. 
7. Cp quyEt djnh du tu dir an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Chü du tir: UBND thj xã Nghi San. 
9. Ni dung, quy mô du tir: 
- Du lit cài tao,  sila chfta tuyEn dithng: ChiEu dài tuyEn khoãng 3,1km, bE 

rng nEn thring Bn=(4,0 -5,0)m; bE rng mt diràng Bm=(3,0 - 3,5)m; bE rng 
iE duing Bl=(0,5-0,75)x2m; ThiEt kE mii cng thoát nuóc ngang du&ng tai  các 
vi tn c.n thiEt. 

- Giãi pháp k th4t:  Xil li nhüng vi trI nEn dumg bj sInh lün; Cay thi, lu 
len lai  móng, mt dumg cii; bü venh bang ló'p cp phEi dá dam l°a  II; Lcp 
móng cp phi dá dam loai  I; tuth nhira thm barn TCN 1,0kg/m2; lang nhira 3 
1&p TCN 4,5kg/m2; gia c iE duông. 

, A A 10. Diy kien tong mtrc dau tir: 4,4 ty dong 
(Bin tj, bn tram triu thng chán) 

11. Ngun vndu tir: Til ngun ngân sach thj xã. 
12. Dir kien tho'i gian thirc hiçndr an: Nam 2020-202 1. 
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Iv. MEN NGH! 
1. Dôi vol HDND thj xä: 
D nghj HDND thj xã quyt djnh chü tnrang du tix xäy drng dr an: Cãi 

tao, süa chüa tuyn dithng giao thông tr QL1A qua UBND xã Thng Lam dn 
diRing Nghi San - Bãi Trành (dja phn thôn Th Vinh), thj xã Nghi San. 

2. iMi vOl UBND thi xâ: 
Can ct'r Nghj quyt ct'ia HDND thj xã v vic quyt djnh chü Irirang dâu tu 

xây dirng dir an: Câi tao,  si'ra cha tuyn ththng giao thông tir QL1A qua UBND 
xã Thng Lam dn thxvng Nghi San - Bãi Trãnh (dja phn thôn Th Vinh), thj xä 
Nghi San. UBND thj xã trin khai các bm9c tip theo và to chüc thiic hin di an 
theo dung quy djnh cCja pháp 1ut, dam báo hiu qua nguOn von dâu tx, sOm dua 
dij an vào sü di.ing. 

Ban Kinh t- Xã hi BDND flu xã kinh trInh HDND thj xã Ngbi Son k hop thu 
17 xem xét, quyêt djnh./. 

Noi nhân: 
- Thung trrc Thj i'iy (b/c); 
- Thithng tWc  HDND Th1 xã; 
- Chi tjch, các phó chü tch UBND Thj xã; 
- UBMTTQ và các cloàn the; 
- Các cci quan, dcin vj thuc TM xã; 
- Các dai biêu HDND Thi xã; 
- Chü tjch HDND, UBND xä, phutmg; 
- Luu VI'; Ban KT- XH. 



HQI DONG NHAN DAN 
Till xA NGHI SON  

S:223 /BC-HDND 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hinh phñc 

Nghi Sun, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão nghj quy& v vic phê duyt chü trirolig du tir xây dmg 

dr an: Dirbng giao thông phu*ng Hal Ninb, thj xã Nghi Son doin 
tfr thônThanh Cao di xóm 2 thôn IIing Phong và tuyn throng giao thông 

thôn Htmg So'n, phirO'ng Hãi Ninh thj xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dr tháo Nghj quyt và Th trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Son ye vic dê ngh phê duyt chd truong 
các dir an du tu cong näm 2021 cüa th xä Nghi Son. Ban Kinh tê - Xã hi 
HDND thj xã Nghi Son báo cáo HOi  dng nhân dan thj xã nhu sau: 

1. CO SO PHAP LV 

DLx thão Nghj quy& v vic phô duyt chü trirnng du lix xây d'irng dir an: 
Dithng giao thông phuâng Hãi Ninh, thj xâ Nghi Son dotn tr thôn Thanh Cao di 
xóm 2 thôn Hng Phong và tuyn du&ng giao thông thôn Hirng San, phu&ng Hâi 
Ninh thj xã Nghi San duçic UBND th xã xây dirng can dr vào các quy djnh cüa 
pháp h4t,  gm: 

