
1101 BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CIIU NGHIA WET NAM 
Till XA NGffl SN Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc 

S6:19 1/BC-HDND Nghi Soii, ngày20 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra duy thão nghj quyt v vic phê duyt chü triro'ng du tir xây dmg 
dir an: Nhà bp an và các hing miic ph trq Trtrrng mm non xä Tñng 

Lam, thj xã Nghi Son 

San khi xem xét dix thâo Ng quyt và Tr trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Scm v vic c1 nghj phê duyt chü trucing 
các dir an du tu cong nàm 2021 cña th xã Nghi Scm. Ban Kinh M - Xã hi 
HDND thj xã Nghi Son báo cáo HOi  dng nhân dan th xã nhir sau: 

I.CYSOPHAPLY 
Dir tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü trucmg dâu tii xây drng d an: 

Nhà bp an và các hang m11c phi,i trçi Tru&ng mm non xã Tüng Lni, thj xã 
Nghi Scm duçic UBND thj xa xay dimg can cü vào các quy dinh  cüa pháp 1ut, 
gôm: 

- Luât T chüc chinh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; Lust Ngân sách 
Nlià rnthc s 83/2015/QH13 ngày 25/612015 cüa Quc hi; Luat  Du hr cong 
ngày 13/6/20 19; L4t Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa Chinh phii: Nghj djnh s 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa 
Lut Ngân sách nba rnthc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh phü quy djnh chi tit hix&ng dn thi hãnh mt s diu cüa Lut Du hr 
công; Nghj djnh s 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chinh phü v quán 1 
chi phi du hi; 

H. SIJ CAN TIIIET PHAI BAN IIANH NGH! QUYET 
Cci sâ ha tng Tnx&ng mm non xã Tüng Lam duqc xây drng và dtra vào 

khai thác sü diing dã lâu, hin tai  mt so btng mic dã bj xuông cap, hu hông 
không dam báo phiic vi nhu câu v cci so' vt chat, hQc tp Va rèn 1uyn cña các 
cháuh9csinh. 

Trong nMng nãm qua vài sir quan tam cüa các cap chInh quyên dja 
phuo'ng thI mt so hang miic dã duçic dâu hr xây dirng dua vào khai thác si'r 
dimg, tuy nhiên vn cOn thiêu va chua dáp i'rng dü cho nhu câu hin tai  cüng nhu 
tucmg lai. 

Can cir vào djnh hirâng phát triên cüa Nhâ nuàc trong nhiêu 11am qua, ciing 
nhu can cü vao nhu câu thrc tê vii miic dIch dáp 1mg nhüng diêu kin tôi thiêu 
vô cci so' 4t chat cña nba tnr&ng, birâc dâu on djnh cci so' 4t chat dam bão chat 
krçrng h9c tp và rèn 1uyn cüa các cháu hçc sinh. 

Ti'r nhi'tng nOi  dung trên, Ban Kinh t- Xä hOi  HDND thi xã Nghi San nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi San trInh HDND thj xã ban hành Nghj quyt vic 
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du t'x xây dirng cong trinh: Nhà bp an và các hang mic phii trç Trung mm 
non xã Tüng Lam, th xã Nghi Scm là rat c.n thik 

ifi. NH4N XET 
1. Sir phñ hçrp v&i quy hoch, k ho3ch du tir 
- Dir an thrcyc du tir không ânh hiring den Quy hoach xây drng chung Khu 

kinh té Nghi Scm, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tam nhin dn nàm 2050 dã 
duçc Thii tithng Chinh phü phê duyt t?i  Quyêt djnh sO 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. COng trinh dirqc xây dimg nàm trong khuôn viên dang quãn l9 và 
sr dig cüa nhà tnthng. 

- Vic dau lit xay dimg cong trInh phii hcp vâi kê hoach dâu lit cong näm 
2021 cña thj xã Nghi Scm. 

2. Miic tiêu du tir: 
Du lit xay drng nhà bp an và các hang miic phi,i trç Tnrôrng mâm non xà 

Tiing Lam là rat can thiêt, &ng buàc nâng cap, hoàn thin c si 4t chat cho 
nhà tnthng, to không gian hQc tap, vui choi và rèn 1uyn cho các cháu, trng 
bithc dat  trithng chuân quOc gia. 

3. Ten dr an: Nhà bp an vâ các hang mlic phii trci Trithng mm non xa 
Tiing Lam, thj xã Nghi Scm. 

4. Dia dim xây dirng: xa Thng Lam, th xà Nghi Scm. 
5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 
6. Cap quyt djnh chü trirng du tir diy an: HDND thj xà Nghi San. 
7. Cp quyt djnh du tir dir an: UJ3ND thj xà Nghi Scm. 
8. Chu du tir: UBND xã Ti'mg Lam. 
9. Ni dung, quy mo dau tir: 
- Nhà bêp an: Nba 01 tang, dirçmc xây dimg trên mt bang hInh ch nht 

kIch ththc tim (9.9x6.3)m; din tIch xây dirng 66m2. Cos nell nhà: ±0.00; Cos 
san: -0.45; Cos san mái be tOng: +3.60; Cos dinh mái ton: +4.80; 

- Nhà v sinh: Cong trInh di.rçmc xây dirng trén mt bang hInh chft nht kIch 
thu&c tim (6.26x3.7)m. Din tich xây dirng 25,5iri2. Cos dinh mái: +3.00; Cos 
nên nhà: ±0.00; Cos san: -0.15. - 

- Nba báo v: Cong trInh duqc xây d%rng trén mt bang hInh vuông kIch 
thithc tim (3.0x3.0)m; Toàn b mt bang duçic bô tn lam phông trirc báo v; Cos 
nén nhà: ±0.00; Cos san: -0.30; Cos san mái be tong: +3.00; Cos dinh mái ton: 
+4.00. 

- San + ranh thoát rnthc: 
+ KAt cu san tir trên xung dui: Trên cng lát gach  Terrazzo 

400x400x30; lop 2 dO be tong dá 1x2 M200# dày 7cm. Trái nilong tái sinh tniióc 
khidô. 

+ Ränh thoát rnthc: Day rAnh dá 4x6 vüa Xlvi M100#, thãnh xây tithng 
gchbêtOng dc dày 220 VXM M75#. Trát day, thành rânh VXM M75 dày 1,5 
cm. Tam dan rnh thoát niràc BTCT dá 1x2 M200 dày 10 cm. 

+ Giêng khoan cap nrnc cho thu trtthng loai ông loai ông phi 90. 
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- B&i hoa, vtr?m c tIch: Móng d be tong lot dày 10cm, tithng xây gch 
be tong rông VXM M50#, dày 110cm, trát \'XM M75 và quét vôi ye toàn b. 
San vithn cô tIch: Kêt câu san tii trên xuông dithi: Trên ciIng lát gch Terraz7o 
400x400x30; lop 2 do be tong dá 1x2 M200# dày 7cm. Trái nilong tái sinh tnthc 
khidô. 

- Xây mcci công, tuàng rào: 
+ Xây mài công: Gôm cOng chInh và cong phii; Cong chmnh tnthng mâm 

non rng 8.lm, cong phii rng 1,4m. 
+ Biên hiu có chiêu dài 2,355m; cao 2.065m. Móng biên hiu xây bng dá 

hOc VXM M50#, biên hiu dxqc xay bang gach không nung tiêu chuân, trát 
hoãn thin VXM M75# dày 1,5cm, op dá granit tr nhiên, chü bngdông. 

- Tithng rào: Tuông rào xây gch, móng tu&ng rào xây gch duçic thiêt kê 
dangmóng xây bang dá hOc  VXIvI M50#. 

- Cãi tao  rãnh thoát rnthc phIa trithc cong tnthng: Chiêu dài rãnh do?n 
phia tnthc cong 60m. Thành và day rãnh BTCT M200 dày 15cm. Do tam dan 
chju lc, lap dt tam dan toàn bO chiêu dài rành. Tam dan rãnh thoát niicc BTCT 
dá 1x2 M200# dày 15cm. 

10. Dir kin tang mfrc dan tir: 1,9 t dông 
(Mç$t tj, chin tram triu dông chdn) 

11. Nguôn vn du tir: NS thj xà h trçl 70%, ngân sách xã 30%. 
12. Dir kin thoi gian thirc hin dir an: Näm2020-2021. 
IV. KIEN NGH! 
1. iMi vol BlOND thj xã: 
D ng HOND thj xà quy& dinh chü tniclng du tir xây dimg dir an: Nhà bp an 

và cac hung miic phi trçi Tnring mm non xã Tiing Lam, thj xà Nghi Sun. 
2. Di vOl UBND thj xã: 
Can cü Nghj quy& c1ia HDND thj xã v vic quyêt djnh chü tnrung du ttr 

xây drng dr an: Nhà b an và các hng,m'çic phi,i trçr Tru&ng mm non xã Thng 
Lam, thj xã Nghi Sun. UBND thi xã trin khai các buàc tip theo và t chüc 
thirc hin dii an theo dung quy dnh cüa pháp 14t, dam báo hiu qua ngun vn 
du tu, sam dira dij an vào si'r diing. 

BanKinht-XahiBNDthjxãkihtriiihHDNDthxãNghi Sonkth9pth1'r 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noi nhin: 
- Thuông 1rirc Thj üy (b/c); 
- Thu&ng trc HDND Thj xã; 
- Chü tjch, các phó chñ tjch TJBND Thj xã; 
- UBMTTQ và các doãn the; 
- Các cci quan, don vj thuc Thi xã; 
- Các dü biêu HDND Thi xã; 
- Chii tjch HF)ND, UBND x, p1nring; 
- Ltru VT; Ban KT- XH. 



HO! BONG NHAN DAN 
Thu XA NGHI  SON 

S&192/BC-HDND 

CQNG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phuIc 

Nghi Soii, ngà)20 thángl2 nám 2020. 

BAO CÁO 
Thm Ira dij thão nghj quyt v vic phê duyt chü triro'ng du tir xây dmg 

dirán: Sfra chfra nhà lop hQc 2 tng 8 phông Trtro'ng tiu hçc xã Phü Lam, 
thjxãNghiSo'n 

Sau khi xem xét dij tháo Nghj quyêt và T& trInh so 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi San v vic d nghj phê duyt chü truong 
các dir an du tx cong näm 2021 cña thj xã Nghi Son. Ban Kinh t - Xã hi 
RDND thj xã Nghi Son báo cáo Hi dhng nhân dan thj xã thu san: 

LCOS1PHAPLY 
Du tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü trucing dan tu xây drng dir an: 

Sira chIa nhà lap h9c 2 tang 8 phông Tnrông tiu h9c xà Phü Lam, thi xã Nghi 
San ducrc UBND thj xa xay dirng can cü vào các quy dnh ci'ia pháp 1ut, gôm: 

- Lust T chüc chinh quyn dja phucrng ngày 19/6/2015; Lust Ngân sách 
Nlià nithc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hi; Lut Dan tir cong 
ngày 13/6/20 19; Luat  Xây  dvng  ngày 18/6/2014; 

- Các N 1hj  dnh cüa Chmnh phü: Nghj djnh s 163/2016/NEi-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy djnh chi ti& thi hãnh mt s6 diu ci'ia 
Lut Ngân sách nhà nithc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh phü quy cljnh chi ti& huâng dn thi hành mt s diu cüa Lut Dau tir 
công; Nghj dnh s& 68/2019/ND-CP ngày 14/8/20 19 cüa ChInh phi:i v quán 1 
chi phi dan Iii; 

ii. SCAN THIET PHAI BAN HANTLI NGH! QUYET 
Nba lap hpc 2 tang 8 phông Tnxôrng tiu bce xã PhU Lam, thi  xã Nghi Son 

da hur hông nng, không dam bão an toàn cho hc tp và giãng day. Gach  lát nên 
toàn nhà bin trng cia b inn rnrt bong va gay khó khän cho qua trinh si'r diung; 
Lop va trát ttr&ng, dm, tran, ct toàn nhà cia b bong tróc mOt  s v tn gay mat 
m quan chung; Lap vôi ye tuô'ng, dam, tran, ct toàn nhà cia bi rêu mc và bay 
màu; Lap lang Granito bc can thang, tam cap bj bong tróc hu hông; H tMng 
cira g  chan song g hin tai  cia bi bay màu son, hoa sat cira s tang 2 bj han gi; 
Mái lcrp tOn hin trng do tác dng cüa thai tit, gió bào cia bj hu hông nng, xà 
g thép bj han gi hix hông hoàn toàn; San sê nO mái dã bj thm dt mt s vi tn 
gay rêu mc tithng, tran nhà; H thng day din và thit bi din cia hix hông 
không con khá nàng sü dimg; H tMng dthng ng PVC D90 thoát nuâc mái cia 
bj hu hông hoàn toàn. Do 4y vic ciau tu là rat can thit d dam báo cci so 4t 
chat cho nhà th.rOng. 
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Dl nhUng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi Hf)ND thj xã Nghi Son nhn 
tMy: vic UBND thj xA Nghi Son trInh HDND thj xã ban h?nh Nghj quyt vic 
d&u liz xây dirng cong trInh: Sira chia nhà lap h9c 2 tang 8 phông Trulng tiêu 
h9c xã Phü Lam, thj xã Nghi Son là rt cn thit và cp bach. 

ifi. NH4N XET 

1. Str  phil hçrp vói quy hoch, k hoich du tir 
- Du an duçic du liz không ãnh hixâng den Quy hoach xây dung chung Khu 

kinh t Nghi San, tinh Thanh Hóa den nãm 2035, tam nhin den nm 2050 da 
duçic Thii lmng ChInh phü phê duyt tai  Quyt dnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. Cong trInh duçic xây drng nm trong khuôn viên dang quàn l và 
sCr dicing cüa nhà tnthng. 

- Vic du lit xây dirng cong trinh phü hqp vài k hoach du tti cong näm 
2021 cña thj xa Nghi San. 

'A 2. Mic tien dan tn': 
Vic du tir Sila chiia nhà lop h9c 2 tng 8 pbOng Trtthng tiu hçc xã Phü 

Lam, thj xã Nghi San, tfrng bi.rac nâng c.p, hoãn thin Co sâ 4t chit cho nha 
trithng, dng thOi d tin tOi tnx?mg dt chun Quc gia. 

3. Ten thy an: Sira chcra nhà lap hQc 2 tng 8 phông Tnthng tiu hc xà Ph 
Lam, thj xãNghi San. 

4. Pta  dim xây diyng: xã Phii Lam, thi xa Nghi Son, tinh Thah HOa. 
5. Dir an nhóm: Dir an nhOm C. 

. 6. Cap quyet dinh  chu throng dan tir diy an: HDND th xa Nghi San. 
7. Cap quyt dinh  du tir diy an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Chü dn tn': UIBND xa Phii Lam. 
9. Ni dung, quy mô du tir: 
Nba lap hçc 2 t.ng 8 phông, phuong an sila chira: Phá dc gch lát nn hin 

trng au do lát lai  bang gch Ceramic 500x500mm loai 1 màu sang; Diic k& 
hçp trát la  20% din tIch ttthng, cot, dm, tthn toàn nhà b.ng VXM mac 75 dày 
1,5cm; V sinh cao  bO lop vôi ye cü 80% din tIch tung, cot, dm, tr.n toàn 
nhà sau do ian son 1 lap lot 2 l&p màu theo quy trInh; Phá d lap lang Granito 
tam c.p, cu thang sau dO lát lai  bng dá Granit màu sang dày 2cm; Tháo dii, 
thay th b thng cla g cii bng h thng cila nhra U.pvc có löi thép gia 
c'ithng; Tháo di thay mOi toàn b mái tOn và xà g thép cMng nóng, chng 
tMm mái; Tháo dä kt hqp thay mOi h thng din + thit bj din và thit bj 
PCCC toàn nhà (Din chMu sang dam báo tiêu chun h sang phil hqp, den Led 
máng dôi dài 1,2m; Quat trn sâi cánh 1,4m. Hành lang treo den Led D250, 
220V-25W. Day din 1un trong ng nhra cilng PVC di chIm trong tu&ng, trn; 
PCCC: DiXng binh b9t CO2 và bmnh MFZ4; có tiêu lnh chfra cháy dt t?i  vj fri 

quan sat); Tháo di và thay th mOi 08 duthig ng thoát rnrOc d9c mái PVC 
D90 kát hcip born Sika chng thm vj tn phu thu; Lang chng thm sê no mái 
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bang dung djch Flinkote theo quy trInh. 
10. Dir kin tang mfrc du tir: 1,9 t dông 

(Mat tj, chin tram triu dong chn) 
11. Ngun vn du tu: NS thj xã 70% và ngân sách xã tr cn di 30%. 
12 Dir kin thôi gian thic hin diy an: Nàm 2020-2021. 
IV. KIIEN NGH! 
1. Dôi vó'i IIDND thj xã: 
D nghj HDND thj xã quyt djnh chii trircmg dAu tti xây dung dir an: Süa 

chira nhà lop hçc 2 tng 8 phông Tnthng tiu h9c xã Phii Lam, th xA Nghi Scm. 
2.D6ivóriUBNDthixã: 
Cn Cu Nghj quy& cita HDND thj xã ye viêc quyêt djnh cthX thxcing du ttx 

xay dimg d? an: Si:ra chüa nhà l&p hc 2 tng 8 phông Trithng tiki hQc xa Phii 
Lam,, thj xã Nghi Son. UBND thi xã trin khai các buàc fip theo và t chuc 
thrc hin dir an theo diing quy dnh cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua ngun vn 
dAu ti, sam ctiia diy an vào sü dimg. 

Ban Kinh t- Xä hi UDND thi xã kIiih trinh HDND thi xã Nghi Son 1çt h9p thir 
17 xem xét, quyêt dinhi. 

No'inhmn: 
- Thu&ng 1rc llij üy (b/c); 
- Thu?mg tric HDND Thj xã; 
- Chü tjch, các phó chü tjch UBND Tlij xä; 
- UBMTTQ và các doàn the; 
- Các cci quan, don vj thuc Thi xã; 
- Các di biéu HDND Tili xâ; 
- Chü tjch HDND, UBND xä, phithng; 
-LuuVT;BanKT-XH. 



