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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ công 6 tháng đầu năm; 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 
  

I. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tƣ công 

Thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm trên địa bàn thị xã trong 

bối cảnh Đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi 

mặt của đời sống kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Song được sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Thị ủy, 

HĐND, UBND thị xã, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nỗ lực cố gắng, vượt 

qua khó khăn, thử thách của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thị 

xã, đa số các dự án được triển khai thực hiện theo kế hoạch, nhiều dự án hoàn thành 

và bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác giải ngân vốn đầu 

tư được quan tâm, tạo điều kiện thanh toán cho nhà thầu để thực hiện thi công theo 

kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể như sau: 

1. Về công tác chỉ đạo điều hành 

UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban, các đơn vị được giao làm chủ 

đầu tư tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Kiểm soát 

chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và 

quyết toán dự án đầu tư hoàn thành theo đúng quy định; tăng cường công tác 

giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chặt chẽ chất lượng thi công các dự án, đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư; kiểm soát chặt chẽ tạm ứng vốn 

cho nhà thầu và yêu cầu hoàn trả vốn ứng đúng quy định. Trưởng các phòng, 

ban theo chức năng nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với các chủ đầu tư nắm 

bắt tình hình, tiến độ thực hiện dự án, để kịp thời đề xuất với UBND thị xã giải 

quyết những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ dự án. UBND 

các xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng phục 

vụ các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động giải quyết những vướng mắc trong 

công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. 

2. Về triển khai thực hiện dự án đầu tƣ 

Thực hiện theo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật xây dựng và các 

văn bản quy định hiện hành của Nhà nước 

- Về quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện 

đầy đủ trong các khâu: Quản lý chất lượng khảo sát, quản lý chất lượng thiết kế 

xây dựng; quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo hành công trình. 

- Các dự án được tăng cường giám sát chất lượng thi công thông qua đơn 
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vị tư vấn giám sát và giám sát cộng đồng. 

- Công tác đấu thầu, chỉ định thầu được triển khai thực hiện đảm bảo thủ 

tục theo các quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và 

các quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu. 

- Các dự án triển khai thi công cơ bản đảm bảo được tiến độ. UBND thị xã 

đã chỉ đạo các phòng, ban, các chủ đầu tư tăng cường quản lý nhà nước về chất 

lượng và đẩy nhanh tiên độ thi xây dựng. 

3. Về thực hiện đầu tƣ xây dựng 

 Sáu tháng đầu năm trên địa bàn thị xã có 152 dự án đang triển khai thực 

hiện, trong đó có 42 dự án chuyển tiếp, 110 dự án xây dựng mới. Kế hoạch đầu 

tư công năm 2021 là: 1.255,503 tỷ đồng, thực hiện được: 351,245 tỷ đồng, đạt 

28% kế hoạch, bằng 143% so với cùng kỳ (351,245/244,92), cụ thể như sau: 

3.1. Các dự án do UBND thị xã làm chủ đầu tƣ (53 dự án), kế hoạch 

là: 777,433 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng đầu năm đƣợc: 184,495 tỷ đồng, đạt 

24% kế hoạch năm, trong đó: 

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang 13 dự án, kế hoạch: 267,25 tỷ đồng, 

thực hiện được: 138,15 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch, 

- Dự án đầu tư mới năm 2021 là 40 dự án, kế hoach: 510,183 tỷ đồng, 

thực hiện được: 46,345 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch. 

3.2. Các dự án do xã, phƣờng làm chủ đầu tƣ (99 dự án), kế hoạch là: 

477,07 tỷ đồng, thực hiện 6 tháng  đầu năm đƣợc: 166,75 tỷ đồng, đạt 35% 

kế hoạch, trong đó: 

- Dự án chuyển tiếp năm 2020 sang 29 dự án, kế hoạch: 185,74 tỷ đồng, 

thực hiện được: 118,2 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch. 

- Dự án đầu tư mới năm 2021 là 70 dự án, kế hoạch: 291,33 tỷ đồng, thực 

hiện được: 48,55 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch.  

         (Danh mục các dự án theo phụ biểu số 01 đính kèm). 

4. Về công tác quyết toán dự án đầu tƣ hoàn thành 

Tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán 6 tháng đầu năm là 48 dự án, với 

tổng mức đầu tư được duyệt là 152,5 tỷ đồng, giá trị nghiệm thu quyết toán A-B 

là 143,2 tỷ đồng, qua thẩm định quyết toán đã điều chỉnh giảm so với giá trị dự 

toán là 11,15 tỷ đồng và giảm so với quyết toán A-B là 1,83 tỷ đồng; Công tác 

quyết toán thực hiện đúng theo Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 

của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà 

nước. Căn cứ kết quả quyết toán làm cơ sở cho UBND thị xã và các xã, phường 

xác định chính xác số nợ vốn đầu tư của từng cấp ngân sách, từ đó có kế hoạch 

và phương án để giải quyết công nợ. 
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5. Về thanh toán vốn đầu tƣ 

Căn cứ kế hoạch giao vốn đầu tư theo Nghị quyết của HĐND thị xã phê 

chuẩn và nguồn vốn chương trình mục tiêu tỉnh giao 6 tháng đầu năm 2021 là: 

1.208,338 tỷ đồng (nguồn TW là: 260,943; nguồn tỉnh: 45,395 tỷ đồng; nguồn 

Thị xã: 618,7 tỷ đồng và nguồn xã, phường: 283,3 tỷ đồng), ước giải ngân 6 

tháng đầu năm được 214,2 tỷ đồng, đạt 16 % kế hoạch, trong đó: 

- Nguồn ngân sách TW kế hoạch giao: 260,943 tỷ đồng, chưa giải ngân 

(Dự án đường ven biển đoạn đi qua địa bàn thị xã Nghi sơn) 

- Nguồn ngân sách tỉnh giao kế hoạch: 45,395 tỷ đồng, giải ngân được: 

20,495 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch.  

- Ngân sách thị xã kế hoạch giao là: 618,7 tỷ đồng (bao gồm cả ghi thu, 

ghi chi dự án hạ tầng khu dân cư), giải ngân được 98,8 tỷ đồng, đạt 16% kế 

hoạch; 

- Ngân sách xã, phường kế hoạch: 283,3 tỷ đồng, giải ngân được: 94,9 tỷ 

đồng, đạt 33,5% kế hoạch. 

 6. Về kết quả xử lý nợ đọng XDCB 

 - Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31/12/2020 nợ phải trả 

từ nguồn ngân sách TW, NS tỉnh, NS thị xã là: 135,7 tỷ đồng, trong đó: Ngân 

sách TW, NS tỉnh nợ là: 8,58 tỷ đồng, Ngân sách thị xã nợ: 30,82 tỷ đồng, ngân 

sách xã, phường nợ: 96,3 tỷ đồng. 

 - Kế hoạch xử lý nợ xây dựng năm 2021: 129,79 tỷ đồng, trong đó: 

Nguồn TW và tỉnh là: 2,67 tỷ đồng, NS thị xã là: 30,82 tỷ đồng, ngân sách xã, 

phường: 96,3 tỷ đồng. 

 - Đã xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản là: 84,29 tỷ đồng, trong đó: NSTW, 

NS tỉnh là: 2,67 tỷ đồng, NS thị xã là: 30,82 tỷ đồng và ngân sách xã, phường: 

50,8 tỷ đồng . 

- Tỷ lệ xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đạt 65% so với kế hoạch; 

- Số nợ đọng còn phải thanh toán theo kế hoạch là: 45,5 tỷ đồng.  