- Lut T chüc chinh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nhà nrn9c s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quoc hi; Lut Du tu cong 
ngày 13/6/2019; Li4t Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa ChInh phü: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phñ v vic quy djnh chi tiêt thi hành mt s diu cüa 
Lut Ngth sách nhà nuàc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cUa 
ChInh phü quy djnh chi ti& huóng dn thi hành mt s diu cüa Luat  Du t 
cOng; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 ci:ia ChInh phü v quãn 1 
chi phi du ttr; 

II. S CAN THIET PHA! BAN HANH NGH! QUYET 
Phung Hãi Ninh là mt phu&ng yen bin thuc Thj xã Nghi Son, có dja 

hinh tuong di bang phng. Dan cu tp chung dông dt'ic nghê nghip chü yu là 
nông nghip, ngtr nghip và buôn ban. 

Thai gian vira qua theo chü tnrang xã Triêu Duong sap nhp vào Phithng 
Hãi Ninh, D thutn lqi cho vic phát triên han ni3a cüa Phthng Hài Ninh thI 
vic xây dirng nâng cp the co si ha tang, lion k& giüa hai x sau khi sap nhap 
là vic h& süc c&n thi&. Tuyn dtr&ng liOn thôn ducc nâng cap tao  h thng giao 
thông thông su& cho toàn khu vrc, kêt nôi vai các tuyen chinh cña khu vrc, 
tang tInh kt ni, tao  diu kin thun igi trong vic di laj, thiic dy yjéc trao di, 
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buôn ban hang bOa cüa nhân dan trong phung và các vüng Sian  can. VI 4y, 
nâng cp dung lien thôn Phtthng Hài Ninh là tht can thiêt, nhäm hoàn thin h 
thng giao thông trong phtthng nói riêng và toàn huyn nói chung. 

Tir nhirng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi Scm nh3n 
thy: vic UBND thj xà Nghi Scm trinh HDND thj xã ban hành Nghj quy& là rat 
cn thit và cp bach. 

III. NH4N XET 

1. Si phü hçrp vO'i quy hoich, k hotch du tir 

- Dir an du?c d&u tu không ãnh hung dn Quy hoach xây dung chung Kim 
kinh t Nghi San, tinh Thanh HOa dn nãrn 2035, tam nhin dn näm 2050 dã 
ducic ThU tithng Chmnh phU phê duyt tai  Quyt djnh s 1 699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tu xây dimg cong trmnh phU hcrp vri k hotch d.0 tix cong nàm 
2021 cUa thj xà Nghi San. 

2. Miic tiêu du ttr: 

To diu kin thun lcn cho nhân dan di lai phiic vii phát trin kinh t - xa 
hi và trng buic hoàn thin ca s hi tang giao thông. 

3. Ten dur an: Du&ng giao thông phuing Hâi Ninh, thj xã Nghi San don tir 
thôn Thanh Cao di xóm 2 thôn Hng Phong và tuyn duing giao thông thôn Hung 
San, phuing Hài Ninh thj xa Nghi San. 

4. Dja dim.xây dimg: phinmg Hãi Ninh, thj xa Nghi San, tinh Thanh Hóa. 

5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chU trtrong du tir di,r an: HDND thj xã Nghi San. 

7. Cap quyêt (tjnh däu tir thy an: UBND thj xã Nghi San. 
A 8. Chu dau tir: UBND phucing Hai Nrnh. 

fl A• A A . Ni dung, quy mo dau ttr: 
Du tt.r xây dirng 02 tuyn dtthng vOi tng chi&i dài khoãng 0,9km, trong do: 

Tuyên 01: Doan tir thôn Thanh Cao di xóm 2 thôn Hng Phong, chiu dài 
400,Om; Tuyën 02: TuyOn du&ng giao thông thôn Hung San: Chiêu dài 500,Om, 
tuyên du?ng hInh thành trên cci s0 xây drng nãng cap theo tiêu chuân thiêt kê. 