IIQI DONG NHAN DAN 
TifI xA NG1II SON 

S&193/BC-HDND 

CQNG HOA xA HOI ciitj NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - H3nh phüc 

Nghi Sun, ngdj20 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dij thäo nghj quyt v vic phê duyt chü tnrong du tir xây dujng 

dir an: Xây dijng mó'i nhà ló'p h9c 2 tang 12 phông 
trtr&ng tiu  hçc Hãi Ninh, thj xã Nghi Sni 

Sau khi xem xét dir tháo Nghj quyt và T?i trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cUa UBND th xã Nghi San v vic d nghj phê duyt chit tnrcmg 
các d? an du Pr cong näm 2021 cüa th xã Nghi San. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND thi xâ Nghi Scm báo cáo HOi  dng nhân dn thj xã nhix sau: 

I. COS1PHAPLY 

Du tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü trucing c1u Pr xây dirng dii an: 
Xây dijng mài nhà kp h9c 2 tng 12 phông truông tiêu h9c Hái Ninh, thj xã 
Nghi San duqc UBND thj xã xây drng can cir vào các quy djnh cña pháp 1ut, 
gôm: 

- Li4t T chüc chInh quyEn dja phiwng ngày 19/6/2015; Li4t Ngân sách 
Nhà rnthc s 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015 cüa Quc hi; Li4t Du hr cong 
ngày 13/6/2019; Luât Xây dimg ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa Ch{nh  phU: Nghj djnh s 163/2016(ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu ci1a 
Lut Ngãn sách nhà nuàc; Nghj dinh  s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cUa 
ChInh phü quy djnh chi tit hixóng dn thi hành mt so diu cUa Lut Du hr 
cOng; Nghj djnh s 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phii v quán 1 
chiphI dutu; 

11. S1 CAN THLET PHAI BAN HANH NGH! QUYET 
Phithng Hái Ninh là mt phithng có mt dO dan cu dông dñc nAm r phIa 

Bc cüa thj xã Nghi Scm. Theo kháo sat dan s thI dan so cila Phithng Hái Ninh 

trong näm 2020 là hon 18000 ngu&i vói 4875 hO dan sinh sang trên dja bàn 

phuông; 

HiOn nay Trtr&ng tiu hQc phithng Hâi Ninh cO tng s h9c sinh là 1303 em 

h9c sinh. Chinh quyn cija phuang và nhà trtthng dä b tn cho các em hQc sinh 

h9c 2 calngày nhung hiOn  tai s phông d phiic vii cho cOng tác giâ.ng day, h9c 
tp vn con thiu. Theo báo cáo cña Phông GD&DT thj xä Nghi Scm thI vó-i 

thng s s h9c sinh là 1303 em h9c sinh thI nhà tnr&ng cn ti thik 38 phOng 

h9c d pbc vi cho cong tác giáng dty và h9c tap; 
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Tir nhftng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xã Nghi S(m nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi Scm trinh HDND thj xã ban hành Nghj quyt vic 
d&u tix xây drng them phông hçc mri là r.t cn thit d phiic vi t& cho giáo 
viên và h9c sirih Tnring tiu hpc phung Hãi Ninh trong cong tác giãng dy và 
h9c tsp. 

ifi. NH4N XET 

1. Sty phü hç'p vó'i quy hoch, k hotch du tir 

- Dii an dixçic du tix không ánh huàng dn Quy hoch xây dmg chung Khu 
kinh t Nghi Scm, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tm nhIn dn nàm 2050 dâ 
duçrc Thu tuó'ng ChInh phü phê duyt ti Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tii xây dirng cong trInh phi'i hp vâi k hoach d&u tir cong 11am 

2021 c11a thi xã Nghi Scm. 
• F. A 2. Mijc tieu dan tir: 

Xây drng mâi nhà lap h9c 2 tng 12 phông trithng tiu h9c Hãi Ninh, thj 
xã Nghi Scm dê dáp üng phông hçc cho hçc sinh. 

3. Ten dir an: Xây drng m6i nhà lap h9c 2 tng 12 phông trixàng tiu h9c 
Hâi Ninh, thj xã Nghi  Scm. 

4. Dja dim xây dtyng: phuang Hal Ninh, thi xã Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 

5. Dty an nhóm: Dir an nhóm C. 
A A . A • 6. Cap quyet d!nh  chu triro'ng dan tir dir an: HDND th xa Nghi Son. 

7. Cp quyt dinh du tir diy an: UBND thj xä Nghi Scm. 

8. Chü du tir: UBND phuông Hãi Ninh. 

9. Ni dung, quy mô du tir: 
Nba lap hQc 2 tng 12 phông duct xây mai có mt b.ng hInh chü nht chiu 

dài nhà 46m, chiu rng nhà 1 im, Din tich xây drng: 506m2, Mng din tIch san 

khoãng 1.012m2. 
A • A 10. Dty kien tong mirc dau tir: 6,5 ty dong 

(Sáu tj, nám tram triu dông chán) 
11. Ngun vn du tir: NS thj xã 50% và NS phu&ng ti.r can di 50%. 
12. Dir kin thôi gian thtyc hin diy an: Nãm 2020-2021. 

IV. KLEN NGHJ 

1. iMi v&i I1DND thj xã: 

D nghj HDND thj xã quyt djnh chü trixcmg du tix xây dirng dr an: Xây 
drng mài nhà lap hc 2 tng 12 phông trithng tiu hc Hal Ninh, thj xã Nghi 
San. 
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2. iMi vói IJBND thj xâ: 

Can dr Nghj quyt c'ia HDND th xã v vic quyêt dinh  chü trucing c1u tir 
xây drng dir an: Xây dxng mâi nhà lop h9c 2 tng 12 phông tnthng tiu hçc Hái 
Ninh, tlij xã Nghi Smi. UBND thj xA trMn khai các buàc tMp theo va th chirc 
thirc hin dir an theo diing quy dinh  cüa pháp luat, dam báo hiu qua ngun vn 
du tir, s&m dua dir an vào si'r dicing. 

Ban Kinh t- Xâ hi HDND thi xà kinh trmnh HDND thj xã Nghi Sn kr hQp thu 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noi ,zhin: 
- Thu&ng tic Thi ñy (b/c); 
- Thu?mg trrc HDND Thj xä; 
- Cliii tjch. các phó chii tjch UBND Th.i xã; 
- UBMUQ và các doàn the; 
-CaccciquandthucThxã 
- Các dii biêu IIDND Th xA; 
- Cliii tich  HDND, UBND xã, phixthig; 
- Lim VT; Ban KT- XII. 



HO! BONG NHAN DAN 
TilT XA NGffl  soN 

SM 94/BC-HDND 

CQNG }IOA xA 1101 CHU NGHIA VIET NAM 
Dôc Ip  - Tir do - Hanh phüc 

Nghi Sun, ngàj20 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dij thão ngl4 quyt v vic phê duyt chü triroiig du tir xây dmg 

diy an: Nhà hiu b và các htng milc phi trçr Trtr?rng tiu hçc xã Phil Lam, 
thj xa Nghi Son  

Sau khi xem xét dir tháo Nghj quytvà Ti trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thi xA Nghi San ye vic dê nghj phê duyt chñ truang 
các dr an dâu tu cong nàm 2021 cüa thj xã Nghi San. Ban Kinh tê - Xà hOi 
HDND thj xã Nghi San báo cáo Hi dông nhân dan th xã nhu sau: 

I. CSOPHAPLY 

Du tháo Ngbj quyt v vic phê duyt chü truang du tix xây dirng dir an: 
Nhà hiu b và các hang mlic phii trçi Tnxing tiêu hQc xã Phil Lam, thj xã Nghi 
San duac UBND thj xa xay drng can cü vào các quy djnh cila pháp 1u.t, gm: 

- Lut T chirc chinh quyn dja phuorng ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nha nu&c so 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015 cüa Quoc hi; Luat Dâu tu cong 
ngày 13/6/20 19; Lut Xây drng ngày 18/6/20 14; 

- Các Ngh dinh ciXa CJumnh phil: Nghj dnh s 163/2016/ND-C? ngày 
21/12/2016 cña Chinh phü ye vic quy dinh chi tiêt thi hành mt so diu cüa 

- Lut Ngan sách nhà rnthc; Nghj dinh so 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phil quy djnh chi tiêt huâng dn thi hành mt so diêu cüa Li4t Du tr 
công; Nghj djnh so 68/2O19iND-CP ngày 14/8/2019 ci'ia ChIrih phü ye quán 13 
chi phi dâu tu; 

II. Sly  CAN THIET PHAI BAN HANH NGHJ QUYET 

Tnxingchua có nhà hiu b, các hng miic p1w trçr dã hix hong, vic du tu 
là rat can thiêt dê dam báo co sâ vat chat cho nhà truông. 

Tr nhftng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xä Nghi Scm nhn 
thây: vic UBND thj xà Nghi Son trInh HDND thj xã ban hành Ngh quyêt vic 
dâu tu xây dirng cong trInh: Nhà hiu bt và các btng miic phii trçr Tnthng tiêu 
h9c xã Phil Lam, thj xã Nghi Scm là rat can thiêt và cap bach. 

ifi. NH4N XET 

1. Sij phil bçrp vói quy hotich, k hoich du hr 

- Du an duqc du tu không ánh huâng dn Quy hoach xay dung chung Khu 
kinh t Nghi San, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tam nhmn don nam 2050 d 
duçic Thñ ttxóng CbInh phü phê duyt tti QuyOt djnh so 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. Cong trinh dirçyc xây dimg nm trong khuôn viên dang quãn 1 va 
siX dimg cüa nhà tnthng. 
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- Vic du tir xay dirng cong trinh phii hqp vâi k ho?.ch du tti cong nm 
2021 cüa thj xã Nghi San. 

2. Miic tiêu tlâu tu: 

Vic du tir xây dirng cong irInh: 1'Thà hiu b và các hang miic phi,i trçi 
Trtthng tiu h9c xã Ph Lâm, thj xã Nghi San, timg bithc nâng cap, hoàn thin 
ca s& 4t chat cho nhà trithng, dOng thôi dê tiên tai trithng dat  chuân Quoc gia. 

3. Ten dir an: Nba hiu b và các hang mic phii trçi Tnxng tiu h9c xã Phi 
Lam, th xã Nghi San. 

4. Dia dim xây diyng: xã Phi Lam, thi xã Nghi San, tinh Thanh Hóa.. 

5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü throng du tir dir an: HDND thj xã Nghi San. 

7. Cp quyt djnh du tir dir an: UBND th4 xã Nghi San. 

8. Chü du fir: UBND thj xã Nghi San. 

9. Ni dung, quy mô du tir: 

- Quy mô nhà 02 tng, din tIch xây dirng 314m2; Din tIch san BTCT 
559m2. Mt bang nhà ch& nht có kich thrnic 30,3x7,8m. Chiêu cao các tang là 
3,6m. Chiêu cao hêt san mái BTCT là 7,95m; Tong chiêu cao cong trInh là 
10,35m. Nên nhà cos +0.00 cao hon cos mt san hoàn thin 0,75m; hành lang 
truâc rng 2,lm. 

- Các hing miic phii trçi: Lam mi san lát gch và bn cay khuOn vien san 
tnthng phia truâc nhà hiu b xây mri; Kêt câu san lát gch tr trên xuông dithi 
nhu sau: Trên cüng là l&p gch lát gch Terrazzo 400x400mm, tiêp theo là lrp 
VXM mac 75ff lien kêt, tiêp theo là nén be tong dá 1x2 mac 200# dày 5cm, tiêp 
theo là lop Nilon tái,sinh chông thâm và cuôi cing là nell dat thiên nhiên v sinh 
tao phng. 

10. Dir kin tng mfrc du tir: 4,5 t' dng 

(Bdn tj, nám tram triu tig chn) 

11. Ngun vn du tir: NS th xa 100%. 

12. Dir kin thôi gian thujc hin diy an: Näm 2020-202 1. 

iv. KEEN NGIIj 

1.1MivOiiIDNDthixã: 

D nghj HDND thj xã quy& djnh chü trtxang du lit xây dimg dir an: Nhà 
hiu bô và cáo hong miTc  phii trçl Tnrâng tiêu hçc xã Phii Lam, thj xã Nghi San. 

2. Di vói !IBND thj xã: 

Can cü Ngh quy& cüa HDND thj xã v vic quyt djnh chü turang du tir 
xay drng dii an: Nhà hiu b và các hung m1ic phii trçi TrirOng tiu hçc xà Phü 
Lam, thi xã Nghi Son. UBND thj xâ triên khai các buOc tiêp theo và tO chirc 
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thrc hin dr an theo dung quy djnh ci1a pháp luat,  dam bão hiu qua ngun vn 
dan tir, sam dua dij an vào sCr diing. 

BanKnht-XãhiIDNDthjxAkIthnhBDNDthjxãNghiSnkrhQpthIr 
17 xem xét, quyêt djnh./. 

Noi nhân: 
- Thuông tIVC Th üy (b/c); 
-  Thuông trirc HDND Thj xã; 
- Chü tjch, cãc phó chü tjch UBND Thj xã; 
- UBMTTQ Va các doàn the; 
- Các ccr quan, dun vj thuc N xã 
- Các d?i  bieu HDND N xã; 
- Chi tjch HDND, UBND x, phung; 
- Liru VT; Ban KT- XII 



HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HO!  ciiU NGHIA VIT NAM 
TILL xA NGHI SN Dc 1p - Tr do - Hnih phüc 

SM95/BC-HDND Nghi Son, ngàj20 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dr thão ngbj quyt v vic phê duyt chü trtrong du hr xây dirng 

diy an: Nhà lop hçc b mon 2 tang s phông Trirông THCS Mai Lam, 
phirèng Mai Lam, thj xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dir thâo Nghj quyt và Ti trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xa Nghi San v vic d&nghj phê duyt chiX trll(mg 
các dir an du ttr cong nàm 2021 cña thi xã Nghi San. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND thj xã Nghi San báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I.COS1PHAPLY 

Du tháo Nghj quyt v vic phê duyt chi'i tnrcing du hr xây dirng dir an: 
Nlià lop hçc b mon 2 tng 8 phông Tnthng THCS Mai Lam, phmg Mai Lam, 
thj xâ Nghi San dxçrc UBND thj xã xây dimg can cir vào các quy dinh  ciXa pháp 

luat, gôm: 

- Luât T chüc chinh quyn dja phuang ngày 19/6/2015; L4t Ngân sách 
Nha nuOc s 83/20 1 5/QH 13 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hi; Li4t  DAn tir cOng 
ngày 13/6/2019; Luat Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa ChInh phü: Nghj djnh so 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phU v vic quy dinh chi tit thi hành mt s diu cüa 
Luat Ngân sách nhà nuOc; Ngh djnh s 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phU quy djih chi tit htróng dn thi hânh mt s diu cüa Luat  DAu hr 
công; Nghj djnh s 6812019/ND-CP ngày 14/8/2019 ciXa ChInh phñ v quàn li 
chi phi dAu tu; 

ii. SiT CAN THIET P11k! BAN 1JAN11 NGH QUYET 

- Tnthng THCS Mai Lam Co tng din tIch khuôn viên toãn thrOng là 
7.000ni2 vOi tng s hc sinh bin tai  là 500 hçc sinh; VOi hin trng Ca sO vat 
chAt nhu sau: 

+ PhOng hQc: Tnr&ng hin có 01 dày nhà lOp hQc 2 thng 10 phOng và 01 
day nhà lOp hQc 2 tAng 06 phông mOi duc dAu hr xây dirng; Các phông hçc 
chüc nàng cbua có. 

+ Nhà hiu bO:  Tni&ng hin cO 01 day nhà hiu b 2 tAiig mOi dtrçic dAu tu 
xãy d1rng dà dáp frng dAy dü nhu v ca sO vat  chAt. 

+ Khuôn vien, cng, tu?mg rào: Da duqc dâu hr xây dirng dong bO. 
- Dr báo quy mô phát trin và nhu cAu co sO vat  chAt den nàm 2025: 
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+ Quy mô phát trin: Dn näm 2025 dir báo toàn trtthng có 600 h9c sinh. 
S luçmg lap hçc thng len, cac phông h9c hin tai  phái uu tiên cho các lap hçc. 

+ Nhu c.0 CSVC cn có: Hin tai  trithng chua có các phông h9c chirc nng 
theo d(ing tiêu chun (08 phông); 

- D xut dâu tii xay dirng: 
Xây dirng nhà Nhà lop hçc b) mon 2 tang 8 phông mOi khi nhà lOp hçc 

chüc nàng b tn the phông theo cong nàng ciii th gm: 01 phông thit bj, 01 
phông thu vin, 01 phông b mon 14 — Cong ngh, 01 phông b mon Hóa — 
Sinih, 02 phông tin h9c, 01 phông ngoi. ngir, 01 phông am nhac. 

Tir nhirng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi I1DND tM xã Nghi San nhn 
thy: vic UBND thj xa Nghi Scm tnnh HDND thj xä ban hành Nghj quyt là rt 
cn thit. 

ifi. NH4IN XET 

1. Siy phñ hçrp vó'i quy hoich, k hotch du ttr 

- Du an duçrc du tu xay dirng trong khuôn viên cña trii&ng không ánh 
huâng dn Quy boach  xây drng chung Khu kinh t Nghi San, tinh Thanh Hóa 
dn nàm 2035, tm nhIn dn nãm 2050 dã ducrc Thi tuOng ChInh phi phê duyt 
tai Quy& djnh s 1699/QD-TTg ngày 07/12/2018. 

- Vic dan tu xay dng cong tnInh phi hccp vOi k hoch dan tix cong näm 
2021 c11a thj xà Nghi Scm. 

2. Muic t!êu dan tu': 

Dam bão diu kin Co sO 4t chat dy và hc ciia Trithng nham dam báo 
diu kin cci sO 4t chat cho vic day  và hçc ThrOng THCS phuOng Mai Lam, 
khac phic tInh trng thiu phông h9c và cci sO vt chat, tñng buOc nâng cao 
chat luqng giáo diic, dào tao  trên dja bàn thj xã. 

3. Ten di1 an: Nlià lOp hçc b mon 2 tang 8 phOng Tnthng THCS Mai Lam, 
phuOng Mai Lam, thj xã Nghi San. 

A . . , 4. Dia diem xay dipig: phucing Mai Lain, th xa Nghi Son, tmh Thanh Ho& 
5.D,ránnhóm: DuánnhómC. 

6. Cap quyt djnh chü triro'ng aau tu' dkr  an: HDND thi xã Nghi Scm. 
7. Cap quyet dnh dan tir dir an: UBND th xa Nghi San. 

A 8. Chu dan tir: UBND th4 xa Nghi Son. 

9. Ni dung, quy mô dau tin: 
Nhà lOp hoc 2 tang 8 phông hoc chirc nng, có quy mô 02 tang, mt bng 

hInh chü nhãt có tng din tIch san khoáng 1 .090m2 gm 08 phông chrc nãng, 
khu WC, cu thang b; chiu cao tang oi, tang 02 là 3,6m; cbiêu cao mái là 
2,5m; Giao thông di 1a  giüa các phông bang hnh lang chung; giao thông dirng 
bang các cAu thang b, rng 4,2m. 
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10. Diy kin tang mfrc du tir: 7,02 tSr dng 
(Báyp. không tram hal mu-oi triu dông chdn) 

11. Ngun von dan tir: Tir nguôn ngân sách thj xã Nghi Son. 
12. Dir kin thô'i gian thirc hin diy an: Nàm 2020-2021. 

IV. KIEN NGH! 

1. IMi vri IIDND thj xã: 

Dé ngh HDND thi xã quyt djnh chil trucing dâu ttr xây dmg dr an: Nba 
1p hQc bt mon 2 tang 8 phông Trithng THCS Mai Lam, phithng Mai Lam, thj 
xãNghi San. 