7. Những tồn tại và nguyên nhân 

7.1. Tồn tại  

 - Một số chủ đầu tư cấp xã chưa chủ động nghiên cứu Luật Đầu tư công; 

Luật xây dựng và các văn bản liên quan đến công tác quản lý đầu tư, công tác 

quản lý và giám sát về tiến độ, chất lượng chưa đạt hiệu quả cao. 

- Một số đơn vị được giao làm chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện dự án 

chậm, có dự án đến nay vẫn chưa thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, 

trong khi Chủ trương đầu tư đã được HĐND phê duyệt từ ngày 26/12/2020. 

- Công tác GPMB một số dự án hạ tầng các khu dân cư chưa kịp thời làm 



 

 

4 

 

chậm tiến độ thực hiện dự án, ảnh hưởng đến công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất và công tác thu tiền đất tái định cư, thu nghĩa vụ tài chính, do đó nguồn vốn 

chi cho đầu tư phát triển còn khó khăn. 

- Về thu hồi hoàn ứng: Dự án đường giao thông từ xã Hùng Sơn đi xã Phú 

Lâm (đường 2b cũ) nhà thầu ứng trước tiền để thi công còn dự ứng là 4,562 tỷ 

đồng, UBND thị xã đã nhiều lần yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công, lập và 

nghiệm thu khối hượng hoàn ứng nhưng đến nay vấn chưa thực hiện. Dự án 

nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hệ thống sông kênh Than, số dư tạm ứng: 868 triệu 

đồng chưa có hồ sơ hạ ứng. 

7.2. Nguyên nhân 

- Do Đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên việc tập trung nhân 

lực lao động khó khăn. 

- Một số dự án phải thực hiện lập điều chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi 

để trình thẩm định, phê duyệt lại theo chế độ, chính sách mới quy định tại Nghị định 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng và các 

Thông tư hướng dẫn mới về quản lý đầu tư xây dựng, nên dẫn đến chậm tiến độ so với 

kế hoạch đề ra như: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ di dân 

xã Hải Hà, kế hoạch giao: 31,719 tỷ đồng, hiện nay đang trình phê duyệt dự án đầu 

tư và dự án: Khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định cư Hải Hà kế hoạch 

giao: 20 tỷ đồng, dự án đang lập thiết kế bản vẽ thi công. 

- Dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển đoạn đi qua 

thị xã Nghi Sơn tổng kế hoạch vốn giao: 260,943 tỷ đồng chưa giải ngân được, dự 

kiến giải ngân trong tháng 7 năm 2021.  

 II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 

1. Nhiệm vụ  

Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2021, đáp ứng cơ sở vật chất cho việc 

giảng dạy học tập ở các trường học, đảm bảo giao thông, kênh mương, phát triển đô 

thị... ổn định sản xuất của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Sáu 

tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1.1. Các đơn vị được giao làm chủ đầu tư: Tập trung kiểm tra, rà soát các 

dự án đang thi công dở dang để đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng thời 

gian theo hợp đồng đã ký kết. Đấu mối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và nhà 

thầu để xử lý dứt điểm số dư tạm ứng của 02 dự án: Đường giao thông từ xã 

Hùng Sơn đi xã Phú Lâm (đường 2b cũ) nhà thầu ứng trước tiền để thi công hiện 

nay còn dự ứng là 4,562 tỷ đồng và dự án: Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hệ thống 

sông kênh Than, số dư tạm ứng; 868 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các 

dự án trọng điểm, dự lớn như: Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 

phục vụ di dân xã Hải Hà; Dự án khu neo đậu tàu thuyền phục vụ di dân tái định 
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cư xã Hải Hà; Dư án đầu tư xây dựng tuyên đường ven biển đoạn đi qua thị xã 

Nghi Sơn (hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và thực hiện chi trả 

trong tháng 7 năm 2021). 

1.2. Ban Quản lý dự án đầu tư thị xã và UBND các xã, phường hoàn tất 

các hồ sơ, tổ chức thẩm định quyết toán các dự án đã hoàn thành, không để tình 

trạng quyết toán chậm, tồn đọng kéo dài. Các chủ đầu tư rà soát, xác định cụ thể 

số nợ đọng của các dự án, đề xuất phương án huy động vốn để thanh toán nợ 

đầu tư xây dựng theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

1.3. Các chủ đầu tư rà soát lại các dự án cần thiết phải đầu tư, các dự án 

quan trọng, cấp thiết phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã 

hội của địa phương và phù hợp với khả năng huy động nguồn lực để xây dựng 

kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 

13/6/2019 và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước. 

 2. Giải pháp thực hiện 

2.1. Về công tác huy động nguồn lực 

Tập trung các giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư. Trong đó tập 

trung đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại các mặt bằng đã được phê 

duyệt. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền đất tái định cư để có nguồn vốn giải 

ngân cho đầu tư theo kế hoạch giao đầu năm, đồng thời huy động bằng các 

nguồn lực hợp pháp khác để giải ngân cho các dự án. 

2.2. Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 

đầu tƣ xây dựng trên địa bàn thị xã 

 Các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư cần tập trung thực hiện tốt 

những nội dung sau: 

- Một là: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ thực 

hiện dự án; chủ động phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh, các phòng, ban, đơn 

vị có liên quan giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu, 

nhất là mặt bằng thi công ..; phối hợp với nhà thầu rà soát tiến độ thi công của 

từng dự án, lập kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện và giám sát thực hiện. 

+ Phối hợp với UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, giải quyết kịp 

thời những vướng mắc trong công tác GPMB để bàn giao mặt bằng sạch cho các 

dự án tổ chức thi công. Đối với các dự án được giao khởi công mới, ưu tiên vốn 

cho công tác giải phóng mặt bằng. 

+ Đôn đốc nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, áp 
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dụng các giải pháp thi công phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; 

không đề xuất cho các nhà thầu gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng, trừ trường 

hợp bất khả kháng; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nhà 

thầu năng lực yếu kém làm chậm tiến độ, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã 

ký kết. Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm xem xét, chấm dứt hợp 

đồng, báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép lựa chọn nhà thầu khác để thực hiện. 

- Hai là: Phòng Tài chính - Kế hoạch thường xuyên phối hợp với các 

phòng, đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện dự án theo từng 

loại nguồn vốn, từng lĩnh vực, chương trình, dự án để kịp thời đề xuất với 

UBND thị xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư, đơn vị 

quản lý dự án, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ dự án. Tăng cường 

hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án lập hồ sơ, 

thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Rà soát, thống kê và đề xuất xử lý các chủ đầu tư, các đơn vị quản lý dự án 

chậm trễ trong việc hoàn tất hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành thuộc thẩm 

quyền phê duyệt quyết toán của Chủ tịch UBND thị xã. Tham mưu cho UBND 

thị xã: Không giao dự án cho chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán 

từ 24 tháng trở lên theo thời gian về quy định lập báo cáo quyết toán; không bố 

trí vốn cho dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 12 tháng trở lên mà không 

phải do nguyên nhân khách quan. 

- Ba là: UBND xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng 

mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn; chủ động giải quyết những 

vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao 

mặt bằng sạch cho dự án. 