- Chiêu rng nên diring: Bnên = 4,5m. 
- Chiêu rng mt dumg: Bmt =3,00m. D6c ngang I m.t 2%. 
- Chiêu rng lê di.thng: B1ê = 2x0,750m. Doe ngang I i 4%. 
10. Dir kin tang mfrc du tir: 3 t' dông 

(Ba tj' d'ông chán) 
A A

. - o
A 0 11. Nguon von dau tir: NS th xa 70/a vaNS phuang tr can doi 30/a. 

12. Dir kin thôi gian thiyc hin diy an: Nàm 2020-202 1. 
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IV. MEN NGH! 

1. IMi vri HDND thj xã: 

D nghj HDND thj xa quyt djnh chil trixong du tu xây dirng d an: Du?ing 
giao thông phu&ng Hãi Ninh, thj xã Nghi Scm don tir thou Thanh Cao cli xóm 2 
thôn Hng Phong và tuyn duông giao thông thOn Hung San, phu?mg Hãi Ninh thj 
xã Nghi San. 

2. Dôi v&i UBND thi xã: 

Can cir Nghj. quy& cüa HDND thj xã v vic quy& djnh chü truang du tu 
xay dirng dir an: Dithng giao thông phithng Hãi Ninh, thj xã Nghi Son don tir 
thôn Thanh Cao di xóm 2 thôn Hng Phong và tuyn duông giao thông thôn Hung 
San, phuôiig Hâi Ninh thj xà Nghi San. UBND thj xã trin thai câc buâc tip 
theo và t chüc thirc hin dir an theo dung quy djnh ciia pháp luat, dam báo hiu 
qua ngun vn d.0 tu, s&m dua d an vào sir diing. 

Ban Kinh t- Xã hi HDNI) thj xã kinh trInh HDND thi xã Nghi Son k3 hçp th1r 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noi nIzin: 
- Thixông trrc Thj ày (b/c); 
- Thuing trt1c F]DND Thi xâ; 
- Chà tjch, các phó chñ tjchUBND Thi xã; 
- UBMTTQ và các doãn the; 
- Các ca qun, dun vj thuOc Thj xã; 
- Các dai biêu HDND Thi xã; 
- Chü tjch HDND, UBND xã, phi.ring; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 

Du Van Hung 



HO! BONG NHAN DAN 
TH4  xA NGHI  si1 

S:224 /BC-HDND 

CONG HOA xA HQI CffJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - Hrnh phüc 

Nghi San, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thâm tra dir thão nghj quyt v vic phê duyt chü trlr(nlg dan hr xây ding 
dir an: Du*ng giao thông lien xã NgQc Linh - Anh So'in, thj xä Nghi So'n 

Sau khi xem xét d thâo Nghj quy& và T? trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xa Nghi Scm v vic dà nghj phé duyt chil truxmg 
các du an dAu tir cong 11Am 2021 cCta Liii xa Nghi Scm. Ban Kinh t - X hi 
HDND th xA Nghi Scm báo cáo 1-Ti dông nhân dn thj xa ithu sau: 

I. C€% sO PHAP Lc 

Dir tháo Nghj quyt v vic phê duyt chii trucmng dâu hi xây drng d an: 
Du&ng giao thông lien xi Ngçc Linh - Anh San, thj xA Nghi Scm dugc UBNI) 
thj xA xây dtig cAn cir vào các quy djnh cüa pháp lut, g\m: 

- Lut T chcrc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; Lut N gân sách 
Nhà nmc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/20 15 cña Quc hi; Lu3t  Du tu cong 
n.gày 13/6/2019; Lut Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dnh ciia Chinh phi:t: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü ye vic quy dtnh  chi tiêt thi hành mt s diu c'àa 
Lut Ngân sách nhà nuIc; Ngh djnh s 40120201ND-CP ngày 06/4/2020 cña 
ChInh phü quy djnh chi tit hixàng dn thi hành mt so diu cia Luat Dtu hi 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 ci'ia Chinh phiX ye quán 1' 
chi phi du hi; 

II. S1Y CAN THIET PHAI BAN HANH NGIII QUYET 

Du hi xây dirng tuyn duàng lien xA Ng9c Linh — Anh Son không chi tao 
diu kiên thun lçmi cho viêc di lai cüa nhân dan trong khu dan cii, tao diu hen 
cho vic phát trin vAn hoá, kinh th dan sinh ma cOn phic vi dc 1irc cho cong 
tác an ninh xA hi và quc phOng. Không nhrng th ciXng vài si,r nghip phát 
trin cong nghip hoá, hin dai  hoá ciia d.t nithc. Vic xây dijng cüng cé, co s 
ha tang dc hit là nhia hóa và be tong hóa dix&ng giao thông có vai trô ht src 
quan tryng trong di sing hin nay. 