2. Dôi vói UBND thi xã: 

Can cu Nghj quy& cüa HDND th.j xã v vic quyêt djnh cbñ truong du ttx 
xay dirng d1r an: Nhà lop hçc b mon 2 tng 8 phông Tnthng THCS Mai Lam, 
phirOng Mai Lam, thj xã Nghi Son. UBND thj xã trin khai các bithc tip theo 
và M chüc thirc hin dir an theo diing quy djnh cña pháp 1ut, dam bão hiu qua 
ngun vn du hi, sm dixa dr an vào sCr dicing. 

Ban Kinh t- X hi }]DND thj xã kinh trInh BDND thj xã Nghi Son kr hop thir 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noinh(in: 
- Thix?rng trqc Th üy (b/c); 
- Thuàng trirc HDND Thi xã; 
- Chü tjch, các phó chü tjch UBND Thj xâ; 
- UBMUQ và các doãn the; 
- Các ccr quan, don vj thuc Thj xã; 
- Các di biu HDND liii xã; 
- Chü tjch HDND, UBND xã, phuông; 
- Lun VT; Ban KT- XE. 



HQI BONG NIIAN DAN CQNG HOA xA HO! CB1J NGIJIA WET NAM 
THT XA NGIJT  N Dôc 1p -  Tij do  -  Hanh phüc 

S I 96 /BC-BDN1J Nghi Sun, ngàj20 thángl2 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dtj thâo nghj quyt v vic phê duyt chü trumg du tr xây drng 

dij an: Nhà lorp hQc b mon 2 tng 8 phông Trirbng THCS xã Thanh Sen, 
thj xã Nghi So'n  

Sau khi xem xét dir thão Nghj quyt và Th trinh so 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thi xã Nghi Scm v vic dê nghj phê duyt chü tracing 
các dlj an ctu tix cong näm 2021 cita thj xã Nghi Son. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND th! xã Nghi Son báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhu san: 

I.COSOPIIAPLY 
Dij tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü trueing du tu xây diing dir an: 

Nhà lap bc bO mon 2 tng 8 phOng Tnrang THCS xã Thanh Son, th xã Nghi 
Son duçic UBND thj xã xay dmg can cü vào các quy djnh c1ia pháp li4t, gm: 

- Lust  T chirc chinh quyn dja phixcxng ngày 19/6/2015; Luat Ngân sách 
Nhà nuàc s 83/2015/QHI3 ngày 25/6/20 15 cüa Quc hi; Lut Du tir cOng 
ngày 13/6/2019; L4t Xây d1rng ngày 18/6/2014; 

- Các Ngh dnh c11a Chinh phñ: Ngh djnh s 163/2016/ND-CP ngây 
21/12/2016 ciiia Chinh phU v vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa 
Lut Ngân sách nhà nu&c; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tit huông dn thi hành mt s diu cüa Lust  Du tu 
công; Nghj djnh s 6/2019tND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chinh phU v quail 19 
chi phi du tix; 

H. S!) CAN THIET PHAJ BA HANH NGII! QUYET 
Trithng THCS xa Thanh Son duçrc xây drng và dua vào khai thác s1r diing 

cia lâu, co si h tng hin ti không dam báo phiic vi nhu cu d.y và hçc cho 
giáo viên và hoc sinh nhà trtrang. Trong nhiTmg 11am qua vth sij quan tam cüa 
các cp chInh quyn cija phuong thi mt s hang miic cia duçic du ta xây dirng 
dua váo khai thác si:r dicing, tuy nhiên vn con thiu và chua dáp irng dCi cho nhu 
cu hin ti cihig thu tuo-ng lai. Truang chua Co phOng hQc b) mon 

CAn cü vào thu cu thirc M vâi miic dIch dáp (mg nhüng dMu kin Mi thiu 
v co s6 4t cMt cüa nlià friiOng, b'tr&c c1u n djnh co s0 4t chAt dAm bAo cht 
luqng dy và h9c cho giáo viên và hoc sinh nhA tnx&ng tiên tâi chuAn hOa môi 
tnx&ng giáo diic. 

Tir nhfrng nOi  dung trên, Ban Kinh t- XA hi IIDND th xa Nghi Son nhn 
thAy: vic UBND th xA Nghi Scm trinh FIDND thj xA ban hônh  Nghj quyt vic 
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du ttr xay dirng cong trInh: NM lap h9c b mon 2 tng 8 phông Trithng THCS 
xã Thanh San, thj xã Nghi Scm là rat can thiêt. 

ifi. NH4N XET 
1. Siy phil hçp vói quy hoch, k hoch du tir 
- Dir an thrçic du tix không ânh humg den Quy hoach xây dirng chung Khu 

kinh t Nghi San, thih Thanh Hóa dn nàm 2035, tm nh'm d&i 11am 2050 âã 
thrqc Thu ttthng ChInh phü phê duyt ti Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/20 18. Cong trinh di.rqc xây dirng nm trong khuôn viên dang quãn 1 và 
sCr diing ciXa nhà trwYng. 

- Vic du tt.r xây dirng cong frmnh phà hcip v&i k hoch du ti.r cong 11am 

2021 cüa thj xã Nghi San. 
2. Miic tiêu du tir: 
Vic du tix xây dirng cong trInh: Nhà lap hc b mon 2 tang 8 phông 

Trithng THCS xà Thanh San, thj xã Nghi Scm, 11mg buâc nâng c,p, hoàn thiên 
ca sO' 4t chit cho nhà trtx&ng. 

3. Ten di an: Nhà lap hçc b mOn 2 thng 8 phông Trirông THCS xã Thanh  
Son, thi xã Nghi Scm. 

4. Dia dim xây dirng: xa Thanh Scm, thi xâNghi San, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
'6. dp quyt djnh chü trirong du tir diy an: HDND thj xã Nghi San. 
7. dp quyt ttinh du tir dir áñ: UBND th xã Nghi San. 
8. Chu tJau tir: UBNI) xa Thanh San. 
9. Ni dung, quy mô du tir: 
Cong trInh dan diing cp 3, bc chju lüa bc 3. 
Quy mô nhà 02 tang, din tIch xây dirng 556m2; Din tIch sàfi BTCT 

1.129m2. Mt bang nba chi nht có kIch thrn9c 50,4x9,9m. Chiu cao các tang 
là 3,6th. Chiu cao ht san mái BTCT là 7,95m; Tong chiu cao cOng trmnh là 
10,035m. Nn nhà cos +0.00 cao han cos mt san hoàn thin 0,75m; hành lang 
trtrâc rng 2,4m. 

F , 10. Dir kien tong mirc dau tir: 7,5 ty dong 
(Bay t35, nám tram triçu ding chSn,) 

11. Ngun vn du tir: NS thj xã dau tir 50% ngân sách xa 50%. 
12. Dir kin thôi gian thirc hin di an: Nàm 2020-202 1. 
IV. KEEN NGHJ 
1.IMivó'illDNDthixã: 
D nghj HDND thj xã quy& dnh chü tnxong clâu ti.r xày dimg dir an: Nhà 

iap h9c bO mOn 2 tang 8 phOng TruO'ng THCS xã Thanh San, thj xã Nghi San. 
2. DEi vth UBND thl xã: 
Cn cü Nghj quyt cüa HDND thj xã v vic quyt djnh chñ tnrcmg ciau tir 

xây dirng dir an: Nhà lOp h9c hO mon 2 tang 8 phOng Trulrng THCS xà Thanh  
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San, th xã Nghi Scm. UBND thi xa trin khai các brnrc tip theo và t chirc thijc 
hin dir an theo dung quy dinh  cila pháp 1ut, dam báo hiu qua ngun vn du 
tu, sthnduadiránvâo südiing. 

Ban Kinh t- Xã hi BDND thi xã kinh trinh HDND th xã Nghi Son kSt  h9p thu 
17 xem xét, quyêt dnhJ. 

Nol nhin: 
- Thithng trrc Thj üy (b/c); 
- Thithng trijc HDND Thi xA; 
- Chi tjch, các phó chi tjch UBND Thi xâ 
-UBMTrQvàcácdoànthê; 
-CáccndthucThxã 
- Các d?i  biêu HDND Th xâ; 
- Chii tjch UDND, TJBND xà, phuâng; 
- Luu VT; Ban KT- XII. 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHIJ NGHA VIT NAM 
THI XA NGHI ScN Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S&197/BC-HDND Nghi Son, ngàj20 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão ngl4 quyt v viêc phê duyt chü trtro'ng du tir xây drng 

di an: Sfra chfra nhà Ifrp hçc 2 tang 10 phông Va Xãy mói khu v sinh hQc 
sinh Trirông THCS xã Trirông Lam, thj xä Nghi Son 

Sau khi xem xét di; tháo Ng quy& vâ Ti trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xa Nghi San ye vic dê nghj pbê duyt chii trwrng 
các d an dâu tir cong näm 2021 cUa th xa Nghi  San. Ban Kinh t - Xa hi 
HDND thj xã Nghi San báo cáo Hi dng nhân dan thj xã thu sau: 

I. C€ISOPIL4LPLY 
Du tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü truccng du tu xây di;ng di; an: 

Süa chfta nhà lap hçc 2 tang 10 phông và xây mài khu v sinh h9c sinh Tnxng 
THCS xã Trithng Lam, thj xA Nghi San duçTc UBND thj xã xây di;ng can c'Cr vào 
các quy djnh cüa pháp li4t, gôm: 

- Li4tTô  chüc chmnh quyên dja phucing ngày 19/6/2015; Li4t Ngân sách 
Nhà nu&c so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cña Quôc hi; L4t Du lit cong 
ngày 13/6/20 19; Lust  Xây di;ng ngày 18/6/20 14; 

- Các Nghj djnh cüa CliInh phü: Ngh djnh so 163/2016/ND-CP ngày - 
2 1/12/2016 cña Chinh phü ye vic quy ctnh chi tiêt thi hành mt so diu ciia 
Lut Ngân sách nhà nuac; Ngh djnh sO 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ctXa 
ChInh phñ quy djnh chi tiêt huàng dn thi hành mt so diêu cña Lust  Du tLr 
công; Nghj cljnh so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phU ye quail Ji 
chi phi dâu tu; 

11. SIT CAN THIET P11k! BAN HANH NGH! QUYET 
Tru&ng THCS xã Tnthng Lm duqc xây di;ng vá dua váo khai thác sit 

ding tr näm 1992, ca sa ha thng hin t?i  không dam bâo phiic vi nhu cu dy 
và h9c cho giáo viên và h9c sinh nhà tnthng, mt so hang miic dâ xu6ng cp 
trong do nn bj bong rep,  ccra di c1ra s bj hu hOng, bj rong rêu bong tróc tu&ng 
nliiêuvjtrI. 

Trong nhi1ng näm qua vai sir quan tam cüa các cap chInh quyn dja 
phuctng thI mt s htng m11c dã duqc du tu xây di;ng dua vào khai thác sir 
ding, tuy nhiên vn cOn thiu và chua dáp irng dii cho thu câu hin ti cüng nhu 
tuang lai. Can cir vào djnh huàng phát trin ciia nhà nuàc trong nhiu näm qua, 
cong nhu can cir vào thu cu thc t vâi mic dIch dáp iing nhihig diu kin ti 
thiu v cor sx vt cMt ciia nhà tru&ng, buâc du on djnh ca str 4t chat dam bâo 
cht hrcmg dy và hQc cho giáo viên và hQc sinh nhà trtthng tiên tai chuân hOa 
mOi tnr&ng giáo dijc. 

Tir nhiing ni dung trén, Ban Kinh té- Xã hOi  HDND th xã Nghi Son nhân 
thAy: vic UBND thj xA Nghi Son trmnh HDND thj xã ban hiih  Nghj quyêt vic 
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du tti xây dirng cong trInh: Süa ch&a nhâ lop h9c 2 tng 10 phOng và xây ma 
khu v sinh hçc sinh Trix&ng THCS xã Tnthng Lam, thj xã Nghi Scm là rat can 
thit. 

Ill. NH4N XET 
1. Siy phü hçrp vth quy ho3ch, k hoch du tir 
- Cong trinh duçic dâu tu tren hin trng cong trinh cü hin có và trong 

khuon viên tnthng, không thrc hin GPMB và mi rng ngoài pham vi ranh giài 
khu dt hin có. 

- Vic du tx xây dimg cong trInh ducic trin khai thôi dMm hin nay phii 
hqp vâi d.0 tu cong nãm: 2021. 

• A A 2.Muctieudautir: 
Dáp rng nMng diêu kin tôi thiêu ye cci sr vat  chat dam bão diêu kin 

thuan lçii bithc du n djnh c sO vat  chit dam báo cht hrqng dy và b9c cho 
giáo viên và h9c sinh nhà trtthng tin tai chun hóa môi tnrig giáo dc. Tao  ra 

sa vat chit gop phn phiic vi cho diu kin day và h9c ci'Ja tp th giáo viên 
vâ hçc sinh Trithng THCS xã Tnthng Lam, dng thii d tin tai tril&ng dat 
chun Quc gia, gop phn dat  duçic mic tiêu cong nghip hóa, hin dai  hóa dt 
nhxac. 

3. Ten dir an: Sira chira nhà lap hçc 2 t.ng 10 phOng và xây mói khu v 
sinh h9c sinh Tnr&ng THCS xã Tru&ng Lam, thi xã Nghi Scm. 

4. Dja tlim xay dyng: xa Trtthng Lam, thj xã Nghi Scm, 1mb  Thanh Hóa., 
5. Dr an nhóm: Thi an nhóm C. 
6. Cp quyt ttjnh chü throng du tir di an: HDND thj xã Nghi Scm. 
7. Cap quyet dtnh  dan tir diy an: UBND th4 xa Nghi Scm. 
8. Chü du tir: UBND xã Tni&ng Lam. 
9. Ni dung, quy mô du tir: 
Thay toàn b h thng ci:ra di ci'ra s bng cCra nhira löi thép gia cuông UPVC tieu 

chiin; Cao bO 16p  vOi ye cfl quét vôi ye mâi nt rnxrc lot hai nixâc mâu theo quy chun; 
Thay toàn b nn gch big nên gch mai Ceramic 500x500; Xây mai khu nba v 
sinh duqc xây dirng trên mt bng hInh chfr nhat  kIch thixâc (18x2,85)m, din 
tIch xây d%mg S=51m2; Mt bng b trI 2 khu vrc v sinh 11am, nii riêng bit. 

10. Dir kin thug mfrc du tir: 1,8 t' dông 
(Mat tj, tam tram triu dông chdn) 

11. Ngun vn du hi: Ti'z ngun ngân sách thj xã h trq 70% giá trj xây 
1p, ngân sách xa tr can dOi. 

12. Dir kin thbi gian thirc hin dir an: Nm 2020-202 1. 
IV. MEN NGHI 
1.ivOiIIDNDthjxã: 
De nghj HDND fbi xã quyêt dnh chü tnwng dâu tir xây dvng  diii an: Si:ra 

chiia nba lop hçc 2 tang io phOng và xây mâi khu v sinh hQc sinh Trixông 
THCS xã Tnthng Lam, thj xã Nghi San. 
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2. Di vth UEND thj xã: 
Can cir Nghj quyt ciia HDND th xã v vic quyOt djnh chiX trtxmg du tix 

xay dirng dij an: Si'ra cMa nhà lop hoc 2 tang 10 phông và xây mOi khu v sinh 
h9c sinh Trrning THCS xa Tru&ng Lam, tbj xã Nghi Scm. UBND thj xã triên 
khai các bi.rOc tiOp theo và to chirc thirc hin dir an theo dung quy dnh cüa pháp 
lut, dam bão biu qua nguon von du tix, sOm dtra dr an vào si'r ding. 

Ban Kinh to- Xä hi BDND thi xã kinh trInh HDN1) thi xA Nghi Scm k' h9p thu 
17 xem xét, quyêt dinhi. 

Nol nhân: TM. BAN KLNH TE- XA 1101 
- Thithng trijc N üy (b/c); TR1f(1NG BAN 
- Thirang trtrc HDND Thi xâ, rniài'ij 
-Chütjch,cácphóchütjchUBNDNxã 
- UBMTIQ và các doàn the; 
-Cáquan,dcrnvjthucThjxã 
- Các di biêu BDND N xâ; 
- Chü tjch HDNI), UBND xã, p1nrmg; 
- Luu VT; BanKT- XII. 

I 



11€)! BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CIT[J NGHIA VIT NAM 
Till  XA NGEJJ  SON Dôc 1p - T,.r do - Hanh phüc 

S&198/BC-HDND Nghi Son, ngàj20 thángl2nám 2020 

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

diy an: Süa chüa, cal to mt s hng mujc trir&ng THCS  Tüng Lam, thi xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dir tháo Ngh quyt và là' trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi San ye vic dê ngh phê duyt chil truang 
các dir an dâu tii cong nàm 2021 cña thi xã Nghi Son. Ban Kinh th - Xã hi 
HDND thj xa Nghi San báo cáo Hi dông nhân dan thj xã nhu san: 

I. COSöPHAPLY 
Di.r tháo Nghj quyt v vic phê duyt cM tniong d&u tir xây dimg dir an: 

Sira cha, cái to mt so hang miic trung THCS Tñng Lam,, thj xã Nghi Son 
duqc UBND thij xã xay dmg can cir vào các quy djnh cüa pháp 1ut, gôm: 

- LutT chüc chfnh quyn dja phrnmg ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nhà nithc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hi; Luât Dâu tix cong 
ngày 13/6/2019; LutXây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dinh  cila Chmnh phü: Ngh ctjnh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phil ye vic quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cña 
Lut Ngãn sách nhà nuâc; Nghj dnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh phil quy dnh chi fiêt hithng dn thi hnh mt so diêu çila Li4t Du tu 
công; Nghj ctjnh so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phil v quán 1 
chi phi dan tu; 

H. Sl) CAN THIET PIIAI BAN HANH NGHI QUYET 
Hin nay theo báo cáo cüa Ban giám hiu Trung THCS Thug Lam, day 

nhà 2 tang 8 phông hQc và day nha Hiu b dixçic xây dirng t lâu và không dugc 
si'ra chta, cái to thuô'ng xuyênnên cong trinli dã xuOng cap, hix hông mt o 
hang miic gay mat m' quan cong trinh, mat an toàn cho giáo viên và các em hc 
sinh. Mt so htng miic phii trq trong khuôn viên tnx&ng cilng dã xuông cAp can 
cái to và süa chfta. 