2.3. Về tăng cƣờng công tác quản lý, sử dụng vốn và nâng cao hiệu 

quả sử dụng vốn đầu tƣ công 

Các Chủ đầu tư, ban quản lý dự án có trách nhiệm: Quản lý, sử dụng vốn 

đúng mục đích, có hiệu quả, nhất là quản lý vốn ứng, đảm bảo không để xảy ra 

lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Thường xuyên rà soát và có kế hoạch giải ngân 

cụ thể đối với từng dự án, gói thầu; trường hợp dự kiến khả năng không giải 

ngân hết kế hoạch vốn, các chủ đầu tư báo cáo Phòng Tài chính - Kế hoạch để 

tổng hợp, trình UBND thị xã xem xét, điều chỉnh vốn cho các dự án khác có tiến 

độ thi công nhanh nhưng còn thiếu vốn. Tăng cường đôn đốc các nhà thầu 

nghiệm thu, lên phiếu giá khối lượng hoàn thành để thanh toán và hoàn ứng theo 

quy định: 

- Đối với các dự án tạm ứng từ năm 2020 trở về trước phải hoàn ứng trước 

31/10/2021, các dự án tạm ứng trong năm 2021 phải hoàn ứng trước 31/12/2021. 

Trường hợp không có khối lượng hoàn ứng thì phối hợp với Kho bạc nhà nước 

để thu hồi vốn theo quy định. 
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- Đối với các dự án khởi công mới: Chỉ cho nhà thầu ứng vốn khi có bảo 

lãnh tạm ứng và có văn bản cam kết mục đích sử dụng vốn ứng, thời gian hoàn 

ứng, kèm theo bảng kê chi tiết nội dung, khối lượng, đơn giá nguyên vật liệu 

tương ứng so với vốn ứng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng vốn 

ứng. 

- Rà soát, lập danh sách các nhà thầu sử dụng vốn ứng không đúng mục 

đích, không hoàn ứng theo đúng thời gian quy định, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu 

quả của dự án, đề xuất UBND thị xã không cho phép đấu thầu các dự án mới 

trên địa bàn thị xã, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã trước tháng 11 hàng năm. 

2.4. Về tăng cƣờng các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên 

địa bàn thị xã 

Các phòng, ban, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện 

nghiêm các quy định về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ 

bản bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn thị xã, cần tập trung thực hiện một 

số giải pháp như sau: 

- Các phòng, ban, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư phải xác định 

việc xử lý nợ đọng là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ 

đạo, tổ chức thực hiện nhằm lập lại kỷ cương đầu tư trên địa bàn. 

- Đối với các Chủ đầu tư phải chủ động tự kiểm điểm trách nhiệm, xác 

định trách nhiệm của đơn vị mình, gắn với kiểm điểm cá nhân trong việc để phát 

sinh nợ xây dựng cơ bản; cân đối, bố trí ngân sách các cấp, các  nguồn hợp pháp 

để xử lý nợ đọng và thu hồi vốn ứng theo quy định; xây dựng phương án và lộ 

trình xử lý nợ trong kế hoạch trung hạn và hàng năm. 

- Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị 

có liên quan tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã theo từng 

nguồn vốn và đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND thị xã theo quy định. 

- Đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, hạn chế tuyệt 

đối việc điều chỉnh tổng mức, trường hợp điều điều phải báo cáo cơ quan có 

thẩm quyền. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế phải đủ năng lực, kinh nghiệm 

để khi thực hiện nhiệm vụ sát với yêu cầu thực tế, tránh tình trạng phải điều 

chỉnh, bổ sung gây lãng phí. 

2.5. Về tăng cƣờng công tác quản lý chất lƣợng công trình xây dựng 

- Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã, phường, các chủ đầu tư tổ chức 

thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về tăng cường công tác quản lý chất lượng 

công trình trên địa bàn thị xã; xử lý nghiêm hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền 

xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm về quản lý chất lượng công trình. 

- Giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị 

có liên quan, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về 
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quản lý đầu tư xây dựng cho UBND các xã, phường và các chủ đầu tư. Chủ trì, 

phối hợp với các phòng, ban chức năng kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản 

lý chất lượng công trình, kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử 

dụng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng. Kiên quyết xử lý những vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng. 

 2.6. Về công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm, giám 

sát việc quản lý dự án đầu tư đối với các dự án do các xã, phường, các ban quản 

lý dự án làm chủ đầu tư; kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định những 

sai phạm trong đầu tư xây dựng nhằm nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, 

các ban quản lý dự án. Thực hiện có hiệu quả hình thức giám sát cộng đồng 

công khai, dân chủ trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng 

phí, thất thoát. 

Để hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021, các phòng, ban, đơn 

vị, các chủ đầu tư cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định 

về quản lý đầu tư, khai thác sử dụng các nguồn lực kịp thời góp phần thực hiện 

hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2021./. 

Nơi nhận: 
- TT Thị uỷ, HĐND, UBND (B/c);                           

- Các phòng, ban UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Các ngành liên quan; 

- Lưu VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 Nguyễn Tiến Dũng 

 



                     Biểu 1 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

 CÁC DỰ ÁN DO THỊ XÃ, CÁC XÃ, CÁC PHƢỜNG LÀM CHỦ  ĐẦU TƢ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

  

                        ĐVT:1.000 đ 

T

T 
Tên dự án Chủ đầu tƣ 

Thời gian Tổng 

mức đầu 

tƣ 

Trong đó Kế 

hoạch 

năm 

2021 

Ƣớc TH 

6 tháng 

đầu năm 

2021 

Tỷ lệ 

% so 

với 

KH 

Ghi chú  
Khởi 

công 

Hoàn 

thành 

NS TW, 

tỉnh 
NS thị xã 

xã, 

phƣờng 

* TỔNG CỘNG  152     2.674.392 1.345.726 1.188.398 98.274 1.255.503 351.245 28   

A 
CÁC DỰ ÁN THI XÃ LÀM CHỦ 

ĐẦU TƢ 
53     1.874.810 1.294.243 538.669 0 777.433 184.495 24   

I 
DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP NĂM 

TRƢỚC SANG 
13     458.524 251.300 200.469 0 267.250 138.150 52   

I1 Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 1     28.000 0 28.000 0 5.000 3.000 60   

1 
Xây dựng đường hầm Huyện ủy Tĩnh 

Gia trong căn cứ hầu phường 

Ban chỉ huy 

quân sự  
2016 2020 28.000   28.000   

        

5.000  

       

3.000  
60 

Đạt 50% kế 

hoạch 2021 

I2 Lĩnh vực giáo dục 4     22.134 15.500 6.634 0 9.960 9.390 94   

1 

 Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường 

Tiểu học xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia 

(T70/30)  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2020 2021 

          

5.364  

          

3.850  

        

1.514  
  

        

2.930  

       

2.800  
96 Đang hoàn thiện 

2 

 Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường 

Mầm non xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia 

(T70/30)  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2020 2021 

          

6.493  

          

4.550  

        

1.943  
  

        

4.490  

       

4.050  
90 

Đang thi công, 

chậm tiến độ 

3 

 Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Khu A và 

nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Khu B 

Trường Tiểu học xã Trường Lâm, huyện 

Tĩnh Gia (T70/30)  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2020 2021 

          

5.337  

          

3.700  

        

1.637  
  

        

1.800  

       

1.800  
100 Hoàn thành 

4 

 Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường 

Mầm non xã Trường Lâm, huyện Tĩnh 

Gia (T70/30)  

Ban QLDAĐT 

thị xã 
2020 2021 

          

4.940  

          

3.400  

        

1.540  
  

           

740  

          