Tir nhil'ng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HT)ND thj xà Nghi Son nh.n 
tMy: vic UBND thj xã Nghi Sori trinh 1-TDND thj x ban hành Nghj quyt là rit 
cn thiét. 
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In. NHN XET. 

1. Sij phà hqp vói quy hoch, k hoch du tir 
- Dir an di.rqc du tix không ánh hung dn Quy hoach xây dirng chung Khu 

kirih th Nghi Scm, tinh Thanli Hóa dn 11am 2035, t&m nhIn dn näm 2050 âã 

dirqc Thu tithng ChInh phiX phê duyt tai  Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 

07/12/2018. 
- Vic du tix xây drng cong trInh phii hçip vài k hoach du lit cong nãm 

2021 cUa thj xa Nghi San. 

2. Miic tiêu du tir: 
T?.o diu kin thun 1çi cho nhan dan di lai  phiic vii phát triên kinh té - xã 

hi và hoàn thin các tiêu chI xây dirng nông thôn mdi. 

3. Ten dii an: Dithng giao thông lien xã Ngoc Linh - Anh Scm, thj xã Nghi 
San. 

4. Dja dim xây dipig: xã Ng9c Linh, thi xã Nghi San, tinh Thanh Hóa. 

5. Dir an nhóm: Dij an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü trtro'ng du tir dir an: HDND thj xã Nghi S(m. 

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

8. Chü du tir: UBND xã Ngçc Linh. 

9. Ni dung, quy mô du tir: 
- Chiu dài toàn tuyn L=934.34,00m; B mt = 3,5m; B 1 dumg = 

2x1.0m; Taluydàp 1:1.5; taluydào 1:1. 
- Kt c&u áø dix&ng: Mt du&ng BTXM M250; Móng CPDD loai II; Nn 

diRmg bóc hüu cci, vet biin, d.p trã d.m chit K95. 
- Cng ngang dixmg: KM cu: Day cng, than cng be tong M200; T.rn 

dan BTCT M250 
10. Dir kin tng mfrc dâu tir: 71,3 t'dng 

(M3t t, ba tram triu d'óng chdn) .ç . 11. Nguon von dau tir: NS th xa 100/s. 
12. Dir kin thôi gian thirc hin dir an: Näm 2020-2021. 

IV. MEN NGHT 

1. Dôi vó'i HDND thj xã: 

D nghj HDND thj xà quyM djrih chü trucing du lix xây dimg dir an: Du&ng 
giao thông lien xa Ng9c Linh - Anh San, thj xã Ngbi San. 

2.DivóiUBNDthjxã: 

CAn ci Nghj quy& cüa IIDND thj xã v vic quyM djnh chü tnrolig Chin lii 
xây dirng dr an: Dithng giao thông lien xã Ng9c Linh - Anh San, thi xã Nghi 
San. UBND thj xã trin khai các buóc tip theo và t chirc thirc hin dir an theo 
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dáng quy djnh c'iXa pháp Iut, dam bão hiu qua ngun vn du tx, s&m dira dir 
an vào sir diing. 

BanKnhth-XãhiHD1DthxãkinhtdnhHDNDthxNghi Sonk'h9pthr 
17 xem xét, quyêt djnh.I. 

Noi nhuii: 
- Thirâng trirc Thj üy (b/c); 
- Thithng tnrc HDND Thj xã; 
- ChU tjch, các phó chü tch UBND Thi xâ; 
- UBMTI1TQ và các doân thô; 
- Các ca quan, dan vj thuQc Thj xã; 
- Các dai biêu HDND Thi xã; 
- Chñ tich HDND, UBND xâ, phuàng; 
- Lwi VT; Ban KT- XE. 
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