VI 4y, vic dau tu Sira cMa, cái tto mt so hang rniic trithng THCS Thug 
Lam là thrc sr can thiêt nhàm dam bào co sâ 4t chat phic vii cho cong tác 
giáng dy và hQc tp cUa giáo viên và h9c sinh trong nhfrng nàm tâi. 

Tfr nhttng ni dung trên, Ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xã Nghi San nh.n 
thây: vic UBND thj xä Nghi Son trmnh HDND thi  xã ban hanh Nghj quyêt vic 
dâu ttr xay dgng cong trinh: Sila chIa, cai to mt so hng miic trithng THCS 
Thug Lam, thj xä Nghi Son là rat cn thiêt. 

ifi. NH4N XET 
1. Siy phil hçrp vol quy hoich, kê hoch dâu tir 
- COng trinh duçic dâu tix tren hin trang cong trinh cil hin Co Va trong 

khuôn viên trung, không thijc hin GPMB và ma rng ngoài phtm vi ranh giâi 
khu dAt hin Co. 



TM. BAN KINTI TE- xA 1101 
TRU'ONG BAN 

IING BAN 
- -\ 
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- Vic du tu xây dirng cong trinh thrçc trMn khai thai dim hin nay phü 
hcip vài du ttr cOng näm: 2021. 

A 2.Muctieudautir: 
Cong trinh dày nhà 2 tang 8 phông, nhà Hiu bt và mt so hang m1c phii 

trq do xây diing dã lâu và không ducic sira chia thutmg xuyên nell cong trmnh dã 
xung cp, hti hông mOt  s hang mic, gay mat m7 quan cong tririh và an toàn 
cho ngithi sir dung. VI 4y vic dâu tu cci sv ha tang cho Tnthng THCS Thng 
Lam là rat can thiêt âê phiic vii tot cho giáo viên và hQc sinh Tnthng THCS xã 
Tiing Urn trong cong tác giãng dy và hQctp. 

3. Ten dij an: Süa chfa, cái tao  mt so hang mic trithng THCS Thng Lam, 
thjxãNghi San. 

4. Dia dim xây drng: xa Ti'ing Lâm thj xã Nghi San. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cp quyk dmh chü tnrong du tir dir an: HDND thj xã Nghi Son. 
7. Cap quyet dinh dau tir dir an: UBND th xa Nghi San. 
8. Chü du tir: UBND xà Ti'rng Lam. 
9. Nçi dung, quy mo dau tu: 
Cãi to, sfra chfta nba lap hQc 2 tang 8 phOng, nhà hiu b và khuôn viên, cOng 

tuang rào tniông THCS xà Ti'mg Lam. 
10. Dir kin tng mfrc dâu tir: 2,5 t3' dông 

(Hai I, nám tram triu a'óng chdn) 
A h A A . - o 11% Nguon von dau tir: Tix nguon ngan sach thi xa ho trq 70/s, ngan sach 

xAtrcãndôi. 
12. Dir kin thM giaü thrc hin dr an: Näjn 2020-2021. 
LV. KIEN NGIIJ 
i.fMi vol HDND thi xã: 
Dê ngh HDND th xã quyêt djnh chU tnrang dâu Pr xây dimg dr an: Sira chfia, 

cái to mt so hang mi1c lnr&ng THCS Tang Lam, th4 xã Nghi San. 
2. 06i vO'i UIBND thi xã: 
Can cü Nghj quyt cüa HDND thj xã v vic quyt djnh chü throng du Pr 

xây dirng dir an: Sira chiia, cái tao  mt so hing m11c tnrang THCS Tang Lam, thj 
xA Nghi Son. UBND thj xã triên khai các buac tiêp theo và tO chi'rc thirc hin dv 
an theo dung quy djnh cüa pháp 1ut, dam bão hiu qua nguôn vôñ du Pr, s&m 
dua dr an vào sCr ding. 

Ban Kinh té- Xã bi HDND thi xa kmnh trmnh 1]DND thj xã Nghi Son kSr  h9p th(r 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

p 

Noi nh(in: 
- Thuâng trirc Thj üy (b/c); 
- Thuông trirc HDND Thi xã; 
- Chü tjch, cáe phó chz tjch TJDND Thj xä; 
- UBMTTQ và các doàn the; 
-Cácc jthucThIxã 
- Các di biêu }]DND Tlii xà; 
- Chii tjch HDND, UBND xâ, phuàng; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 



HO! BONG NBAN DAN 
Till XA NGIII S€IN 

S&199/BC-HDND 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Nghi Son, ngà320 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dij thão nghj quyt v vic phê duyt chü trirong (Ju tir xây dirng 

dirán: Nhà bp an và khuôn viên trtrô'ng mám non kim A xa Các Sni, 
thj xâ Nghi Son  

Sau khi xem xét dv thâo Ngh quytvà Ti trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 ciia UBND th xà Nghi Son ye vic áê nghj phê duyt chü truong 
các di an dâu tir cong nàm 2021 càa th xà Nghi Scm. Ban Kinh tê - Xã hi 
IHDND thj xà Nghi San báo cáo HOi  dông nhân dan thj xãnhii sau: 

I.CcSOPHAPLY 
Pu thão Nghj quyt v vic phé duyt chX trirong du tir xây d1rng dij an: 

Nhà bêp an và khuôn viên tnthng mâm non khu A xã cac Son, thj xA Nghi 
Son duc UBND thi xa xây dimg can ci'r vào các quy djnh cüa pháp 1ut, gm: 

- Lut To chic chinh quyên dja phuang ngày 1?/6/2015; Luat Ngân sách 
Nhà ntrâc so 83/2015/QH13 ngày 251612015 cüa Quoc hi; Litht Du tir cOng 
ngày 13/6/20 19; Luât Xây drng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cia ChInh phü: Nghjdjnh so 16312016/ND-CP ngày 
2 1/12/2016 cüa ChInh phü ye vic quy dnh chi tiêt thi bnh. mt so diu cia 
Lut Ngn sách nhà nuâc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cia 
ChInh phü quy djnh chi tiêt huàng dn thi hành mt so diêu cüa Lust  Du tu 
công; Ng djnh so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chmnh phU ye quán 1' 
chi phi dâu tu; 

ii. s CAN THIET PITA! BAN HAN!! NGH! QIJYET 
- Sau khi sap nhp xA s hiçing h9c sinh trén cija bàn xã ngày càng tAng he 

th6ng khuôn viên duçic xây dijng cia lâu xuông cap, hu hông, trti&ng hin t?i 
chua có nhà bép An dê phiic vi cho hçc sinh. 

Tr nhItng n)i dung trên, Ban Kinh tê- XA hi HDND thj xa Nghi Son nhin 
thây: vic TJBND th4 xã Ngbi Son trInh HDND thi xã ban hành Nghj quyêt vic 
xây dirng Nba bép An và khuOn viên tnthng mâm non khu A xa Các Son, tb xA 
Nghi Son là vic lam can thiêt và cap bach. Dáp 1mg nhu câu hin t?i  và phát 
triên cüa nhà tru?Yng trong nh&ng nAm tài. 

ifi. NH4N XET 
1. Stj phñ hçrp vth quy hoch, k hoch du tir 
- Dv an duçic du tu Thông ãnh hiràng den Quy hoach xây dung chung Khu 

kinh t Nghi Son, tinh ThRnh Hóa dn näm 2035, tam nhIn den nAm 2050 cia 

duc Thu ttxâng Chinh phü phê duyt ti Quyêt djnh so 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Viec du ti.r xây dng cong trInh phi'i hçip vâi k hoach dâu tu cong näm 
2021 cüa thj xA Nghi San. 
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2. Mtic tiêu du hi: 
Tfrng bi.ràc nâng cp, hoàn thin cci s vat  cht cho nhà trithng, phn du 

dt trithng chuân quôc gia, t?o  diêu kin thuan  lçii nhât cho vic h9c tip, vui 
chñ cho b9c sinh cimg nhu cong tác giáo diic, giâng day  cho giáo viên, dáp 1mg 
nhu câu ngày mt tAng ye so hxçvng h9c sinh trong dja bAn, môi tnxông giáo diic 
tOt cia nhà trithng. 

3. Ten dij an: Nhà bêp An và khuôn viên tru&ng mâm non khu A xa 

Các Sun, thj xA Nghi San. 
4. Dja dim xây dirng: Xã Các San, thj xa Nghi Scm, tinh Thanh Róa. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 

S 

6. Cap quyet dinh chü trirong dâu hi dir an: HDND thj xã Nghi San. 
• A . - 7. Cap quyet dinh  dau tir d. an:  UBND th! xa Nghi Scm. 

8. Chü du hi: UBND xã Các Scm. 
9. Ni dung, quy mô du hi: 
- Nhà bp an quy mô mt tang bao gm khu bp nail mt chiu và khu nhà 

an cho các cháu. 
- Cái tao,  nâng cp lai  h thông khuôn viên bn hoa, san vuôn, cng, 

tuing rào 
10. Dij kin tng mfrc dâu tir: 2,3 t' dông 

(Hai tj, ha tram triçu dông chán) 
11. Nguôn vn du hi: NS thj xa 70% và ngân sách xa tir can doi 30%. 
12. Dir kin thôi gian thirc hin dir an: NAm 2020-202 1.. 
W. KLEN NGffl 
1.DMvó'iHDNDthjxã: 
D ngh RDND th! xã quyêt djnh chü tnlong dâu tu xây dung d? an: Nhà 

bp an và khuôn viên tnthn mâm non khu A xã Các Scm, thj xã Nghi Sun 
2.DôivóiUBNDthixA: 
CAn dr Nghj quy& ciXa HDND thj xã ye vic quyêtdjnh chü tnxung dâu tu 

xây dirng dix an: Nhàbêp An và khuôn viên trithng mâm non khu A xA Cãc 
San, thj xA Nghi Son. UBND thj xA triên khai các bithc tiêp theo và to chlrc 
thirc hin dr an theo ding quy djnh cüa pháp luat, dAm bAo hiu quA nguOn von 
dâu lii, sam dua dir an vào sir dmg. 

BanKinhtê-XAhillDthIxãkhihtimnhHDNDthIxANghiSonk'hppthir 
17 xem xét, quyêt dnhi. 

Noinhn: 
- Thirmg lrijc N üy (b/c); 
- Thithng trrc HDND N xã 
- Chü tch, các phó chü tchUBND Thj xã; 
- UBMTFQ và các doàn the; 
-CacciqudthucThIxä 
- Cac di biêu HDND Thi xâ; 
- Chü tjch BDND, UBND xä, phumg 
- Ltru VT; Ban KT- XH. 



f101 BONG NHAN DAN 
Tifi XA NGBI  S4JN 

S200IBC-}ThND 

CQNG HOA xA HOI CHLJ NGILIA VIET NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

Nghi Son, ngà)20 thángl2nám 2020 

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

di an: Nhà 1óp hçc b mon 2 tang 8 phông Trtrbng tiu hQc 
phu*ng Ninh Häi, th xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dij tháo Nghj quyt và Th trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND th xã Nghi Scm ye vic dê nghj phê duyt chü lruong 
các dv an dâu tir cong näm 2021 cña thi xã Nghi Scm. Ban Kinh tê - Xã hi 
HE.ND thj xâ Nghi San báo cáo Hi dOng nhân dan thj xà nhtr sau: 

I.C5SOPIIAPLY 
Dix thão Nghj quyt v vic phê duyt chü trircing du tix xây dipig dr an: 

Nba lop h9c b mOn 2 tang 8 phOng Tnxtmg tiêu hçc phi.r?mg Ninh Hâi, thi xã 
Nghi San ducic UBND th xa xay dixng can cü vào các quy dinh cUa pháp 1ut, 
gôm: 

- LutT chüc chthh quyn dja phtrcrng ngày 19/6/2015; Lust Ngan sách 
Nhà nixic so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hOi;  Luât DAu tix cong 
ngày 13/6/20 19; Lut Xây dimg ngày 18/6/2014; 

- ..Các Ngh dnh cüa CMnh phü: Nghj cljnh sO 163/2016/ND-CP ngày 
2 1/12/2016 cña Chmnh phü ye vic quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu ciXa 
Lut Ngân sách nhà mrâc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phii quy djnh chi tiêt hixàfig dn thi hành mOt  sO diêu cüa Lut Du tu 
cOng; Nghj djnh sO 68/2019/ND-CP ngày 14/8/20 19 cüa hInh phñ v quân l 
chi phI dâu ttl; 

II. S1T CAN THIET nAi B4N HANH NGH! QUYET 
Hin nay Tnxàng ti&i hçc phiRrng Ninh hái chira Co nhà lap hc b môn, 

can cü vao nhu câu thc té vâi mijc dIch dáp irng nhüng diêu kin tôi thiu v ca 
s& 4t chat cüa nhà trtthng, bithc dâu On djnh cci sâ 4t chat dam báo chat hxcmg 
dty và hçc cho giáo viên và b9c sinh nhà tnrmg tiên tâi chuân hóa mOi tnràng 
giáo diic. 

Tr nhtng ni dung trên, Ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xã Nghi Scm nhn 
thây: vic UBND thi  xã Nghi San trinh HDNI) thj xã ban hành Ngh quyêt vic 
dâu ti.r xây d%mg cong trmnh: Nba lop h9c b mOn 2 tâng,8 phông Tnr&ng tiêu 
h9c phi.ring Ninh Hãi, thj xa Nghi Son là rat can thiêt và cap bach. 

ifi. NHJN XET 
1. Sij phü hçrp vol quy hotch, k hotch du hr 
- - Dv an duçic du tu xây dirng trong khuôn viên cña tnthng không ánh 

huang den Quy hoach  xay drng chung Khu kinh tê Nghi Son, tinh Thanh Hóa 
c1n nAm 2035, tm nhin dn nàm 2050 dã du?c Thu tirOng ChInh phü phê duyt 
t?i Quyêt djnh sO 1699/QD-TTg ngày 07/12/2018. 
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- Vic du tr xay dimg cong trmnh phii hçTp vài k hoach dâu lu cOng näm 
2021 cña thj xã Nghi Son. 

• A A 2. Muc tieu dan tir: 
Xây dpng m6i nhà lop h9c 2 tang 8 phOng trithng tiêu hQc Ninh Hãi, thj xã 

Nghi Son dê dáp img phOng h9c cho h9c sinh. 
3. Ten dir an: Nhà lap hçc b mon 2 tang 8 phông Tnthng tiêu h9c phu&ng 

Ninh Hái, thj xã Nghi San. 
4. Dja dim xây dinig: phuang Ninh Hâi, thi xA Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Du an nhOm C. 
6. dp quy& dinh  thu trirong du tir dir an: Hf)ND thj xà Nghi Son. 
7. dp quyt djnh dâu tir dir an: UBND thj xã Nghi San. 
8. Chu dau tir: UBND pinrcing Ninh Hai. 
1 A• A A '. Nçn dung, quy mo dan tir: 
Nhà iop hçc 2 tang 8 phông hçc chüc nàng, quy rnô nhà 02 tang, din tIch 

xây dimg 480m2; Din tIch san BTCT 1 .005m2. Mt bng nha chir nht có kich 
thu&c 46,8x9,6m. Chiêu cao các tang là 3,6m. Chiêu cao hêt san mái BTCT là 
7,95m; Tng chiêu cao cong trmnh là 10,65m. Nên nhà cos +0.00 cao hcm cos 
mt san hoàn thin 0,75m; hành lang trirac rng 2,4m. 

. A 10. Di, kien tong mtrc dan tir: 6,9 ty dong 
(Sau tj, chin tram triu dông chdn) 

A A • 0 ' 11. Nguon von dan tir: NS th xa 30/0 va NS phucrng tir can doi 70%. 
12. Dir kin thôi gian thirc hin dir an: Näm 2020-202 1. 
IV. MIEN NGffl 
1. DIi vói HDND thi xã: 
D nghj HDND thj xa quy& dnh chü truong du tix xây dirng dr an: Nba 

lap h9c b mon 2 tang 8 phông Trirang tiêu h9c phithng Ninh Hâi, thj xã Nghi 
Scm. 

2.fMivOiUBNDthixä: 
Can cir Nghj quyt cia HDND thj xã v vic quyt djnh chi tniang du lu 

xây drng d an: Nba lap h9c b mOn 2 tang 8 phOng TnxOng tiêu bce phithng 
Ninh Hái, thj xa Nghi Son. UBND thj xã triên khai các bixàc tiêp theo và tO chIrc 
thirc hin dir an theo dung quy d.nh cia pháp 14t, dam bão hiu qua nguôn vOn 
dâu tu, s&m dua dir an vào sir ding. 

BanKinhtê-XãhiHDNDthIxakInhtrInhHDNDthjxaNghiSonkihopthu 
17 xem xét, quyêt djrihi. 

Noi nh(in: 
- Thu&ng trirc Th4 Uy (b/c); 
- Thuàng trirc HDND Th4 xâ; 
- Chü tich,  the phó chü tjch UBND Thi xã; 
- UBMTFQ và các cloàn the; 
-CaidthucThix 
- Các di biêu HDND Th xA; 
- Chñ tjch BDND, UBND xã, phu&ng; 
- Luu VT; Ban KT- Xli. 



HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIIET NAM 
Till XA NGIII sON Dôc lap  - Tir do - Hnh phüc 

S&201/BC-HDND Nghi Soii, ngây20 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão nghj quyt v v!c phê duyt chü trwo'ng du tu' xây dijng 
dij an: Các htng mijc phij trq Trircrng Tiu h9c xã Phil So'n, thj xã Nghi So'n 

Sau khi xem xét dii tháo Ngh quyt và Tr trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Son v vic dà ngh phê duyt chü trurong 
các dir an du tir cong nàm 2021 cüa th xä Nghi Son. Ban Kinh t - Xã h)i 
HDND thj xã Ngbi San báo cáo Hi dng nhân dan th! xã nhu sau: 

I.CccSöP11APLY 

Di.r tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü tniong du tir xây dijng dii an: 
Các htng mijc phii trq Tnthng Tiu h9c xã Phil San, th xã Nghi San duçcc 
UBND thj xà xây dung can ci vào cácquy djnh cüa pháp 1ut, gm: 

- Lut T chirc chinh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nba nuàc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cila Quc hi; Li4t  Du tur cong 
ngày 13/6/20 19; Luat Xây durng ngày 18/6/20 14; 

- Các Nghj djnh cia Chinh phul: Nghj cljnh s 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 ciia ChInh phñ v vic quy dn1 chi tit thi hãnh mt so diéu cüa 
Lut Ngân sách nhâ nuc; Ngh dnh s 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cña 
ChInh phü quy djnh chi tit buàng dn thi hành mt s diu cña Lut Du tir 
công; Nghj djnh s 68/2O19iND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü v quán 1 
chi phi du lit; 

H. SiT CAN THIET PHAI IMN 1JAN11 NGH! QUYET 

Trur?ing duçrc xay drng trén khu dt có dja hinh philc tap,  không bang phg, 
khuôn viên tnr?ing nhiu vj In cMp vá và dã xung cp, hu hông; m)t s vj trI turô'ng 
rào bi d sp và chua duçic xây dimg, nhiu don tithng chua duqc mat; bn hoa nirt 
v, rêu mc; trti cng rêu mc, cánh cng gi set... VI 4y vic Nâng cp khuôn viên 
throng Tiu hçc xA Pbü Son phiic vi cho h9c tp và vui chai ciXa h9c sinh tnxOng 
trurOng Tiu b9c xã PhU San là cn thi& và cp bach. Dáp urng nhu cu hin ti và 
phát trin cUa nhà thrOng trong nhitng nm t&i. 