740  
100 Hoàn thành 

I3 Lĩnh vực văn hóa, thông tin 1     1.870 0 1.870 0 1.870 0 0   

a Văn hóa 1     1.870 0 1.870 0 1.870 0 0   

1 
 Mở rộng khu di tích lich sử cách mạng 

Tân Dân, huyện Tĩnh Giá  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2019 2020 1.870 0 1.870 0 1.870 0 0 

Chưa thị công 

do vướng 

GPMB 
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b  Thông tin        0 0 0 0 0 0     

I4 Lĩnh vực phát thanh, truyền hình       0 0 0 0 0 0     

I5 Lĩnh vƣc môi trƣờng  1     12.500 7.000 0 0 11.500 6.900 60   

1 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu 

thoát nước thải kết hớp đường quản lý 

vận hành kênh Hói Bài thuộc làng nghề 

nước mắm Ba Làng, phường Hải Thanh, 

thị xã Nghi Sơn. 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2020 2021 12.500 7.000     11.500 6.900 60 Đang thi công 

I6 Các hoạt động kinh tế 4     183.742 129.300 53.187 0 125.490 75.960 61   

a 
Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy lợi và thủy sản 
2     81.560 79.300 2.260 0 50.810 8.580 17   

1 

Dự án khu neo đậu tàu thuyền phục vụ 

di dân tái định cư xã Hải Hà, huyện Tĩnh 

Gia (theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND 

tỉnh ngày 16/10/2019) 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2020 2025 

        

69.300  

        

69.300  
    

      

41.000  
             -    0 

Đang lập thiết 

kế bản vẽ thị 

công 

2 

 Đầu tư trạm bơm tiêu úng cho sản xuất 

02 vụ xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia 

(nay là thị xã Nghi Sơn).  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2020 2021 12.260 10.000 2.260   9.810 8.580 87 Đang thi công 

b Công nghiệp                       

c Giao thông  1     4.182 0 2.927 0 1.680 1.680 100   

1 

 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường vào 

bệnh viện Đa khoa khu khu vực Tĩnh 

Gia, huyện Tĩnh Gia  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2020 2020 

          

4.182  
  

        

2.927  
  

        

1.680  

       

1.680  
100 

NS huyện 70%, 

đối ứng của 

Bệnh viện, CT 

đang lựa chọn 

đơn vị thi công 

d Du lịch 1     98.000 50.000 48.000 0 73.000 65.700 90   

1 

Mở rộng tuyến đường C-C3, Khu du 

lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh 

Thanh Hóa 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2020 2021 

        

98.000  

        

50.000  

      

48.000  
  

      

73.000  

     

65.700  
90 

Đang hoàn thiện 

(trồng cây xanh) 

e Công trình công cộng tại đô thị       0 0 0 0 0 0     

I7 

Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, tổ chức chính trị và 

tổ chức chính trị - xã hội 

      0 0 0 0 0 0     

I8 Lĩnh vực xã hội       0 0 0 0 0 0     

I9 Chƣơng trình dự án khác 3     210.278 99.500 110.778 0 113.430 42.900 38   

1 
Khu tái định cư phục phụ di dân xã Hải 

Thượng, huyện Tĩnh Gia 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2017 2019 99.500 99.500     3.200 0 0 

Khối lượng còn 

lại chưa thi 

công tiếp do 

vướng mặt bằng 
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2 
 Nâng cấp, sửa chữa Khu tái định cư và 

dân cư Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2020 2021      14.700         14.700         14.700               -    0 

Đã lựa chọn nhà 

thầu thi công 

3 
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Đông 

tâm xã Hải Nhân 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2020 2021 96.078        96.078         95.530    42.900  45 Đang thị công 

II DỰ ÁN ĐẦU TƢ MỚI NĂM 2021 40     1.416.286  1.042.943    338.200  
              

-    
  510.183    46.345  9   

I1 Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 3     7.000 0 7.000 0 3.600 0 0   

1 

Xây dựng, lắp đặt hệ thống Camera 

giám sát gắn với công tác đảm bảo an 

ninh trật tự trên địa bàn thị xã Nghi Sơn 

Công an thị xã 2021 2023 5.000   5.000   1.600 0 0 
Đang lập báo 

cáo KTKT 

2 

Hỗ trợ xây dựng nhà tiếp công dân và 

sửa chữa, cải tạo khuôn viên Công an thị 

xã Nghi Sơn (NS thị xã hỗ trợ). 

Công an thị xã 2021 2021 1.800   1.800   1.800 0 0 
Đang lập báo 

cáo KTKT 

3 
Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa các 

công trình Quân sự thị xã Nghi Sơn. 

Ban Chỉ huy 

quân sự 
2021 2021 200   200   200 0 0 

Đang lập báo 

cáo KTKT 

I2 Lĩnh vực giáo dục 13     89.190 0 89.190 0 89.190 32.215 36   

1 
Nhà hành chính quản trị 3 tầng Trường 

Tiểu học Hải Bình, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 8.600   8.600   8.600 5.590 65 

Đang thị công 

đảm bảo tiến độ 

2 
Nhà lớp học 3 tầng 24 phòng Trường 

Tiểu học Hải Bình, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 12.100   12.100   12.100 7.860 65 

Đang thị công 

đảm bảo tiến độ 

3 
Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng Trường 

THCS Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 9.500   9.500   9.500 5.700 60 

Đang thị công 

đảm bảo tiến độ 

4 
Nhà hành chính quản trị 3 tầng Trường 

THCS Hải Bình, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 8.600   8.600   8.600 5.590 65 

Đang thị công 

đảm bảo tiến độ 

5 

Trường Mầm non Hải Ninh, thị xã Nghi 

Sơn, hạng mục: Nhà hành chính quản trị 

2 tầng, nhà bếp. 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 4.000   4.000   4.000 3.400 85 

Đang thị công 

đảm bảo tiến độ 

6 

Trường THCS Hải Ninh, thị xã Nghi 

Sơn, hạng mục: Xây mới nhà lớp học và 

thư viện, cải tạo nhà lớp học cũ. 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 4.500   4.500   4.500 2.025 45 

Đang thị công 

đảm bảo tiến độ 
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7 

Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia I, 

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh hóa, hạng 

mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng. 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 6.820   6.820   6.820 2.050 30 

Đang thị công 

đảm bảo tiến độ 

8 

Nhà hiệu bộ, Nhà bếp ăn, Nhà bảo vệ và 

các công trình phụ trợ Trường Mầm non 

phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 4.250   4.250   4.250   0 

Đang trình 

TĐBKKTKT 

9 

Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng 

Trường THCS Mai Lâm, phường Mai 

Lâm, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 7.020   7.020   7.020   0 

Đang trình 

TĐBKKTKT 

10 

Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học xã Phú 

Lâm, thị xã Nghi Sơn và các hạng mục 

phụ trợ 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 4.500   4.500   4.500   0 

Đang trình 

TĐBKKTKT 

11 
Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường 

Mầm non Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 

          

5.800  
  

        

5.800  
  5.800   0 

Đang trình 

TĐBKKTKT 

12 

Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và các 

hạng mục phụ trợ trường tiểu học Hùng 

Sơn xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 

          

7.000  
  

        

7.000  
  7.000   0 

Đang trình 

TĐBKKTKT  

13 

Xây mới nhà hiệu bộ 2T6P và sửa chữa 

một số hạng mục trường Tiểu học Tùng 

Lâm, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 

          

6.500  
  

        

6.500  
  6.500   0 

Đang trình 

TĐBKKTKT 

I3 Lĩnh vực văn hóa, thông tin 3     7.300 2.000 5.300 0 5.300 0 0   

a Văn hóa 3     7.300 2.000 5.300 0 5.300 0 0   

1 
Trùng tu, tôn tạo mộ tổ Hoàng quốc 

công Đào Duy Từ 

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng thị xã 

Nghi Sơn 

2021 2021 950   950   950   0 
Đang lập 

BCKTKT 

2 

Khai quật, khảo cổ tại di tích lịch sử và 

danh lam thắng cảnh núi Am Các và địa 

điểm chùa Am Các, xã Định Hải, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Ban Quản lý 

khai quật khảo 

cổ chùa Am 

Các  

2021 2022 4.350 2.000 2.350   2.350   0 
Lập dự án khảo 

cổ 

3 

San lấp, chỉnh trang khuôn viên và trồng 

cây xanh khu di tích đền thờ Đào Duy 

Từ, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng thị xã 

Nghi Sơn 

2021 2021 2.000   2.000   2.000   0 
SNKT, đang lập 

BCKTKT 
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b  Thông tin        0 0 0 0 0 0     

I4 Lĩnh vực phát thanh, truyền hình       0 0 0 0 0 0     

I5 Lĩnh vƣc môi trƣờng  2     4.900 0 4.900 0 4.900 1.120 23   

1 

Nạo vét, kiên cố hoá tuyến kênh tiêu 

sông Cẩm Lệ (đoạn từ nghĩa trang Cồn 

Phởn đến cầu Làng Am), xã Hải Nhân, 

huyện Tĩnh Gia 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 2.800   2.800   2.800 700 25 Đang thi công 

2 
Hệ thống thoát nước khu tái định cư 

Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 2.100   2.100   2.100 420 20 Đang thi công 

I6 Các hoạt động kinh tế 16     1.150.316 1.040.943 74.230 0 378.813 13.010     

a 
Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy lợi và thủy sản 
2     784.343 780.000 0 0 45.940 4.250     

1 

Nâng cấp tuyến kiênh C1 từ kênh chính 

hồ Yên Mỹ từ thôn Trường Sơn dến 

thôn Các và thôn Hoành Sơn xã Các 

Sơn, thị xã Nghi Sơn. 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 

          

4.343  
      

        

3.440  
             -    0 

Đang lựa chọn 

thầu xây dựng 

2 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái 

định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, 

huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (theo 

Nghị quyết số 205/NQ-HĐND tỉnh ngày 

16/10/2019) 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2023 

      

780.000  

      

780.000  
    

      

42.500  

       

4.250  
10 

Đang trình phê 

duyệt dự án 

b Công nghiệp       0 0 0 0 0 0     

c Giao thông  7     294.543 260.943 33.600 0 294.543 8.260 3   

1 

 Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ 

Quốc lộ 1 A đi chùa Am Các, kết nối 

đường Nghi Sơn- sân bay Sao vàng, 

đoạn tuyến: Từ Công sở xã Định Hải 

đến nhà Ban quản lý hồ Hao Hao.  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 

          

5.800  
  

        

5.800  
  

        

5.800  

       

2.900  
50 Đang thị công 

2 

 Dự án cải tạo, sửa chữa tuyến đường 

giao thông từ Quốc lộ 1A qua UBND xã 

Tùng Lâm đến đường Nghi Sơn- Bãi 

Trành ( địa phận thôn Thế Vinh).  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 

          

4.400  
  

        

4.400  
  

        

4.400  

       

1.320  
30 Đang thị công 
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3 

 Dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường 

Xuân Lâm đi Phú Lâm (đoạn tuyến: Từ 

ngã ba nhà ông Vân Ngãi thôn Phú 

Thịnh đến ngã ba nhà ông Hồng Ca thôn 

Thịnh Hùng, xã Phú Lâm) và đường trục 

chính vào UBND xã Phú Lâm, thị xã 

Nghi Sơn.  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 

          

3.900  
  

        

3.900  
  

        

3.900  

          

800  
21 Đang thị công 

4 

 Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao 

thông thôn Trung Sơn, Đông Sơn, Tây 

Sơn, và Bắc Sơn, xã Phú Sơn, thị xã 

Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 

          

3.900  
  

        

3.900  
  

        

3.900  

          

780  
20 Đang thị công 

5 Cầu Trại xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn 
Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 

          

7.400  
  

        

7.400  
  

        

7.400  
             -    0 

Đang lập 

BCKTKT 

6 

Các tuyến đường từ thôn Song đi trung 

tâm xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2022 

          

8.200  
  

        

8.200  
  

        

8.200  

       

2.460  
30 Đang thị công 

7 

Đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển 

đoạn từ Hoằng Hóa đi Sầm Sơn và đoạn 

từ Quảng Xương đi Tĩnh Gia hình thức 

đối tác công tư (BOT) (các hạng mục do 

UBND thị xã Nghi Sơn làm chủ đầu tư) 

Hội đồng 

BTGPMB thịa 

xã 
2021 2022 

      

260.943  

      

260.943  
    

    

260.943  
  0 

Đang hoàn thiện 
phương án bồi 

thường trình phê 

duyệt, dự kiến chi 
trả trong tháng 

7.2021 

d Du lịch 1     2.000 0 2.000 0 2.000 0     

1 

Khu nhà tắm, bãi đậu xe, khuôn viên cây 

xanh, chòi canh và các biển báo tại Khu 

du lịch Hải Hòa 

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng thị xã 

Nghi Sơn 

2021 2021 
          

2.000  
  

        

2.000  
  

        

2.000  
    

Nguồn SNKT, 

đang lập 

BCKTKT 

e Công trình công cộng tại đô thị 2     62.930 0 32.130 0 32.130 0 0   

1 

Di chuyển đường điện trung, hạ áp và 

TBA số 3 phường Hải Hòa để giải tỏa 

vỉa hè đường Lê Thế Sơn, phường Hải 

Hòa đoạn trước cổng trường Tiểu học và 

THCS chất lượng cao Lương Chí, 

phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 1.330   1.330   1.330   0 

Đang lập báo 

cáo KTKT 

2 

Hệ thống điện chiếu sáng tuyến Quốc lộ 

1A từ phường Ninh Hải đến phường Hải 

Ninh và từ phường hải Ninh đến cầu 

ghép, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 61.600   30.800   30.800 0 0 

Đang thỏa thuận 

phương án thiết 

với tổng cục 

đường bộ 
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f Các nhiệm vụ quy hoạch 4     6.500 0 6.500 0 4.200 500 12   

1 

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 

đầu thị xã Nghi Sơn. 

Ban QLDA quy 

hoạch sử dụng 

đất thị xã 
2021 2022 5.300   5.300   3.000 500 17 Đang thực hiện 

2 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu dân cư đô thị mới kết hợp tái định 

cư tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 300   300   300   0 

Đang lập quy 

hoạch 

3 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

mở rộng Nghĩa trang nhân dân tại 

phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 400   400   400   0 

Đang lập quy 

hoạch 

4 

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

mở rộng Nghĩa trang Thọ Cửu, phường 

Tân Dân, thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 500   500   500   0 

Đang lập quy 

hoạch 

I7 

Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, tổ chức chính trị và 

tổ chức chính trị - xã hội 

2     3.380 0 3.380 0 3.380 0 0   

1 

Lắp đặt cầu thang máy tại nha làm việc 

4 tầng cơ quan UBND thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Ban QLDA đầu 

tư xây dựng thị 

xã Nghi Sơn 
2021 2021 2.430   2.430   2.430 0 0 

Đang lập 

BCKTKT 

2 

Sửa chữa, cải tạo phòng làm việc và 

mua sắm trang thiết bị làm việc cho 

Thường trực Thị ủy và các đồng chí Ủy 

viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng 

các ban xây dựng đảng của cơ quan Thị 

ủy. 