Tir nhirng n)i dung trên, Ban Kinh t- Xã h)i HDND thj xã Nghi San nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi San trmnh HDND th xã ban hành Ngb quyt vic 
d&u tt.r xay dirng cong trinh: Các hang miic phu trq TruOng Tiêu h9c xã Phil 
San, thj xã Nghi Sun là rt cn thMt. 
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ifi. NH4N XET 
A A 1. Sij phu h9p voi quy hoch, ke hoch dan tir 

- Dir an duçrc dàu tir không ánh huàng dn Quy hoach xây dijng chung Khu 
kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tm nhin dn 11am 2050 da 
duqc Thu tithng Chmnh phü phê duyt ti Quyt djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du ti.r xây dimg cong trInh phü hqp v&i k hoach du ti.r cOng näm 
2021 c11a thj xã Nghi Son. 

2. Mic tiêu ttu tu: 

Tirng bithc nãng cp, hoàn thin co s& 4t cbt cho nhà thxng, tao  dMü 
kin thuan  lçii nht cho vic hgc tsp,  vui choi cho hçc sinh cihig nhu cong tác 
giáo diic, giáng dy cho giáo viên, dáp irng nhu cu ngày mt tang v s luçrng 
hçc sinh trong da bàn, mOi tru&ng giáo di1c t& cüa nba trtthng. 

3. Ten di an: Các hang miic ph1i trçi Triirng Tiêu h9c xã Phü Son, thj 
xA Nghi Son. 

• • A - t . • 4. Tha diem xay drng: xa Phu Son, thi xa Nghi Son, tinh Thanh Hoa. 

5.0w an nhóm: Dir an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü throng dan tir dir an: HDND thj xa Nghi Son. 

7. Cp quyt d!nh  du tir dij an: UBND thj xa Nghi Son. 

8Chü du tir: UBND xa Phi Son. 
t A A A . Nçi dung, quy mo dan tir: 

- Phá dä, bóc bO nn san be tOng hin trng; 

- San lai  nn san be tOng, d be tong và lát gch terrazzo; 

- Phá dôr bn hoa cti, lam 
lai bn hoa mâi, chit bO và di chuyn 1 s cay 

trtxâc nhà lap hçc; 

- Xây dirng laj các don tithng bj d sp và chira duçc xay drng. Trát 
ttr&ng và son hoân thin các doan tithng dã xây dimg nhiing cbua trát; 

- M cng phi phIa sau d tbun tin cho vic di iai,  h9c tp ciia h9c sinh; 

- Co bO rêu mc, scm lai  cng chInh. Dánh gi và son lai  cnh cng; 

- H thing rânh thoát nithc; 

-Nhàdxehoc sinh; 
.. X • A • A 10. Dij kien tong mire dau tir: 1,25 ty dong 

(Mat t, hal tram nám mu'ci triu dcng chdn) 

11. Ngun vn du tir: NS thi xã 70% và ngân sách xã tr can di 30%. 

12. Dir kin then gian th,rc hin dij an: Näm 2020-2021. 



Dâu Van Hung 

3 

IV. KIEN NGIIJ 

1. Di vó'i BlOND thj xã: 

D nghj HDND thj xa quyt djnh chü trtrcmg du Pi xây drng dir an: Các 
hang miic phi trq Tnr?ing Tiu h9c xã Phi Son, thj xã Nghi Son. 

2. Diii voi UBND thj xã: 

Can cir Nghj quy& cüa HDND thj xã v vic quyêt djnh chü trliclng du tu 
xây dijng dir an: Các h.ng mic phij trçi Tnthng Tiu h9c xã Phü Son, thj xä 
Nghi Scm. UBND th xã trin kliai các bixâc tip theo và t chirc thrc hin dr an 

theo dung quy djnh cüa pháp 14t, dam báo hiu qua ngun vn du tu, sam thra 
dr an vâo sir ding. 

Ban Kinh t- Xã hi BOND thj xã kInh trInh BDND thi xA Nghi Son kt hQp thu 
17 xemxét, quyêtdnhi. 

Nol nhn: 
- Ththng trirc Thj üy (b/c); 
- Thu?ing trirc HDND Th.j xâ; 
- Cliii tch, các phó chii tch UBND TM xã; 
- UBMTFQ V C& doãn the; 
- Các co quan, &n vj thuOc Thj xã; 
- Các dai biêu HDND Thi xà; 
- Cliii tjch HDND, UBND xã, phithrig; 
-LuuVT; BanKT- XII. 



HOI BONG NHAN DAN 
THE XA NGffl sor1 

S202 IBC-HDND 

CQNG bA XA HOI CWJ NGJIIA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Nghi Son, ngây20 thángl2nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra diy thão nghj quyt v vic phê duyt chü throng dâu hr xây diyng 

dir an: Xây mói nhà hin b 2 tang 6 phông và sfra chfra m)t s hng mute 
trtr&ng tiu hQc Tang Lâmrthj  xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dir thào Nghj quyt và Ti trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Scm v vic d nghj phê duyt chi trtrcmg 
các dir an du tr cong nàm 2021 cUa thj xã Nghi Scm. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND tM xã Nghi Son báo cáo Hi dng nhân dan thi xã nhu sau: 

I. CaSPHAPLY 
Dir tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü trtrcing du tix xây dirng dir an: 

Xây mâi nhà hiu bi 2 tang 6 phông và si'ra chüa mt s h?ng  miic tnthng ti&i 
hQc Timg Lam, thj xA Nghi Son duqc UBND thj xã xây drng cn Cu vào các 
quy djxih cüa pháp lut, gm: 

- L4t T chIrc chmnh quyn dia phircing ngày 19/6/2015; Lut Ngân sách 
Nba nuàc s '83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quoc hi; Lust Du tir cong 
ngày 13/6/20 19; Li4t  Xây drng rigày 18/6/2014; 

- Các Nghj dliih  cüa ChInh phi'i: Nghj &1jII1I s 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa CbInh phi:i v vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu cña 
L4t Ngân sách nhà nixàc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh clii tit hiràng dn thi hành mt s diu cüa Lut DAu tir 
công; Ngh djnh s 68/2019tNB-CP ngày 14/8/2019 cüa Chinh phii v quán 
chi phi du tir; 

II. S CAN TIbET PIIAJ BAN HANH NGH! QUYET 
Hin nay theo báo cáo cña Ban giám hiu Tnring tiu hçc TUng Lam, si 

s h9c sinh näm hQc 2020-2021 là 422 em hQc sinh. Nba tnthng hin Co 10 
phông hQc duçc xây dmg tr näm 2004 dã bj hir hông và xuông cp mt s hang 
mijc cong trmnh. V&i si s trên nhà trithng dang thiu 8 phOng h9c, phOng chirc 
nang và các phOng hành chInh quán tn. Theo ké hoach phát trin giáo diic ma 
Ban giám hiu Tnthng tiu hçc Tüng Lam báo cáo và dä thrçic HDND xa thm 
djnh thI dii kin dn nàm hQc 2024-2025 thi Trumg tiêu hQc Thng Lam vâi cci 
s& h tang hin trng së thiu Mng cong 20 phông hçc kiên cO, phOng h9c chuc 
näng và các phông hành chinh quán tr. 

Vi vy, vic du tu Xay mài nhà hiu bO 2 thng 6 phông Va süa chUa mOt  s 
hang mic tnthng tiu hQc Tiung Lam là thirc sir can thi& nham dam báo c si 
vt chat phiic vi cho cong tác giãng dy và hc tp cüa giáo viên và hçc sinh 
trong rih&ng nàm tâi. 
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Tir nh1ng ni dung trên, Ban Kinh t- Xà hi HDND thj xã Nghi &in nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi Son trinh HDND thj xã ban hnh Nghj quyt vic 
dAu ti.r xay dirng cong trinh: Xây mài nhà hiu bO 2 tng 6 phOng và sia chira 
mt s hang miic trixô'ng tiu hçc TEuing Lam, thj xã Nghi Son là rt cn thit. 

ifi. NIJ4N XET 
1. Sij phil hçrp vó'i quy hoich, k hoch du tir 
- Cong trInh duçic du tr trên hin trng cong trmnh cu hin Co và trong 

khuôn viên trithng, không thirc hin GPMB và m rng ngoài phm vi ranh giài 
khu d.t hin có, không xay dirng vào vi tn dã du?c quy hoach theo 1699. 

- Vic du ftr xây dijng Cong trmnh dirçic trin khai thii dim hin nay phil 
hcip vâi du tu cong nàm: 2021. 

2. Mic tiêu du fir: 
Dáp irng nhing diu kin ti tbi&i v co s& 4t cht dam bâo diu kin 

thun lçii bithc du n djnh co sâ vt chit dam báo cht hxqng dy và hQc cho 
giáo viên và b9c sinh nhà tnthng tin t&i chu.n hóa môi tnr&ng giáo duc. Tao ra 
cci sr 4t cMt gop phn phic viii cho diu kin dy và bQc cüa tp th giáo viên 
và hQc sinh Trtthng tiu hQc Tilng Lam. 

3. Ten dir an: Xây mâi nhà hiu b 2 tng 6 phOng và sCra chia mt s hang 
mic tnithng tiki h9c Tiing Lam, thj xã Nghi Son. 

4. Dlii dim xây dirng: xa Thng Lam, tbj xã Nghi Son. 
5. Dir an nhóm: Dix an nhórn C. 
6. Cp quyt 1nh chü trirong du tir dir an: HDND thj xâ Nghi Son. 
7. Cap quyet dnh du tir dij an: UBND th! xa Nghi Son. 
8. Chü du tu: UBND thj xã Nghi Son. 
9. Ni dung, quy mô du tir:. 

âymàlâph9c2tng6phOngdmbáotheotiêuchuntheoquydjnh; süu 
chüa, câito nhàlâp hçc2 tng lOphOng, thàv sinhgiáo viênvâ c6ngttxangrao. 

10. Dir kien tong mirc dau fir: 6,5 ty dong. 
(Sáu t, nám tram triçu dng chn) 

11. Ngun vn du fir: Tr ngun ngân sách th1 xa. 
12. Dir kin thM gian thrc hin diy an: Nãm 2020-2021. 
IV. KIEN NGH! 
1. Dôi vói HDND thj xã: 
D ng HDND th xã quy& djnh chñ trircmg d.0 tir xây drng dir an: Xây 

mâi nhà hiu b 2 tang 6 phông và sila chfia mt s hang muc tru&ng tiu h9c 
Tilng Lam, thj xã Nghi Son. 

Ic. ,. . - 2. Doi voi UBND th xa: 
Can cü Nghj quyt cUa HDND thi xã v vic quy& djnh thu throng du tir 

xay dijng d an: Xây mâi nhà hiu bô 2 tng 6 phOng và sira chüa mt s hang 
miic tru&ng tiu hçc Tiing Lro1  thi xã Nghi Scm. UBND thj xã tnin khai các 
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bithc tMp theo vã th chirc thirc hin dii an theo d(ing quy djnh ciXa pháp 1ut, 
dam báo hiu qua ngun vn du Ui, sam dua dir an vào siX diing. 

Ban Kinh t- Xã hi HDND th xa kInh trmnli HDND thj xã Nghi Scm kr hp thu 
17 xem xét, quyêt djrihi. 

Noi nhin: 
- Thi.rmg trc Th üy (b/c); 
- Thithng true HDND Th.j xà; 
- ChÜ ljch, ck phó chü tjch UBND Thj xã; 
- UBMTFQ và các doãn the; 
-CáccadthucThx 
- Các d4i biêu HDND Thi xA; 
- Cliii tjch RDND, UBND x, phuting; 
- LuuVT; Ban KT- Xli. 



HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Tilt xA NGIII SON Dc 1p - Tir do - IIanh phüc 

Nghi San, ngà. 20 thángl2nám 2020 

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

dir an: Trirb'ng Trung bce ph thông Tinh Gia I, thj xã Nghi Son 
Hang mtic:  Nhà lop lice 2 tng 10 phông 

Sau khi xem xét dir tháo Nghj quyt T trInh s 330/TTr-U]3ND ngày 
16/12/2020 cüa TJBND thj xa Nghi Scm ye vic îé nghj phê duyt cM truong 
các d an dâu tii cong nãm 2021 cUa thj xa Nghi San. Ban Kinh t - Xã hi 
HDND tM xã Nghi Son báo cáo Hi dông nhân dan thj xã nhu sau: 

I.C€5S5PHAPLY 
Dr tháo Nghj quyt v vic phê duyt chñ trixang dAu tr xây dmg dr an: 

Tnthng Trung h9c phô thông Thih Gia I, thj xà Nghi San, hang  mi1c Nba lap 
hQc 2 tang 10 phông duvc UBND thj xã xây ding can cr vào các quy djnh cUa 
pháp 1ut, gôm: 

- Luât To chüc chinh quyn dla  pinrong ngày 19/6/2015; Lust Ngân sách 
Nba rnthc so 83/2015/QHI3 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hi; Lust Du hr cong 
ngày 13/6/20 19; Luât Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa Chmnh phü: Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 c11a ChInh pM ye vic quy djnh chi tiêt thi hành mt so dieu cüa 
Lut Ngân sách nhà ntràc; Nghj dnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh pM quy djnh chi tiêt huâng dñ thi •hành mt so cliêu ci1a Lutt Du tu 
công; Nghj djnh s 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 cña ChInh phCi v quán 1) 
chi phi dâu tx; 

LI. SIJ CAN THIET P11k! BAN IIANIH NGHT QUYET 
Ththng Trung h9c pM thông Tinh Gia I, thj xã Nghi San hin tai  có 34 

phông hQc. Tir näm hçc 2018-2019 Trixtmg Trung hc phô thông Tmnh Gia 5 giái 
the và sat nhp mt phân ye Trithng Trung hQc phô thông Tinh Gia I, thj xã 
Nghi Son, do do tong so lap frong nhà tnthng là 44 lop vói tong sO h9c sinh 
1.800 hQc sinh, tang them 10 lap so vâi các nAm hc tru6c; hin nay so phông 
hQc cUa truang clii cO 34 phOng h9c kiên CO dang sü diing, khOng dü phOng h9c 
cho hçc sinh, Nba trithng phái lay các phông ch(rc nàng tam  lam phông hoc. 

Tir nhüng ni dung trên, Ban Kinh tê- Xã hi HDND thj xã Nghi Son nhn 
thy: vic TJBND thj xã Nghi Son trInh }IDND thj xã ban hành Ngh quyêt vic 
dâu hi xây dirng cong trinh: Trtthng Trung h9c phô thông Tinh Gia I, thj xã 
Nghi San, hung mvc  Nba lap hc 2 tang 10 phOng là rat can thiêt. 

ifi. NII4N XET 
1. Sij phü hçp'p vO'i quy hoch, k hoach dan tir 
- Cong trinh dtxqc dâu hr xay dmg 11am trong pham vi khuôn viên hin cO 

cüa Tnthng Trung h9c pM thông Tinh Gia I, thj xã Nghi Son, không tthjc hin 
GPMB và ma rng ngoài pham vi ranh giài khu dt hin có. 

Sô203/BC-I-IDND 



- Vic du Pr xây drng cong trinh duçrc triM khai thi dim hin nay phñ 
bçip vài d&u Pr cong nàm: 2021. 

• A 2. Mijc tieu dau tir: 
Xây dmg m6i 10 phông hQc dáp üng nhu câu giáng dy ci1a giáo viên và 

h9c sinh, khAc phiic tInh trng thiêu phông hçc cña nhà Trithng. 
3. Ten dli an: Trithng Trung h9c phô thông 'Tinh Gia I, th xã Nghi Scm, 

hing mijc Nba lOp h9c 2 tang 10 phông. 
4. Da dim xây dirng: Khuôn vien Tnimg TBPT Tmh Gia I, th xã Nghi Scm. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chñ trirong du tu' diy an: Hf)ND thi xã Nghi Son. 
7. Cp quyêt ajnh du tir dir an: UBND th xã Nghi Scm. 
8. Chü du tir: TJBND thj xã Nghi San. 
9. Ni dung, quy rno du tir: 
a) Nhà lop h9c 2 tang 10 phbng 
- Nhà lOp hc 2 tang 10 phông dzçic xây m6i có mt b5ng hInh chfr nht, 

kich thirOc so b (47,5x9,0)m. Tong din tich san tang 1 Va tang 2 là 948m2. 
- Tang 1 và tang 2 chiêu cao mi tang là +3,60m bô tn 5 phOng h9c cho môi 

tang có din tIch môi phông là 53,5m2 hao gôm 3 buOc gian rng (2,7x6,6)m. 
Hnh  lang rng 2,lm; Câu thang chInh  dt giüa n àrng 3,9m, câu thang phu dat 
phia cuôi nhà rng 2,7m. 

+ Giái pháp kiên trác: TirOng cOng tnmnh xay gch không nung vfta XM 
M50; Trát tithng trong nhà VXM mac 50#, trát ngoài nhà VXM mac 75, trát 
trân, gO, phào, canh  cüa VXM mac 75; PrOng, trân lan son tnrc tiêp 1 nuOc lot 2 
nithc hñ. San lát gch ceramic. Tam cp op dá granit tir nhiên; H thông cra di, 
cfra so, vách kinh sir diing bang ci'ra nhra lôi thép gia cuông kinh tràng dày 
6,38mm; cira sO cO hoa sat báo v ben trong, hoa sat cira sO gia cong bang thép 
vuôngdc. 

+ Phuong an kêt câu: Kêt câu nhà khungBTCT chju l?c.  Cot, dam, san 
BTCT dá 1x2 mac 200# do tai  chô. Tithng các tang xây gach khOng nung v&a xi 
màng mac so. Phân mái 1çp ton dày 0,4mm màu chi djnh, xà go thép hop; PrOng 
thu hOi 110mm, bO trij 220mm xây gch khong nung v(ia XM mac 50. 

+ H thông din và din chiêu sang thiêt kê dông b; h thông cap thoát 
nuOc trong nhà hoàn chinh. 