Thị ủy Nghi 

Sơn 
2021 2021 950   950   950 0 0 

Đang lập 

BCKTKT 

I8 Lĩnh vực xã hội       0 0 0 0 0 0     

I9 Chƣơng trình dự án khác 1     154.200 0 154.200 0 25.000 0 0   

1 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đồng 

Tâm, xã Hải Nhân và Vườn Thiên, tổ 

dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa, 

thị xã Nghi Sơn 

Ban QLDA 

ĐTXD thị xã 
2021 2023 154.200   154.200   25.000   0 

Đang lập dự án 

nghiên cứu khả 

thị 

B 
CÁC DỰ ÁN XÃ, PHƢỜNG LÀM 

CHỦ ĐẦU TƢ 
99        799.582       51.483    649.729    98.274    478.070  166.750  35   

I 
DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP NĂM 

TRƢỚC SANG 
29        330.048       42.373    253.849    33.730    185.740   118.200  64   

I1 Lĩnh vực quốc phòng, an ninh                       
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I2 Lĩnh vực giáo dục 11          52.380       13.863      13.970    24.547       24.550     21.540  88   

1 
Trường mầm non Ngọc Lĩnh (Nhà lớp 

học 1 tầng 4 phòng) 
xã Ngọc Lĩnh 2020 2021 1.890   700 1.190 1.420 1.280 90 Đang thi công 

2 
Nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ 

trường Mầm non xã Hải Lĩnh, huyện 

Tĩnh Gia. 

P. Hải Lĩnh 2019 2021 3.067   1.500 1.567 1.560 1.400 90 Đang thi công 

3 
Nhà hiệu bộ trường THCS xã Hải Ninh, 

huyện Tĩnh Gia ( NS huyện hỗ trợ 50%) 
P. Hải Ninh 2020 2020 3.149   1.570 1.579 1.600 1.500 94 

Đang thi công, 

đảm bảo tiến độ 

4 

Trường mầm non xã Hải Châu, huyện 

Tĩnh Gia, hạng mục: Nhà lớp học 2T-

10P và các hạng mục phụ trợ (huyện hỗ 

trợ 50% XL nhà 2T.10P) 

P. Hải Châu 2020 2020 8.909   3.500 5.409 3.100 2.630 85 
Đang thi công, 

đảm bảo tiến độ 

5 

Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng 

mục phụ trợ Trường tiểu học xã Xuân 

Lâm, huyện Tĩnh Gia 

P. Xuân Lâm 2020 2020 6.000   1.800 4.200 2.300 1.900 83 Đang thi công 

6 

Phòng học và các công trình phụ trợ 

Trường tiểu học Phú Sơn, hạng mục: 

Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng và nhà bảo 

vệ 

xã Phú Sơn 2020 2020 1.664 955 0 709 700 700 100 
CT 135, hoàn 

thành  

7 
Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng trường tiểu 

học Hải Hòa 
P. Hải Hòa 2020 2021 6.431 1.213 0 5.218 1.200 1.200 100 

CT 257 , hoàn 

thành 

8 

Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường 

THCS Hải Lĩnh, phường Hải Lĩnh, thị 

xã Tĩnh Gia (CT 257. 2020). 

P. Hải Lĩnh 2020 2020 3.800 1.895 0 1.905 1.800 1.440 80 CT 257. 2020.  

9 
Xây dựng công sở xã Định Hải, huyện 

Tĩnh Gia 
xã Định Hải 2020 2021 7.000   4.900 2.100 5.100 4.590 90 

NS thị xã 70/30 

đang hoàn thiện 

10 
Nhà văn hóa đa năng xã Phú Sơn, thị xã 

Nghi Sơn 
xã Phú Sơn 2020 2021 5.000 4.700   300 1.300 1.300 100 

CTMTQG XDN 

TM 2020 

11 
Xây dựng nhà lớp học chức năng trường 

tiểu học Hải Lĩnh 
P. Hải Lĩnh 2020 2021 5.470 5.100   370 4.470 3.600 81 

CTMTQG XDN 

TM 2020 

I3 Lĩnh vực văn hóa, thông tin       0 0 0 0 0 0     



 

 

17 

 

I4 Lĩnh vực phát thanh, truyền hình       0 0 0 0 0 0     

I5 Lĩnh vƣc môi trƣờng  1     3.700 2.000 0 1.704 1.700 1.300 76   

1 

Cải tạo, nâng cấp mương xả thải, thoát 

nước trong khu dân cư và khu sản xuất 

liên kết nông nghiệp xã Hải Nhân, 

huyện Tĩnh Gia 

xã Hải Nhân 2020 2020 
          

3.700  

          

2.000  
              -    

        

1.704  

        

1.700  

       

1.300  
76 Đang thị công 

I6 Các hoạt động kinh tế 7     25.289 21.510 0 3.679 13.220 13.220 100   

a 
Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy lợi và thủy sản 
1     7.200 7.100 0 0 7.100 7.100 100   

1 

Xây dựng kênh mương tiêu phục vụ sản 

xuất nông nghiệp phường Hải An, thị xã 

Nghi Sơn 

P. Hải An 2020 2021        7.200         7.100                -             7.100      7.100  100 
CTMTQG 

XDNTM 

b Công nghiệp                       

c Giao thông  6     18.089 14.410 0 3.679 6.120 6.120 100   

1 
Xây dựng đường giao thông nông thôn 

phường Tĩnh Hải 
P. Tĩnh Hải 2020 2021        5.282         5.100                -           182         2.680      2.680  100 

MTQG 

XDNTM 

2 
Nâng cấp đường giao thông nông thôn 

phường Bình Minh 
P. Bình Minh 2020 2020 3.826 2.200       1.626         1.620      1.620  100 

MTQG 

XDNTM 

3 
Nâng cấp đường giao thông nông thôn 

phường Hải Châu 
P. Hải Châu 2020 2020 2.948 2.200   

           

748  

           

700  

          

700  
100 

MTQG 

XDNTM 

4 

Nâng cấp tuyến đường liên xã từ nhà 

ông Lương đến khu công nghiệp, xã 

Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn 

xã Thanh 

Thủy 
2020 2020 1.760 1.400   

           

360  

           

360  

          

360  
100 

MTQG 

XDNTM 

5 

Nâng cấp tuyến đường từ Chợ Đông đi 

xã Triêu Dương cũ, xã Ngọc Lĩnh, thị xã 

Nghi Sơn 

xã Ngọc Lĩnh 2020 2020 1.473 1.400   
             

73  

             

70  

            

70  
100 

MTQG 

XDNTM 

6 
Cải tạo nâng cấp đường giao thông nông 

thôn xã Anh Sơn 
xã Anh Sơn 2020 2020 2.800 2.110          690            690         690  100 

MTQG 

XDNTM 

I7 

Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, tổ chức chính trị và 

tổ chức chính trị - xã hội 

1     12.300 5.000 3.500 3.800 4.920 4.600 93   

1 
Khu làm việc xã Nghi Sơn, thị xã Nghi 

Sơn 
xã Nghi Sơn 2019 2020 12.300 5.000 3.500 3.800 4.920 4.600 93 Đang hoàn thiện 

I8 Lĩnh vực xã hội                       
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I9 Chƣơng trình dự án khác 9     236.379 0 236.379 0 141.350 77.540 55   

1 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Nhân 

Hưng và Hồng Kỳ, xã Hải Ninh 
P. Hải Ninh 2019 2020 12.209   12.209   6.100 5.490 90 

Dự án đang thi 

công, chậm tiến 

độ so với kế 

hoạch 

2 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đại 

Thắng, xã Hải Lĩnh, huyện Tĩnh Gia. 
P. Hải Lĩnh 2020 2021 

        

25.000  
  

      

25.000  
  

      

25.000  

       

8.750  
35 Đang thi công 

3 

Hạ tầng kỹ thuật Khu xen cư thôn 

Trường Cát, xã Trường Lâm, huyện 

Tĩnh Gia. 

xã Trường 

Lâm 
2020 2020 

        

10.800  
  

      

10.800  
  

      

10.800  

       

8.100  
75 

Dự án đang thi 

công, chậm tiến 

độ so với kế 

hoạch 

4 

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư thôn Đông 

Tiến và  thôn Phú Minh, xã Bình Minh, 

huyện Tĩnh Gia. 

P. Bình Minh 2020 2021 
        

85.135  
  

      

85.135  
  

      

51.000  

       

8.600  
17 

Dự đã chi trả 

bồi thường, dự 

kiến thi công 

cuối quý III 

năm 2021 

5 
Hạ tầng kỹ thuật khu phân lô xen cư 

thôn 7, xã Tân Trường 

 xã Tân 

Trường  
2020 2021 5.680          5.680           5.100      4.600  90 Đang thi công 

6 
Dự án Khu dân cư Đồng chợ TK4 

phường Hải Hòa 
P. Hải Hòa  2019 2021      59.977         59.977         29.000    28.500  98 Đang hoàn thiện 

7 
Khu dân cư thôn Thanh Xuyên phường 

Hải Thanh 
P. Hải Thanh  2019 2021      12.923         12.923          6.460      6.200  96 Đang hoàn thiện 

8 
Khu dân cư thôn Vạn Thắng 7 phường 

Nguyên Bình 

P. Nguyên 

Bình 
2019 2021      14.776         14.776           2.950      2.800  95 Đang hoàn thiện 

9 
Khu dân cư thôn Văn Sơn, phường Ninh 

Hải 
P. Ninh Hải 2019 2021        9.879           9.879           4.940      4.500  91 Đang thi công 

II DỰ ÁN ĐẦU TƢ MỚI NĂM 2021 70     469.534 9.110 395.880 64.544 292.330 48.550 17   

I1 Lĩnh vực quốc phòng, an ninh                     -                  -                  -               -                  -               -        

I2 Lĩnh vực giáo dục 22         58.330                -        33.410    24.920       58.330    20.680  35   

1 

Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 10 phòng 

và xây mới khu vệ sinh học sinh Trường 

THCS xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn 

xã Trường 

Lâm 
2021 2021 1.800   1.250 550 1.800 1.800 100 Hoàn thành 

2 

Nhà bếp ăn và các hạng mục phụ trợ 

Trường mầm non xã Tùng Lâm, thị xã 

Nghi Sơn 

xã Tùng Lâm 2021 2021 1.900   1.500 400 1.900 1.900 100 Hoàn thành 

3 

Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục 

Trường THCS Tùng Lâm, thị xã Nghi 

Sơn 

xã Tùng Lâm 2021 2021 2.500   1.750 750 2.500 500 20 Đang thi công 
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4 

Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 

Trường tiểu học xã Phú Lâm, thị xã 

Nghi Sơn 

xã Phú Lâm 2021 2021 1.900   1.300 600 1.900 1.900 100 Hoàn thành 

5 
Nhà bếp ăn và khuôn viên trường mầm 

non khu A xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn 
xã Các Sơn 2021 2021 2.300   1.600 700 2.300 2.180 95 Đang hoàn thiện 

6 
Xây mới nhà hiệu bộ Trường THCS 

Anh Sơn, xã Anh Sơm, thị xã Nghi Sơn 
xã Anh Sơn 2021 2021 3.200   2.200 1.000 3.200 0 0 

Đang thẩm định 

báo cáo KTKT 

7 
Nhà hiệu bộ Trường mầm non phường 

Hải Châu, thị xã Nghi Sơn 
P. Hải Châu 2021 2021 2.620   1.310 1.310 2.620   0 

Đang thẩm định 

báo cáo KTKT 

8 

Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng 

Trường THCS xã Thanh Sơn, thị xã 

Nghi Sơn. 

xã Thanh Sơn 2021 2021 7.500   3.750 3.750 7.500   0 
Đang thẩm định 

báo cáo KTKT 

9 

Sửa chữa nhà lớp học 6 phòng Trường 

Mầm non xã Thanh sơn, thị xã Nghi 

Sơn. 

xã Thanh Sơn 2021 2021 1.200   600 600 1.200 1.200 100 Hoàn thành 

10 

Xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng 12 

phòng Trường tiểu học Hải Ninh, thị xã 

Nghi Sơn 

P. Hải Ninh 2021 2021 6.500   3.250 3.250 6.500 0 0 
Đang thẩm định 

báo cáo KTKT 

11 

Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 10 phòng 

và khuôn viên trường Tiểu học Nghi 

Sơn, thị xã Nghi Sơn 

xã Nghi Sơn 2021 2021 1.200   1.200 0 1.200 600 50 Đang thi công 

12 

Xây mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và 

sửa chữa, cải tạo một số hạng mục 

trường THCS xã Định Hải, thị xã Nghi 

Sơn 

xã Định Hải 2021 2021 5.680   4.000 1.680 5.680 1.700 30 Đang thi công 

13 

Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường 

mầm non phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi 

Sơn 

P. Hải Lĩnh 2021 2021 5.080   1.500 3.580 5.080 1.100 22 Đang thi công 

14 Các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học 

xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn. 
xã Phú Sơn 2021 2021 1.250   850 400 1.250 1.250 100 Hoàn thành 

15 

Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công 

trình Trường THCS xã Phú Sơn, thị xã 

Nghi Sơn 

xã Phú Sơn 2021 2021 1.300   900 400 1.300 1.040 80 Đang thi công 

16 

Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng 

Trường Tiểu học phường Ninh Hải, thị 

xã Nghi Sơn.  

P. Ninh Hải 2021 2021 6.900   2.000 4.900 6.900 2.500 36 Đang thi công 
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17 

Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và 

3 phòng chức năng Trường Tiểu học Hải 

Ninh 

P. Hải Ninh 2021 2021 1.500   950 550 1.500 1.270 85 Đang thi công 

18 

Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 

Trường THCS và xây mới nhà vệ sinh 

Trường Tiểu học Hải Lĩnh 

P. Hải Lĩnh 2021 2021 1.200   900 300 1.200 840 70 Đang thi công 

19 
Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 

Trường Tiểu học Tĩnh Hải 
P. Tĩnh Hải 2021 2021 1.000   800 200 1.000   0 

Đang thẩm định 

BCKTKT 

20 
Sửa chữa nhà lớp học 1 tầng 6 phòng 

Trường Mầm non Tĩnh Hải 
P. Tĩnh Hải 2021 2021 800   800   800   0 

Đang thẩm định 

BCKTKT 

21 
Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và 

nhà ăn Trường mầm non Nghi Sơn 
xã Nghi Sơn 2021 2021 500   500   500 450 90 Đang thi công 