A • - A '% A A A b) Thiet b: Lap dat  220 b9 ban ghe hçc smh; 10 bang chong ba; 10 b9 
ban ghê giáo viên. 

c) Nhà ye Sinh 
- Quymô nhà v sinh 01 tang, din tIch xay drng hInh cbü nht kich thuOc 

(10x5,3)m din tIch xây dirng 53m2, duçic bô frI 2 phông Nam và Nft. Din tIch 
môi phOng 26,5m2. Chiêu cao cOng trinh tInh tO cos nên nhà (+0.00) dOn dinh sO 
no cao (±3.6m). TInhtir cos 0.00 cao han cos mt sOn hoàn thin (- 0.45)cm. 

+ Giái pháp kiOn trüc: TuOng cong trinh xây gach  khOng nung via XM 
M50; Trát PrOng trong nhà VXM mac 50#, trát ngoài nhà VXM mac 75, trat 
trân, gO, phào, canh  cira VXM mac 75; PrOng, trOn lan scm trkrc tip 1 nuOc lot 2 
nuOc phü. SOn lát gach cerrniiic chông tron. Tam cap Op âá granit tir nhiên; H 
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thng cira di, cira s& vách ldnh sü dmg bng cfra nhra lôi thép gia cithng kinh 
tr&ng dày 6,38mm. 

+ Ph.rang an kêt câu: Kêt câu nhà khungBTCT chju 1c. Cot,  d.m, san 
BTCT dá 1x2 mac 200# do tai  chô. Tithng cáo tang xây gch không nung vüa xi 
màngmác50. 

+ H thông din và din chiêu sang thiêt kê dông bO;  h thông cap thoát 
nuàc trong nhà hoàn chinh. 

d) San lát gich Terrazzo. 
- Din tIch san trtrc nhà 570m2. kt cu ton nn: các lop tr duâi len, dt 

dày 20cm; be tong dá 4x6 mac 1 00# dày 10cm; lát gch Terrazzo dày 3,5cm. 
.A .Z A 10. Dir kien tong mtrc dau tir: 6,820 ty dong 

(Sáu tj, tam tram hai muii triçu &3ng chdn) 

11. Ngun vn du tir: Tir ngun ngân sách thj xâ Nghi San. 
12. Dkin thèi gian thiyc hin drán: Näm2O20-2021. 
IV. MEN NGHI 
i.IMi vn HDND thj xã: 
Dê ngh HDND thi xã quyêt djnh chU tnrcmg dâu tu xây dirng dij an: 

Tnnmg Trung h9c pM thông TTnh Gia I, thj xã Nghi Scm, hung miic Nba lOp 
hQc 2 tang 10 phông. 

2. IMi v&i UBND thi xã: 
Can cü Nghj quyt cila HDND thj xã v vic quyêt dnh thu tnicmg du tii 

xay drng dir an: Tnxing Trung hç phô thông Tmnh'Gia I, th xã Nghi San, hng 
mic Nhà lOp hcc 2 tang 10 phông. UBNI) thj xã triên khai các bithc tiêp theo và 
to chrc thc hin dir an theo dung quy djnh cüa pháp luat, dam bão biu qua 
nguôn vOn dâu tix, sOm d'iia dir an vào si:r diing. 

Ban Kinh te- Xã hi IThND thj xa kInh trIrih HDND thi xã Nghi San ki hQp thur 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noi nhân: 
- Thu&ng trljc Thj üy (b/c); 
- Thumg frrc HDND ThI xã; 
- Chü tjch, các phó chü tich  UBND TM xã; 
- UBMTTQ Va các doàn the; 
- Các cci qitan  dcm vj thuOc Thj xã 
- Các d?i  biêu HDND Th xâ; 
- Chü tjch HDND, UBND xä, phu&ng; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 



CQNG HOA xA HO! CBIJ NGBIA VIT NAM 
Dôc1p -Tu.rdo -B3nhphüc 

Nghi Son, ngàj20 thángl2näm 2020 

BAO CÁO 
• A A A A A ' A Tham tra dij thao nghj quyet ye vice phe duyçt chu throng dan tu' xay drng 

diy an: Xây dtjng h thong rãnh thoát rnr&c, cbinh trang do t14 
ti phurôiig  Thu Ninh, thi xã Nghi Soii 

Sau ichi xem xét dr thâo Nghj quyt và Th trinh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND th xâ Nghi Son v vic d ngiij phê duyt chii trucmg 
các d1r an du tix cong nàm 2021 cña thj xã Nghi Scm. Ban Kinh t - Xã h)i 
HDND thj xâ Nghi Son báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I.COSOPHAPLY 

Du tháo Ngh quyt v vic phé duyt chü trucrng du tix xay dung dir an: 
Xây drng h thng ränh thoát nithc, chinh trang do thi ti phrning Hal Ninh, thj xä Nghi 
San duçrc UBND thj xä xây d1rng can cü vào các quy dnh ciia pháp 1ut, gm: 

- Lust  T chüc chmnh quyn djaphixccng ngày 19/6/2015; Li4t  Ngân sách 
Nlià nixâc s 83/2015/QH13 ngây 25/6/2015 cüa Quc hOi; Luat Du tCr cong 
ngày 13/6/2019; Lust  Xây dmg ngày 18/6/2014; - 

- Các Ngh djnh cüa ChInh phü: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu cUa 
Lut Ngân sách nhà nhr&c; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Cbinh phit quy djnh chi tit huâng dn thi hành mt s diu cüa Li4t Du ttx 
công; Nghj djnh s 68/201 9/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü v quãn l' 
chi phi du tix; 

II. Sr CAN THIET PIL&I BAN HANH NGHT QUYET 
H thng rãiih thoát rnxàc lren dja bàn pinthng Hal Ninh trong riMng nm qua 

dircic quan tam dAu to, tuy nhiên sau thôi gian dâi sü ding h thng rnh thoát nuâc bj 
xung cp, thành ränh, thin dan bj n(rt, vô'; dày rãnh 1ng bun lam mt lchá näng thoát 
nuâc lam ngp thig tuyn duàng và gay ô nhim môi Inrông, d khc phiic thth trng 
néu Irén thi vic cãi tao, nâng cp h thng thoát nuàc trên dja bàn phixông Hái Ninh 
là cn thit. 

Tir nhüng nOi dung trên, Ban Kinh th- Xã hOi  HDND thj xA Nghi Son nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi Scm trInh HDND thi xã ban hành Nghi quyt là rt 
cn thit. 

1101 BONG NBAN DAN 
Till xA NGffl SON 

S204/BC-ITDND 



2 

ifi. NHiN XET 

1. Sir phil hçrp vói quy ho3ch, k hoch dâu tir 

- Dir an dircc du tix không ânh hir&ng dn Quy hoach xây dimg chung Khu 
kinh t Nghi Scm, tinh Thrnh  Hóa dn nãm 2035, tm nhin dn nàm 2050 da 
hrçic Thi tuàng ChInh phü phê duyt tai  Quy& djnh s 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du hr xay dirng cong trInh pith hcip vài k hoch du tLr cong 11am 
2021 cüa thj xA Nghi Son. 

2. Mic tiêu dan tir: 

Khc phiic tinh trng hu hông k& cu rãnh thoát nuâc, cbng ngp i'ing cic b, 
dam báo v sinh môi tnrrng. 

3. Ten di,r an: Xây d.mg h thng rnh thoát rn.r&c, chinh hang dO thi ti phithng 
Hái Ninh, thj xã Nghi Son. 

. . A ,. . S -  

4. Da them xay drng: phuong Hai Ninh, th! xa Nghi San, hnh  Thanh Hoa.. 

5. Dir an nhóm: Dii an nhóm C. 

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

7. Cp quy& djnh du tu di an: UBND thj xã Nghi Son. 

8. Chü du tir: UBND phirmg Hãi Ninh. 

9. Ni dung, quy mô du tir: 

Cãi t?o  nang cp h thng thoát nuâc mua, nuâc. thi cO tng chiu dài các doair 
tuyn khoãng 2.500m no vet ci1c b day mI5rc1ng, d rnài các do?n rãnh, thay th các tm 
dan bj hu hông. 

, A A 10. Dir kien tong mirc dan tir: 2,8 ty dong 
(Hai t3, tam tram triçAu  &'ông chán) 
A A 0 *

S A 0 11. Nguon von dan tir: NS tb xa 70/a va NS phucing tr can doi 30/o. 

12. Dtr  kin thM gian thic hin di,r an: Näm 2020-202 1. 

iv. MEN NGIIj 

1. DIi vol HDND thj xâ: 

D nghj HDND thj xâ quyt djnh chü trtrang du hr xay drng d an: Xây 
dirng h thng ränh thoát rnr&c, chinh trang dO thi ti phung Hâi Ninh, thj xã Nghi 
Son. 

2. Dii vOl UIBND thi xã: 

C cfr Ngh quyt cüa HDND thj xã v vic quyt dnh chñ trixcing d.0 tu 
xây dung dir an: Xây dmg b thng rânh thoát nuâc, chinh hang do th ti phu&ng Hài 
Ninh, thj xã Nghi Son. TJBND thi. xa trin khai các buâc tip theo vâ t chüc thrc 
hin dir an theo diing quy djnh ciXa pháp 1ut, dam bão hiu qua ngun vn du 
liT, s&m dua dir an vào sl'r dpng. 



TM. BAN KINII TE- Li HO! 
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Ban Kinh t- XA hôi HDND thi. xã kmnh trinh HDND thj xã Nghi  Son k hQp thu 
17 xem xét, quyêt dnhi. 

Noi nhmn: 
- Thithng trrc Tlij üy (b/c); 
- Thithng live HDND Th.j xä; 
- Chñ tjch, các phó chñ tjch UBND Thi xâ; 
- UBMTFQ vã các doãn the; 
-Cáuan,dthucThjxã 
- Các di biéu }IDND Thi xã; 
- Chü tjch HDND, UBND x, phuâng; 
- Lmi VT; Ban KT- XH. 



1101 DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGBIA VIET NAM 
TIlE xA NGBI SON Dc Ip - Tir do - llanh phüc 

S& 205 /BC-BDND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dr thão nghj quyt v vic phê dnyt chü triro'ng du hr xây drng 

dir an: Cal tao, nâng cap h thong thoát rnró'c mu'a, nithc thai xir iç môi trirb'ng 
phir&ng HI Thanh, thj xa Nghi So'n 

Sau kbi xem xét d1r tháo Nghj quyt và Tôr trinh s 330/TTr-UBND ngày 
X A A A 16/12/2020 cua UBND th xa Nghi Scm ye vic de ngh phe duyt chu trucing 

các dir an du tu cong nàm 2021 ci'ia thj xã Nghi Son. Ban Kinh th - Xä hi 
HDND thj xà Nghi Scm báo cáo Hi dng nhân dan thj xã nhu sau: 

I.COSOPHAPLY 

D tháo Ng quyt v vic phê duyt chIt trixong du tir xay dirng d1r an: 
Cãi to, nang cp h thing thoát nuc mi.ra, nithc 'thai xi:r 1' môi trithng phuimg Hãi 
Thanh, th xà Nghi Scm duçrc UBND th xã xây drng can dr vào các quy djnh cIta 
pháp luat,  gôm: 

- Li$t T chlrc chinh quyn dja phucmg ngày 19/6/2015ç Li4t Ngân sách 
Nhà nithc s 83/2015/QH13ngay 25/6/2015 clia Quc hi; Li4t Du tu cong 
ngày 13/6/2019; L4t Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dlnh  cIta ChInh phli: Nghj djnh s 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cIta ChInh phIt v vic quy dinh chi tit thi hành mt s diu cIta 
Lust Ngân sách nhà nithc; Ngh djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ciXa 
ChInh phli quy djnh chi tit hir&ng dn thi hành mt séi diu cIta Lut Du ttx 
công; Nghj djnh s 68/2019/NB-CP ngày 14/8/2019 cIta ChInhphU v quail i 
chi phi du tix; 

11. SI)' CAN THIET PHAI BAN 1JAN11 NGJI! QUYET 
H th(ng rãnh thoát nl.r&c trên dja bàn phu&ng Hái Thanh trong nh&ng nàni qua 

duçrc quan tarn du tu, tuy nhiên sau thôi gian dài sIr ding h thông rnh'thoát nuâc bj 
xung cp, thành rnh, tm dan bj nlrt, vO; dày rnh 1ng blin lam mat khá nàng thoát 
mràc lam ngp 1mg tuyn dixôrng và gay ô nhim môi tnthng, d khc ph%lc tInh  tring 
nêu trên thI vic cài to, nâng cp h thng thoát niiâc lien da bàn phi.r?mg Hãi Thanh 
là cn thiát. 

TIr nhfng ni dung trên, Ban Kinh t- Xã hi HDND thj xa Nghi Scm nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi Son trInh HDND thi xã ban hành Nghj quyt là rt 
cn thi&. 
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ifi. NH4N XET 

1. Sir phü hQ'p vói quy hoch, k ho3ch du tir 

- Dir an duqc d&u tu không ãnh bumg dn Quy hoach xay drng chung Khu 
kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn 11Am 2035, tm nhin dn 11am 2050 âã 
duçic ThU tithng Chinh phU phê duyt tai  Quyt djnh s 1 699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du ti.r xây drng cong trmnh phU hçp vi k hoch .du tu cOng nàm 
2021 cUa thj xã Nghi Son. 

2. Muc tiêu du tir: 
Khc phiic thih trng hrr hông kt cAu rãnh thoát nuàc, cMng ngp áng cic b, 

dam bão v sinh môi trithng. 

3. Ten diy an: Cãi to, nng cp h thng thoát nuâc mira, nirâc thai x& 1 môi 
tnthng pbuông Hãi Thanh, thi xã Ngbi Son. 

4. f)ja dim xây dij'ng: phtràng Hãi Thanh, thi xã Nghi Scin tinh  Thanh Hóa. 

5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 
9 x . -, 6. Cap quyet dnh chu trirong dan tir di an: HDND th1 xa Nghi Son. 

7. Cp quy& djnh du tir diy an: UBND thj xã Nghi Son. 

8. Chü du tir: UBND phrnmg Hái Thanh. 

9. Ni dung, quy mô du tir: 
Cãi to nng cp h thng thoát nirc mira, nuâc thai có tng chiu dài các don 

tuyn khoâng 2.500m nao vet clic b day mirong, d mth các don rnh, thay th ck t#im 
dan bj liir hông. 

10. Dir kin tng mfrc du tn': 3,8 t' dng 
(Ba tj, tam tram triu ctông chán) 

11. Ngun vn dâu tir: NS thj xà dâu lit 70% và. ngân sách phrnng tij can 
doi 30%. 

12. Dir kin thôi gian thijc hin diján: NAin 2020-202 1. 

IV. KIEN NGIII 

1.ThivóriHBNDthjxA: 

D nghj HDND thj xä quyt djnh chU trrrong du tu xây dmg d an: Cái t.o, 
nng cp h thng thoát nuóc mua, nuâc thai xCr 1' môi trutmg phithng Hãi Thanh, thj 
xANghi Son. 

2. Di vó'i UBND thi xã: 
Can cu Nghj quy& cUa HDND th! xã v vic quyt djnh chU trnccng du lit 

xây dipig dir an: Câi t?o,  nãng cp h thng thoát nuOc mixa, nuâc thai xfr 1' mOi 
truâng phuting Hái Thanh, thi xã Nghi  Son. UBND thj xã trin khai các buâc tip 
theo vâ M chrc thc hin dir an theo diing quy djnh cUa pháp 1ut, dam báo hiu 
qua ngutn vn du tu, sóm dira d an vào sir dmg. 
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Ban Kinh tá- Xã hi HDND thi xa kinh trinh HDND tlij xA Nghi Scm kt hop  thu 

17 xem xét, quyêt dinhJ. 

Noinhin: 
- Thuông 1rirc Th üy (b/c); 
- Thutmg trtrc HDND Thj xA; 
- Clit'i tjch, các phó chü tjch UBND Tbj xA; 
- UBMTFQ và các doãn the; 
- Các Co quan, dcm vj thuOc Thj xã; 
- Các di biêu HDND Thi xã; 
- Chü tch HDND, UBND xã, phi.rting; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 



HOI DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CH(J NGIIIA VIET NAM 
Tifi XA NGJII  siii Dôc 1p - Tr do - H3nh phñc 

Nghi So'n, ngà)20 thángl2 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão nghj quyt v vic phê duyt chü tnrong du tir xây drng 
diy an: H thing tboát rnróc khu tái djnh dr rmh Hãi, thj xä Nghi Son 

Sau khi xem xét dij thão Ngh quy& và T trIiih s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND th xã Nghi Son ye vic dê nghj phê duyt chü truang 
các dir an dâu tix cong nm 2021 cüa th xã Nghi Scm. Ban Kiiih t - Xã hi 
HDND th xã Nghi San báo cáo Hôi dông nhân dan thj xã thu sau: 

I.COSOPI!APLY 
Di.r thâo Nghj quyt v vic phé duyt chü tniang du lii xây dimg dir an: 

H thông thoát ni.thc khu tái djth Cu Tinh Hãi, thj xãNghi San thrçic IJBND thj 
xã xây dirng can cü vào các quy djnh cüa pháp li4t, gôm: 

- Li4tTô  chüc chinh quyn dja phucing ngày 1?/6/2015; LutNgân sách 
Nba nithc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quôc hi; Lut Dâu tix cong 
ngày 13/6/20 19; Luât Xây diyng ngày 18/6/2014; 

- Các Nhj djnh cña Chmnh phü: Ngh dnh sO 163/2016tND-CP ngày 
21/12/2016 cña ChInh phü ye vic quy dnh chi tiêt thi hãnh mt so dieu cüa 
Lut Ngãn sách nhà nuàc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
Chinh phi quy dnh chi tiêt hu&ng dan thi hanh mt so diêu cña Li4t Dâu tir 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa chinh phii ye quail 
chi phi dâu tu; 

H. ST CAN TifiET PHAJ BAN HANH NGHJ QUYET 
D thuc hiên du an l9c hóa du Nghi San xã Tinh Hâi ducic b tn khu tái 

djnh cu (150 h dân),hin trng khu tái djnh cu Tinh Hii dã xây dijng h thông 
rãnh thoát nuâc trong khu tái djnh cu nhimg chua có h thông thoát nrnic tfi khu 
tái djnh Cu Va khu dan cu ra ngoài song dan den nuàc thai và rnthc mua không 
thoát ducic, gay ánh hirOrng den dâi sng sinh boat và môi trtthng khu dan cu và 
khu tái djnh Cu. 

hI nhing ni dung trên, Ban Kinh tê- Xä hi RDND thj x Nghi San nh.n 
thây: vic UBND thj xã Nghi San trinh HDND thj xã ban hành Ngh quyêt vic 
du tu xây dirng cong trThh: H thông thoát nuâc khu tái dinh cu Tinh Hái, thj 
xà Nghi San là rat can thiêt. 

ifi. NIIiN XET 
1. Sij phil hiyp vol quy hotch, k hoich ttu tu' 
- Sir phü hçip v&i quy boach:  H thông thoát nuâc khu tái dinh Cu Ti'nh Hái 

phà hqp vài hin trang cia dja phuang. 
- Vic dâu tu xây dung cong trInh phñ hçip vài ké hoach dâu tx cong näm 

2021 cüa thi xa Nghi San. 

S06 /BC-}TDND 
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2. Miic tiêu au tir: 
Dam bâo tiêu thoát rnthc mira, rniôc thai cho khu tái dnh cu và h dan khu 

virc lan can, giám thiu ô nhim môi trtthng; Ti'rng buxâc hoàn thin h thông cci 
sâ h tang, gop phn phát triên kinh tê, xã hi cia dja phucing. 

3. Ten dir an: H thông thoát nithc khu tái djnh cu Tmh Hãi, thj xã Nghi Son. 
4. Dja dim xây dijng: phuäng Trnh Hài, thj xã Nghi Scm, tinh Thanh Hóa.. 
5. Dtr an nhóm: Dix an nhóm C. 
6. Cap quyt dinh chü triroiig dâu hr di an: HDND thj xa Nghi Scm. 
7. Cap quyêt djnh dan hr diy an: UBND thj xã Nghi Son. 
8. Chü dâu tir: UBND thj xã Nghi Son. 
9. Ni dung, quy mô du tur: 
Tuyn muong xay durng vài chiêu dài khoãng 1040m gôm 03 tuyên muong. 
- Don muong tir khu tái djnh cix TInh Hãi vào du&ng Bàc Nam 2 có chiêu 

dài khoáng 600m; dâu tuyên khu tái djnh cix Tinh Rái, cuôi tuyên là du&ng Bäc 
Nam 2 vài mt cat bxh)=(0,6x0,8)rn. 

- Dorn mucing tir duông 7 den duông Bäc Narn lB Co chiêu dài khoãng 
L=240m; dâu tuyên duäng 7 cuôi tuyên dithng Bäc Nam lB vci mt cat 
(bxh)=(0,4x0,6)m. 

- Do?n muorng tir nba ông Am den cng nhà ông Dinh thôn Lien Vinh Co 

chiêu dai khoãng L=200m; dâu tuyên nhà ông Am, cuôi tuyên nhà ông Dinh vài 
mt cat (bxh)=(0,4x0,6)m. 

10. Dir kin tong mfrc dâu tir: 2,1 t dông 
(Hai t, mt tram triu d'ông chán) 

11. Ngun vn du tir: Nguôn ngãn sách thj xã dau tu n.m 2021. 
12. Dir ki&i thôi gian thirc hin duj an: Näm 2020-2021. 
IV. KEEN NGffl 
1.DivóiHDNDthjxã: 
Dê ng HDND thj xã quyêt djnh chü truorng dâu tix xây dirng dir an: H 

thông thoát nuâc khu tái djnh cix Tlinh Hãi, thj xã Nghi Son. 
2. Di vó'i IJBND thj xä: 
Can cir Nghj quyt cüa HDND thj xã v vic quyt djnh chui truo'ng du tix 

xây dijng dij an: H thông thoát nuàc khu tái djnh cix Tinh Hãi, thj xã Nghi Son. 
TJBND thj xa triên khai các buâc tiêp theo và to chirc thirc hin dur an theo dung 
quy djnh cuia pháp lut, dam báo hiu qua nguôn von dâu tu, sam dua dir an vào 
sirdiing. 

17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noinhd,r 
- Thumg tivc Th üy (b/c); 
- Thuông inrc I-IDND Thj xä; 
- Chü tich,  các phó àhñ tchUBND Thj xã; 
- UBMTQ và các doàn the; 
-Cáccaquan,dmvjthucx 
- ('4c diii biêu I1DND Thj xã; 
- Chñ tch HDND, UBND xä, phithng; 
- Luu VT; Ban KT- XII 



1101 BONG NIIAN DAN CQNG HOA xA HO! CIIIJ NGHIA VL1T NAM 
Till  xA NGBT  S0N Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& 207  /BC-HDND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra di,r thão nghj quyt v vic phê duyt chü trtroiig du tir xây drng 

dir an: No vet, kiên c hóa tuyn kênh tiêu Cm L (dow tir nghia trang 
Cn Phtn dn call Lang Am) xã Hãi Nhân, thj xã Nghi Son 

Sau khi xem xét dir thão Nghj quyt và Ti trinh so 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xã Nghi Son v vic d nghj phê duyt chii tnrang 
cac dir an du tir cong näm 2021 cUa thi xã Nghi Scm. Ban Kinh t - Xã hOi 
HDND thj xã Nghi Scm báo cáo H(i dng nhân dan thj xã nhix sau: 

I.C€SPIIAPLY 

Dir tháo Nghj quyt v vic pbê duyt chñ tnwng du tir xay dmg d? an: 
No vet, kiên c hóa tuyên kénh tiêu Cm L (do?n tir nghTa trang Cn Phn 
den câu Lang Am) xã Hái Nhân, thj xã Nghi Scm duçc UBND thj xã xay dirng 
can cü vào các quy djnh ciia pháp lu.t, gm: 

- Lu.t T chüc chinh quyn dja phiio'ng ngày 19/6/2015; Lust  Ngân sách 
Nhà rnthc s 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 cüa Quc hi; Lust  Du ti.r cong 
ngày 13/6/20 19; L4t Xây dirng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj djnh cüa Chinh pbii: Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cüa ChInh phü v vic quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa 
Lut Ngân sách nhà nuóc; Nghj dlnh  s 40/20201ND-CP ngày 06/4/2020 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tit huóng dn thi hành mt s diu cüa Lut Du tu 
công; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phU ye quán 1 
chi phi du tu; 

11. SI' CAN THIET PHAI BAN HANH NGH! QUYET 
Tuyn kênh tiêu Cm L có chiu dài là 2200m, là kênh tiêu cho xã Hái 

Nhân và Ninh Hái vâi din tich tiêu trên 1.387ha. Nhitng näm 9ua trén tuyên 
kênh dä dirqc nap cap dâu tu xâydrng don tr Song kênh Than den Quôc 1 1A 
v&i cbiêu dài 1410m. Don tuyên con lii tr h liru câu vào nghia trang Con 
Phân den thuçing lixu cau vào lang Am dài 600m chua duçrc dâu tu xây dixng, 
hin trng là kênh dat sir diing lâu nãm, bi kênh Co nhiêu doan bj vä, lông 
kênh hi bôi lap can trâ dông cháy vâ dã xuông cap nghiêm trçng, ye co bàn 
không cOn hlnh dng ci1ã kênh; vào müa mira lit hang näm, vic xOi 1& hai ben 
b kênh van thix&ng xuyen xây ra, mt khác cay côi mQc lan chiêm lông kênh 
gay ô nhim môi tnxmg cho kim dan cix. 

Be dam báo tiêu thoát rnrâc trong mi'ia mira lü, giám thiêu ô nhiiêm môi 
triImg trên tuyên kOnh di qua, vic dâu tu cOng trInh Nao vet, kiên Co hOa tuyên 
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kênh tiêu dm L (do?n ti'r nghia trang Cn Phón dn c.0 Lang Am) xã Hâi 
Nhân, thj xã Nghi Son là can thiêt. 

Tir nhüng ni dung trên, Ban Kinh tê- Xã hi }IDND thj xã Nghi Son nhn 
thy: vic UBND thj xA Nghi San trinh HDND thj xã ban hành Nghj quy& vic 
du hr xây drng cong trinh: Nao  vet, kiên c hóa tuyên kênh tiêu Cam L (don 
tix nghia trang Cn Phin dn cu Lang Am) xà Hãi Nhân, thi xã Nghi San là rat 
cn thik 

ifi. NHAN XET 

1. Si phü hqp vol quy hoch, k hoch dâu hr 
- Cong trInh thuc tuyn kênh tiêu lien xã hin có tii Hãi N1iãn dn Ninh 

Hái phii hqp vth quy hoach phi hqp v&i Quy hoach xay drng nông thôn mài ciia 
dja phixang. 

- Vic dâu ttx xay dirng cOng trInh phci hqp vài kê hoch dâu hr cong näm 
2021 ciia thj xã Nghi San. 

• A A 2. Mic tieu dan tir: 

Dam bão tiêu thoát nl.r&c lü cho khu dan cu xã Hâi Nhãn; Khc phiic tmnh 
trng sat  lâ, xói mon b kênh vào m1a mua lEt, giai quyêt tInh trng ir dçng rác 
gay ô nhiêm môi tru&ng, gop phân phát triên kinh tê, xã hi cüa dja phuang. 

3. Ten dir an: Nao vet, kiên c hóa tuyn kênh tiêu Cm L (don ttr nghTa 
trang Cn Phôn dn cu Lang Am) xã Hái N1ân, thi xã Nghi San. 

4. Da dim xây dung: xã Hái Nhan, thi xã Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 

6. Cp quyt djnh chü triro'ng du tir dir an: HDND thj xa Nghi San. 
7. Cap quyet dinh  dan tir du an: UBND th! xa Nghi San. 
8. Chü du tir: UBND th xã Nghi Son. 

9. Ni dung, quy mô du tur: 
Du hi Nao  vet, kiên c hóa tuyn keith tiêu Cm L, doan  tr Quc l 1A doan 
hr nghia trang Con Phn den câu lang Am vói chiêu dài dir kiên khoáng 600 m. 
Diem dâu: ha km câu vào nghTa trang Con Ph&n; Diem cui: thirçmg km cu vào 
lang Am. Nao  vet tuyên kênh theo dñng mt ct tInh toán thiêt k, dt ctp bii 
phii mái bi kênh tai  các don chira dam bào yeu câu. 



Toãn bt tuyn kénh dirçrc gia c mái kênh bang hmnh thirc: Kt cu mái 
kénh bng tam (BTCT) M200 dá (1x2) DS kIch thuâc (60x60x8)cm ben duói 
tam lát lot lap dá dm dm 1x2 và trãi vái dja k thu.t, chân khay bang Be tong 
M200dô tai  chô, khoá mái (BTCT) M200 dá (1x2) do tai ch& cat khe hn lot 02 
lap giây dâu tam nhija dutmg theo tiêu chuãn. 

Cong trInh trên kênh: Bô trI các cong tiêu mràc vào kênh bang BTCT 
M200 dá 1x2, khâu din 1,0 xl,Om; xây dmgbc len xuOng bang be tOng d ti 
cbô M200 dá 1x2. Gia cô khOa bi mái kênh ti vj trI kêt thitc clo?n kênh bang be 
tong c& thép dO tai chô ma 200 dá 1x2. 

10. Dir kin tang mfrc dâu tir: 2,8 t' dông 
(Hai tj, tam tram triu dông chán) 

11. Nguôn von dâu tir: Nguôn sir nghip môi tnthng cña tM xã. 
12. Dir kin thri gian thiyc hin dir an: Näm 2020-2021. 

iv. MEN NGHJ 

1. Di vOl HDND thj xã: 

D nghj HDND thj xã quyt djnh chü tnrong dau tir xây dirng d? an: N.o 
vet, hen c hOa tuyn kênh tiêu Cm L (doin ttr nghia trang Cn Phan dn can 

Lang Am) xà Hãi Nhân, thi xã Nghi Son. 

2.D&vO'iUBNDthtxã: 

Can cir Ngh quyt c11a HDND thj xã v vic quyt dnh chü thIng dâu ttx 
xay dirng dir an: Nao  vet, hen c hóa tuyn kênh tiêu Cm L (do?n ttr iighia 
trang Cn Phrn dn cau Lang Am) xã Hái Nhân, thj xã Nghi Son. UBND thj xa 

ti-Mn khai các bithc tMp theo vâ th chirc thçrc hin dii an theo diing quy djnh cüa 
pháp lut, dam báo hiu qua ngun vn dan tir, sam dua dii an vâo sir diing. 

Ban Kinh t- Xã h)i HDND thi xã kInh trmnh HDND thj xã Nghi Son kt hQp thu 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noi nhin: 
- Thumg tivc Thi üy (b/c); 
- Th.r&ngtrrc HDNDThjxã; 
- Chü tjch các phó chñ tjchUBND Thj xâ; 
-UBMTTQvàcácdoànthe; 
- Các co quan, don vj thuOc  Thj xã; 
- Các di biêu }I1DND N xâ; 
- Chü tch HDND, UBND xä, phuàng; 
-LuuVT;BanKT- Xli. 

4.  



119! BONG NHAN DAN 
Till XA NGHI SUN 

SO8 /BC-BDND 

CQNG HOA xA 110! CHIJ NGHIA VIET NAM 
Dc 1p  - Tir do - IIanh phüc  

Nghi Sun, ngày tháng nãm 2020 

BAO CÁO 
Thm fra dir thão ng14 quyt v vic phê dnyt chü triroiig dAu tir xây drng 

dirán: Cu khe Các, xa Các So'n, thj xã Nghi Son. 

Sau khi xem xét du thào Nghj quy&và Ti trinh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cüa UBND thj xA Ngbi Son ye vic dê nghj phê duyt chü trixong 
các dij an dâu tu cong nãm 2021 cüa thj xa Nghi San. Ban Kinh tê - Xã hôi 
BDND thj xã Nghi San báo cáo Hi dông nhân dan th xã nhu sau: 

I. COSOPHAPLY 
Du tháo Nghj quy& v vic phê duyt cbñ truang du tu xay dijng du an: 

Câu khe Các, xã Các Scm, thj xa Nghi San thrçrc UBND thi xã xây diing cAn cir 
vào các quy dj.nh cüa pháp li4t, ôm: 

- Lust  To chrc chInh quyên dja phuccng ngày 19/6/2015; LutNgan sách 
Nlià nithc so 83/2015/QH13 ngày 25/6/20 15 cña Quôc hi; Luat  Dâu tti cong 
ngày 13/6/2019; L4t Xây d%rng ngày 18/6/2014; 

- Các Ngh djnh ca Chinh pM: Nghj dnh so 163/2016/ND-CP ngày 
2 1/12/2016 cia ChInh phi ye vic qüy djnh chi tiêt thi htih mt so diêu cüa 
Lut Ngân sách rihà nithc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ciia 
Chinh pM quy djnh chi tiêt hithng dan thi hnh  mOt  so diêu cüa Lu8t  Dâu tu 
công; Nghj djnh s 68/20191ND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chinh phü ye quán 19 
chi phi ctu tu; 

II. S1) CAN THIET PHAI BAN 1JAN11 NGH! QUYET 
Sir cn thit phái du tu: XA Các Son là mt xA thun nông nm phIa Tây 

BAc thi xà Nghi Sun, xã nAm trong vüng ht urn ho Yen M, Dja bàn xã Các Son 
tr,xâc day là hai xã Các Son Va Hiing Son thuOc  huyn Tthh Gia. TruOc khi sap 
nhp, xA Hiing San có din tIch 12,17 krn2, dan so là 3.562 ngu&i, mt d dan so 
dat 293 nguiiIkm2. Xã Các San có din tich 23,93 km2, dan sO là 7.764 ngithi, 
mt dt dan so dat  324 nguiIkm2. 

Qua vic kháo sat thirc trng giao thông nông thôn trên dja bàn xã; hin 
trng cay câu tam  (xay dirng nAm 1987) phic vii di lai giao thông giiia thôn Các 
vâ thôn Tnthng Son, dc bit là hai khu tnthng tiêu hçc và trueing mâm non xã 
Các San dã hx hOng, quy mô nhO gay khó khAn và nguy hiêm cho ngu&i tham 
gia giao thông qua lai trên câu. Dâu tu xay dirng tao  diêu kin thun lçmi cho 
qua trInh di lai  ciXa ngu&i dan dja phiicmng, dóng gop vào sir phát triên kinh tê 
trong khu virc. Thng buóc hoàn thin các cong trInh ha tang k thut xây 
dmg tbành cong xA nông thôn mâi. 

Tfr nhing ni dung tren, Ban Kinh tê- Xä hOi  HDND thi. xa Nghi Son nhtn 
thy: vic UBND thj xA Nghi Son trinh HDND thi xã ban hành Ngb quyêt là rat 
can thiêt. 
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ifi. NH4N XET 
1. Siy phü hçrp v&i quy hoch, k hoich du tir 
- Du an dtrqc du ttr không ánh hithng den Quy hoach xây dimg chung Thu 

kinh t Nghi Sun, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, thm nhIn den nàm 2050 dã 
dirqc ThiX tithng ChInh phü phê duyt tai  Quyêt djnh so 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 

- Vic du tu xay drng cong trInh phi'i hçip vài k hoach du tu cong nãm 
2021 ciXathjxãNghi Sun. 

2. Mic tiêu dâu tir: 
Xây dimg mi cong trinh: Cu khe Các, xã Các San, th xã Nghi Sun tao.  ra 

mng luài giao thông dông b, thun Igi cho nhân dan  di Iaj.  Tü do ttrng buâc hoàn 
thin cci sO ha tn.g phiic vii cho qua trinh phát triên kinh té, xà hOi  cña dja phuung. 

3. Ten duj an: Cu khe Các, xa Các Son, thj xã Nghi Son 
4. Da dim xây dinig: Xã Các Son, thj xã Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chü triroiig du tir dr an: HDND thj xã Nghi San. 
7. Cp quyt djnh du tir dij an: UBND thi xã Nghi San. 
8. Chü dan tir: UBND xa Các San. 
9. Ni dung, quy mô du tir: 
- Cu ban khu dO:  2x6,0m. 
- Cong trmnh giao thông cap V. 

.( r A • A b 10. Dir kien tong mire dau tir: 3,2 ty dong 
(Ba tj, hai tram triu a'ông chán.) 

11. Ngumn vn dutir: NS th xa 70% và ngân sách xã tir can di 30%. 
12. Dij kin thôi gian thic bin diy an: Näm 2020-202 1. 
IV. KIEN NGHI 
1.Divo'illDNDthjxã: 
Dê nghj BDND thj xã quyêt djnh chü truung dâu tir xây dirng dir an: Câu 

khe Các, xa Các Son, thj xã Nghi San. 
2. iMi vói IJBND thj xã: 
Can cü Nghj quyêt cüa HDND thj xã ye vic quyêt djnh chü tn.rong dâu tu 

xây dijng dir an: Câu khe Các, xã Các Sun, thj xã Nghi Son. UBND thj ã triên 
khai các buOc tip theo và t chüc thirc hin dir an theo diXng quy djnh cña pháp 
1ut, dam báo hiu qua nguôn von dâu tin, sOm dua dr an vào s11 dicing. 

BanKinhtê-XãhOiBDNDthjxãkInhtnmnhllDNDthIxãNghi Sank'h9pthü 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noinhn: 
- Thu&ng trrc Thj üy (b/c); 
- Thumg tnrc IIDND Thi xã; 
- Chü tjch, các phó chñ tjchUBND Thj x; 
- UBMTQ và các doàn the; 
-Cáiandthu&ThIxâ 
- Các di biéu HDND Thj xã; 
- Chñ tjch HDND, UBND x, phuông; 
- Luu VT; Ban KT- XH. 



HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIIA VIET NAM 
Till xA NGHI SON Dc 1p  - Tur do - Elanh phüc  

So 209 /BC-HDND Nghi Son, ng20 thángl2 nám 2020 

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

dr an: No vet lông h Khe Ram va kênh mirolig tu*i tfr dp khe ram di nhà 
van hóa thôn  8 xã Dinh Häi, thi xã Nghi So'n. 

Sau khi xem xét dir tháo Nghj quyt và Tôr trmnh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 ciia UBND thj xã Nghi San ye vic âê nghj phê duyt chü tnrcrng 
các d1r an dâu tir cong näm 2021 cüa thj xã Nghi San. Ban Kinh t - Xä hOi 
HDND th xà Nghi Son báo cáo Hi dông nhân dan thj xä nhii sau: 

I. COSOPHAP LY 
Dr tháo Nghj quyt v vic phê duyt chü trirang du tix xay dirng dir an: 

Nao vet lông ho Khe Ram và kêrih muong tuói tir dp khe ram di nhà van hóa 
thôn 8 xà Dinh Hái, thi xä Nghi San duvc UBND thj xã xây dmg cn cü vào 
các quy djnh cUa pháp li4t,  gm: 

- LutTô chirc chinh quyên dja phixcrng ngày 19/6/2015; Li4t  Ngân sách 
Nba niràc sO 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 ciXa Quôc hi; Li4t  Dâu tu cong 
ngày 13/6/2019; LutXây dirngngày 18/6/2014; 

- Các Ngh djnh cüa ChInh phü: Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 
21/12/2016 cña ChInh phiX ye vic quy djnh chi tiêt thi hnh mt so diêu cüa 
Li4t Ngân sách nhà rniâc; Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cña 
Chmnh phü quy djnh chi tiêt huàng dan thi hành mt so diéu cña Lust  Dâu ttr 
công; Nghj djnh so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü ye quail 1 
chiphIdâuttx; 

H. SI)' CAN THIET P11k! BAN HANII NGH! QUYET 
H Khe ram cung cp nu&c tixâi cho khoáng 20ha dt trng liXa xa Djnh 

Hái. Den nay sau thii gian khai thác sü ding ho dã xuOng cap, lông ho bôi lang 
dung tIch lông ho giám, tràn xã lU xuông cap, h thông kênh ttiài hông không 
th cung cap nuàc tuói cho din tIch dat trông lüa hai vii. VI 4y dê dam báo 
rnr&c tix&i cho din tIch dAt trng liXa hai vçt, gop phân on djnh cuc song cho 
nguôi dan trên dja bàn thI vic dau tir dir an & dja phucmg là can thiêt. 

Tir nhfrng ni dung trên, Ban Kinh t.- Xã hi HDND th4 xã Nghi Son nhn 
thy: vic UBND thj xã Nghi San trInh HDND thj xa ban hnh Nghj quyêt trên 
là cn thit và cp bach. 

ifi. NH4N XET 
1. Str  phü bçrp vó'i quy hoich, k hotcb du hr 
- Dii an dixçic du tii không ãnh humg den Quy hoach xay d'rng chung Khu 

kinh t Nghi Son, tinh Thanh Hóa dn näm 2035, tam nhIn den näm 2050 dã 
dirçc Thu ttthng Chinh pM phO duyt ti Quyt dinh  sO 1699/QD-TTg ngày 
07/12/2018. 
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- Vic dàu tu xây dmg cong trInh phi hccp vi k hoach du tu cong näm 
2021 cüa thj xã Nghi Scm. 

2. Muc tiêu du tir: 
Dam bão nu6c tithi cho san xut nông nghip. Tirng buàc hoàn thin h 

tMng cci sâ h tAng thüy lçTi, gop phân phát triên kinh té, xã hi cña dja phucmg. 
3. Ten dir an: Nao vet lông h Khe Ram và kênh mucrng tuói tr dp khe 

ram di nhà van hóa thôn 8 xã Djnh Hâi, thj xã Nghi Som 
4. Dja dim xây ding: Xã Dinh Hái, thi xa Nghi Son, tinh Thanh Hóa. 
5. Dir an nhóm: Du an nhóm C. 
6. Cp quyt djnh chü triroiig dan tir dir an: HDNT) thj xã Nghi Son. 
7. CAp quyt djnh dAu tir diy an: TJBND thj xã Nghi Scm. 
8 Chü dAn tir: UBND xã Dinh Hái. 
o A• AX - .' Nçi dung, quy mo dau tur: 

Nao vet lông h dung tIch khoãng 12.000 m3, sUa chf.ra han dã hix hông. 
- Xây dirng muong be tong có chMu dài L800m kIch thu&c 

(bxh)=(0,6x0,6)m thành mucing dày 15cm bang be tong dá 1x2 mac 200. 
10. Dir kiên tang mfrc dan tir: 1,8 t' dông 

(Mt t, tam tram triu dông chdn) 
11. Ngun van dAn tir: NS thj xã 70% và ngân sách xã ti.i can dôi 30%. 
12. Dir kin thôi gian thirc hin dir an: NAm 2020-202 1. 
IV. KIEN NGHI 
1.Dai vói HDND thj xA: 
Dê nhI HDND thj xA quyêt djnh chü tnxcing dâu ti xây drng dir an: Nao 

vet lông ho Khe Ram và kênh mucing tu'ói tuidp khe ram di nhà vAn hóa thôn 8 
xãDjnhllãi, thjxANghi Scm. 

2.DaivóiUBNflthjxa: 
CAn Cu Ngh quyêt cña HDND tbj xã ye vic quyêt djh chñ tn.wng dAu tu 

xây dirng dir n: Nao  vet lông ho Khe Ram va kênh muo'ng iirâi th dp khe ram 
di nhà van hóa thOu 8 xã Djnh Hãi, thj xä Nghi San. UBND th xã triên khai các 
buâc tiêp theo và to chücthirc hin dr an theo diing quy dnh cüa pháp Iut, 
dam báo hiu qua nguOn von dâu tu, sóm dixa dir an vào si'r diing. 

BanKithtê-XãhiBNDthxakinhtrmnhHDNDthxàNghiSonkih9pthü 
17 xem xét, quyêt djnhi. 

Noi nhIn: 
- Thuô'ng lrrc Thi üy (b/c); 
- Thumg irirc HDND Thj xã; 
- Ch tich,  các phó chü tjch UBND Thi xã; 
- UBMTFQ và các doân the; 
-CáiandcynvithucThixä; 
- Các di bieu HDND Thj xà; 
- Chü tjch BDND, UBND xä, phu&ng, 
- Luu VT; Ban KT- XE. 



HOI BONG NEIAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TIlE XA NGHI SON Dôc 1p  -  Tir do - Banh phüc 

S&210 /BC-HDND Nghi Son, ngày 20 tháng 12 nám 2020 

BAO CÁO 
Thm tra dir thão nghj quyt v vic phê duyt cliii frirong du hr xây dyng 

dii an: Câu Trii, xä Ngçc Mnh, thi  xä Nghi Soii. 

Sau khi xem xét di,r thâo Ngbj quy& vâ Th trInh s 330/TTr-UBND ngày 
16/12/2020 cUa UBND thj xà Nghi Son v vic d nghj phê duyt chit tnxong 
các dir an du lit cong näm 2021 cüa th xä Nghi Son. Ban Kinh th - Xã hti. 
HDND thj xã Nghi Son báo cáo Hi dng nhân dan th x nhu sau: 

I. C€% sO PHAP Lc 

Dir thão Ng quyt v vic phê duyt chü throng du lit xay drng di,r an: 
Cu Trai, xã Ng9c Linh, thj xä Nghi Son duçic UBND thj xã xây dirng can cir 
vào các quy djnh cI'ia pháp 1ut, gm: 

- Li4t T6 chirc chinh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; L4t Ngân sách 
Nhà nithc s6 83/2015/QHI3 ngày 25/6/2015 cüa Quc hi; Li4t  Du tir cOng 
ngây 13/6/2019; L4t Xây drng ngày 18/6/2014; 

- Các Nghj dnh cüa ChInh phü: Nghj djnh s 163/20161ND-CP ngày 
21/12/2016 ciia ChInh phfi v vic quy dinh chi tiM thi hânh mOt  s diu ca 
Li4t Ngân sách nhà ntràc; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ci'ia 
ChInh phü quy djnh chi tiM huó'ng dn thi hành mt s diu cüa Lut Du tu 
cOng; Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü v quân 1' 
chi phi du lii; 

II. SIT CAN TIHET PHAI BAN HANR NGR! QIJYET 
Xã NgQC Linh thj xà Nghi San. Trong nhfng nm qua, càng vài si,r phát trin 

chung cüa tbj xà Nghi San, xà Ngoc Linh dà dat  thrçic nhüng thàrih tru dáng k, 

nông thOn dà có btrc kh&i sic, kM cu ha tAng kinh t - xã hi duqe quan tam dAu 
üi xây dirng và nâng cAp, dYi sng 4t chAt vâ tinh thAn cCia ngii&i dan nOng thôn 
duçic nâng len dáng k, cOng tác xóa dói, giám nghèo giái quyM vic lam luôn duçc 

quan thin vâ dat  kM qua khá, h thng chinh trj co S1 duçic frig cithng, quy&n dk 

chñ duçic phát huy, an ninh chinh frj trt ti,r an toàn xä bi dirccc giü vthig. 

Trong thai gian qua duçic sir quan thin cña dãng và nhà nuàc da phucing dã 

duçic dAu lit và xây dijng mt s cong trmnh thUy 1çi, giao thông, ha tng so sa nông 
thôn, ngoái ra con cO nhiing cong trmnh duçic xay dimg bAng ngun vn huy dng 
trong nhãn dn nen quy mô nhó và không dong b, Tuyên dthng Câu Tru Xä 
Ng9c LTnh là tuyn duàng trQng dim ni các thOn tr thôn 8 dn thOn 14 hong xA 
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nói riêng và. các xã lan cn nhu Anh San, Các San, Thanh San, phir?mg Hài Ninh 

nói chung t?o  dng lirc phát trin kinh t du 1ch cCia dja phucmg. Cu Tri bc qua 
song Kênh Than dã dixcic xây drng ttr nhüng näm 1985 cCia th k tnrâc mt c.0 
nhO hçp, hai m xây dá hc dã b nut, d.m d9c, dm ngang bang thép 1400 dà ii, 

chi dü cho 1 lan xe di qua trong qua trInh khai thác sir diing lâu nàm cu dã xung 
c&p, không dáp frng dü cho nhu cu di lai và phát trin giao thông càa dia phuo'ng. 
Vic du tii xay dirng mài C.0 Trai trên song Kênh Than duxng ti'x QL1A di 
UBND xã NgQc LTnh là ht sirc cp bach và can thiát d phic vi nhu can di lai 
thiin lçii, vn chuyn hang hóa, gop phan lam cho b mt giao thông xã Ng9c LTnh 
them kh&i sAc, qua do thiic dAy kinh t xã hi cüa dja phtrang ngày mt phát trin 
dng thO'i gop phan nang cao dâi sng nhân dan. 

Tir nhffiig ni dung trén, Ban Kinh t- Xã h)i HDND thi xã Nghi Son nhn 
thAy: vic UBND thj xâ Nghi San trinh BDND thj xã ban hnh Ngh quyt là rAt 
cAn thit và cAp bach. 

ifi. NH4N  XET 

1. Siy phil hçrp vOl quy hoch, kê hoch dAn tir 
- Hin trng sr dimg dAt cüa khu vrc thirc hin dçr an chii yu là 2 ben b 

song nén khOng ãnh hi.ràng dn din tIch giãi phóng mt bAng. Dir an duçic dan 
ti..r không  nh hithng dn Quy hoach xay dirng chung Khu kinh t Nghi San, tinh 
Thanh Hóa dn nám 2035, tAm nhIn dn nàm 2050 dã dirçic Thñ tuOng Chlnh 
phiX phê duyt t?i  Quyt djnh so 1699/QD-TTg ngày 07/12/20 18. 

- Vic dAu ti.r xay dirng cong trInh phiX hçp vO'i k hoch dan tir cong nàm 
2021 cüathjxãNghi San. 

2. Miic tiêu dAn tir: 

Trng btràc hoàn thin h thng giao thông tr xã Ngoc LTnh di phithng 
Hãi Ninh và các xã lan cn dam báo km hrcmg giao thOng, vn chuyn hang 
hóa, dng thci dam báo thoát 111 cüa song Kênh Than gop phAn phát trin kinh 
t xà hi cüa da phuang. 

3. Ten dij an: Can Trai, xã Ng9c LTnh, thj xã Ngbi Son. 

4. Dja dim xây dijng: xã Ngc Linh, thi xa Nghi San, tinh Thanh Hóa. 

5. Dir an nhóm: Dir an nhóm C. 
A A . A 6. Cap quyet dnh chu trirong dan tir diy an: HDND th! xa Nghi Son. 

7. Cap quyet djnh dan tir dir an: UBND th1 xa Nghi San. 

8. Chü dAn hi: UBND th xa Nghi San 
9. Ni dung, quy mô dAu tir: 
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Xây drng cu mài gm 2 nhip L= 2x15m, tng chiu dài tinh dn duôi m 
L= 38.l5m, chiu rng c.0 Bm 5,5+O.25x2 6m, Tãi tr9ng thMt ké câu: 
HL93, ngithi di b: 3x10-3Mpa. 

3.1. Tiêu chuln lcj thuit áp dung 
- Tiêu chun thit k cu: TCVN 11823 : 2017 
- Tiêu chun thit ká dir&ng ô to: TCVN 4054:-2005 
- Tiêu chun thiát k áo dtrng mm dix&ng ôtô: 22TCN 211-06 
- Quy trInh thMt k t chüc xây dirng và thi& k thi công: TCVN 4252:-2012 
- Các quy trInh hin hành khác 
3.2. Phwozg an thilt k ci th: 
Cu gm 2 nhip  L= 2x15m, tng chiu dài tInh den duôi m L 38.15m; 

B rng cu: B = 5,5+0,25x2 = 6,Om. Dli tr9ng thiêt k cu: HL93, nguii di 
b: 3x10-3Mpa. Tiêu chun thit k cu: TC\TN 11823 : 2017 

a) Kit c1uphn Ire,,. 
- Hai nhip  diing dAm bàn BTCT DUt kéo trithc 1&p ghép L=l5m, mt ct 

ngang cAu gm 6 dkm chü chiu cao dm h=0.55m; 
- Lap be tong lien kt bàn dày 15cm 
- Be tong xi ning M400 dá 1x2 lixài thép mt câu 
- Lan can cAu BTCT 30MPa, tay vjn bAng thép m tráng kern duçic thi cong 

dOc 1p vâi dAm 
- DAm diiçic ké trên gi cao su nhp ngoi Co kIch thir&c 200x250x35mm. 
- Tai vj trI m b tn khe co giãn bAng rang hrqc thép cu&ng d 
- Ti vi tn tru b fri lien tuc nhiét 
- Tai dAu nhp cO cAu tao cMt neo dAm. 
- CAu b fri ng thoát nuâc di.r&ng kinh D=150mm bAng thép. 
b) Kt ciii phn diró'i: 
- Hai m có cAu t?o  nhu nhau: Dang mé déo bng BTCT f'c =25Mpa dt 

tren h móng ccc BTCT kich thiràc 40x40cm, chiu dài c9c tInh toán d kin 
Lc=20m. 

- Trçi cAu thMt k xâ mu bAng BTCT f'c = 25Mpa trên h móng cQc BTCT 
kIch thuâc 40x40cm, chMu dài cc tInh toán dij kin Lc=22m 

- Ban dn sau m bAng BTCT 25Mpa d trrc tiêp, dt trên lap dá dam dm; 
d dc bàn qua d i 10%. Bàn qua d dilçTc thit k theo van bàn 3095/QD-
BGTVTngày 14/12/2012 

- Gia c mái ta luy bâ song bAng BT luâi thép D6@150 dày 15cm mac 20 
MPa chãn khay bAng be tong 12Mpa dt trên lap dá dAm dm dày 10cm. 

* Vt lieu  sü dpng: 
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+ Cap DIlL (dix irng hrc) dng tao 7 sçi 12.7mm, 1oi 270 ASTM A416, d 

chiing thp. 

Dithng kinh danh djnh 
Giài h?n  cháy 

(MPa) 
Giâi h?n  bn (MPa) 

12.7 1670 1860 

+ Cot thép theo tiêu chuãn TCVN 1651-1:2008 cho thanh thép trôn trcm và 

TCVN 165 1-2:2008 cho thanh thép v. 

c. Dirô'ng du cu: Quy mô, tiêu chun kS thut, kt c.0 mt dix&ng 
- Thiát k chiu dài mi ben 50m, mt ct ngang Bm 4,Om, B1 

=2xO,751,5m vut ni vào dtthng hin trng 
- Kt cu mt diiàng du cu: Mt dix&ng lang uhija tiêu chun; Lcp thm 

bám Cp phi dá dm loi I; Cp pMi dá dm ioai II; Dp dt K98. Tm ban 
b.ng BTCT dá 1x2 mac 250. 

10. Dir kin tng rnfrc ttu tir: 7,4 t' dng 
(Ba.  t, hon tram triu d'ông chdn) 

11. Nguôn von dâu tir: Tr nguôn ngân sách thj xã. 
12. Dir kiii thM gian thic hin dii an: Nám 2020-202 1. 

IV. KIEN NGH4 

1. I3i vol HDND thi xã: 

EM nghj HDND th xã quyt dinh chü truong du tic xây dirng d1r an: Cu 
Trui, xã Ngçc LInh, th xã Nghi Scm. 

2. Diii vol IJBND thj xä: 

Can cir Nghj quyt cüa HDND thj xa v vic quyt dnh chü lrixccng du lit 
xay dirng dir n: Cu Tri, xã NgQc LTnh, thj xã Nghi Scm. UBND thj xã trin 
khai các buâc tip theo và t chüc thirc hien d? an theo dung quy djnh cüa pháp 
1ut, dam báo hiu qua ngun vn du tic, scm dira d1r an vào s1r dpng. 

Ban Kith t- Xã hi HDND thi xã kinh trinh BDND thi xã Nghi Scm kt hçp thur 
17 xem xét, quyêt dinhi. 

Noi nhin: 
- Thirâng trrc Thj üy (b/c); 
- Thir&ng trc HDND Thj xã; 
- Chü tich,  các phó chü tjch UBND Th xà; 
- UBMUQ và the doãn the; 
-Cáccjan,dthucThIxã 
- ('  cti biu HDND Thi xã; 
- Chü tch HDND, UBND xä, phithng; 
- Liru VT; Ban KT- Xli. 

Dan Van Hung 
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