22 
Sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng 

Trường THCS Nghi Sơn 
xã Nghi Sơn 2021 2021 500   500   500 450 90 Đang thi công 

I3 Lĩnh vực văn hóa, thông tin 3     9.582 0 4.380 5.202 9.580 1.910 20   

a Văn hóa       8.920 0 3.830 5.090 8.920 1.250 14   

1 

 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa 

đình Làng Bài xã Anh Sơn, thị xã Nghi 

Sơn.  

xã Anh Sơn 2021 2021 1.530   1.050 480 1.530   0 
Đang lựa chọn 

thầu thi công 

2 
Sân vận động thể thao phường Hải Lĩnh, 

thị xã Nghi Sơn 
P. Hải Lĩnh 2021 2021 6.000   1.800 4.200 6.000   0 

Đang thẩm định 

CKTKT 

3 
Sân vận động thể thao phường Tĩnh Hải, 

thị xã Nghi Sơn 
P. Tĩnh Hải 2021 2021 1.390   980 410 1.390 1.250 90 Đang thi công 

b  Thông tin                        

I4 Lĩnh vực phát thanh, truyền hình 2     662 0 550 112 660 660     

1 

Hệ thống loa truyền thanh thôn Tây Sơn, 

thôn Bắc Sơn, thôn Bình Sơn xã Phú 

Sơn, thị xã Nghi Sơn. 

xã Phú Sơn 2021 2021 362   300 62 360 360 100 Hoàn thành 
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2 
Nâng cấp, tu sửa hệ thống Đài truyền 

thanh xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn. 
xã Các Sơn 2021 2021 300   250 50 300 300 100 Hoàn thành 

I5 Lĩnh vƣc môi trƣờng  2     6.600 0 4.550 2.050 6.600 1.400 21   

1 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước 

mưa, nước thải xử lý môi trường tại 

phường Hải Thanh (chiều dài 2,5km) 

P. Hải Thanh 2021 2021 
          

3.800  
  

        

2.600  

        

1.200  

        

3.800  
  0 

Đang lựa chọn 

nhà thầu thi 

công 

2 

Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước, 

chỉnh trang đô thị tại phường Hải Ninh 

(1,5 km) 

P.Hải Ninh 2021 2021 
          

2.800  
  

        

1.950  

           

850  

        

2.800  

       

1.400  
50 Đang thi công 

I6 Các hoạt động kinh tế 29     66.180 9.110 37.460 19.610 66.180 23.250 35   

a 
Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy lợi và thủy sản 
14     25.530 8.910 10.280 6.340 25.530 9.550 37   

1 
Kênh mương tưới, tiêu nội đồng xã 

Thanh Thủy, thị xã Nghi sơn 

xã Thanh 

Thủy 
2021 2021 

          

3.700  
  

        

2.600  

        

1.100  

        

3.700  

       

2.220  
60 Đang thi công 

2 

Kênh tưới nội dồng phục vụ sản xuất 

nông nghiệp xã Anh Sơn (đồng Cỏi thôn 

Kiếu, cồn Nhóm thôn Xuân Thắng, cồn 

Chùa thôn Cổ Trinh), thị xã Nghi Sơn 

xã Anh Sơn 2021 2021 
          

2.000  
  

        

1.400  

           

600  

        

2.000  

       

1.800  
90 Đang thi công 

3 

Nạo vét lòng hồ khe Răm và kênh 

mương tưới tự đập khe Răm đi nhà văn 

hóa thôn 8 xã Định Hải 

xã Định Hải 2021 2021 
          

1.800  
  

        

1.250  

           

550  

        

1.800  
  0 

Đang thẩm định 

BCKTKT 

4 

Tuyến mương tiêu thoát lũ đoạn từ nhà 

ông Minh đến nhà bà Bảy thôn Sa Thôn 

4, phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn 

P. Xuân Lâm 2021 2021 
          

3.500  
  

        

1.750  

        

1.750  

        

3.500  

          

700  
20 Đang thi công 

5 

Hỗ trợ kinh phí sửa chữa cống T1, T2 

trên tuyến đê sông Bạng năn mặn và tiêu 

thoát lũ tại địa bàn phường Trúc Lâm, 

thị xã Nghi Sơn ( thị xã hỗ trợ xây lắp) 

P. Trúc Lâm 2021 2021 
             

800  
  

           

680  

           

120  

           

800  
  0 

Đang thẩm định 

BCKTKT 

6 

Kiên cố hóa các tuyến kênh tưới, tiêu 

thôn Sơn Hạ và thôn Trung Thành, xã 

Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn. 

xã Thanh Sơn 2021 2021 
          

3.400  
  

        

1.700  

        

1.700  

        

3.400  

       

3.060  
90 Đang thi công 
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7 
Khắc phục sửa chữa khẩn cấp hồ Thống 

Nhất xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn 
xã Các Sơn 2021 2021 

             

900  
  

           

900  
  

           

900  

          

270  
30 SN kinh tế 

8 

Xây dựng mới, sửa chữa tuyến 

mương tưới đoạn từ giáp thôn 13 đi 

thôn Tân Phúc xã Tân Trường, thị xã 

Nghi Sơn 

UBND xã 

Tân Trường 
2021 2021 800 630   170 

           

800  

          

200  
25 

Nguồn bảo vệ 

đất trồng lúa 

theo NĐ 

35/NĐ-CP 

9 
Kiên cố kênh mương tưới xã Tùng 

Lâm, thị xã Nghi Sơn 

UBND xã 

Tùng Lâm 
2021 2021 1.200 1.200   0 

        

1.200  

          

360  
30 

Nguồn bảo vệ 

đất trồng lúa 

theo NĐ 

35/NĐ-CP 

10 

Xây dựng kênh tưới nội đồng khu 

vực đồng Ráng thôn Yên Tôn, xã 

Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn 

UBND xã 

Anh Sơn 
2021 2021 730 730   0 

           

730  

          

200  
27 

Nguồn bảo vệ 

đất trồng lúa 

theo NĐ 

35/NĐ-CP 

11 

Xây dựng tuyến mương tưới phục vụ 

sản xuất nông ngiệp đoạn từ phường 

Tân Dân đi phường Hải Lĩnh, thị xã 

Nghi Sơn. 

UBND xã 

Hải Lĩnh 
2021 2021 1.150 800   350 

        

1.150  

          

300  
26 

Nguồn bảo vệ 

đất trồng lúa 

theo NĐ 

35/NĐ-CP 

12 

Xây dựng mới, cải tạo các tuyến 

mương tưới nước thôn Nam Sơn và 

thôn Trung Sơn, xã Phú Sơn, thị xã 

Nghi Sơn. 

UBND xã 

Phú Sơn 
2021 2021 3.200 3.200   0 

        

3.200  

            

30  
  

Nguồn bảo vệ 

đất trồng lúa 

theo NĐ 

35/NĐ-CP 

13 

Kiên cố hóa mương tưới Đồng 

Nường - Đồng Phong, thôn 8, xã 

Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn 

UBND xã 

Ngọc Lĩnh 
2021 2021 750 750   0 

           

750  

          

250  
33 

Nguồn bảo vệ 

đất trồng lúa 

theo NĐ 

35/NĐ-CP 

14 

Xây mới kênh tưới B6 (kênh Đồng 

Cạn) thôn Đồng Dài, xã Các Sơn, thị 

xã Nghi Sơn 

UBND xã 

Các Sơn 
2021 2021 1.600 1.600   0 

        

1.600  

          

160  
10 

Nguồn bảo vệ 

đất trồng lúa 

theo NĐ 

35/NĐ-CP 

b Công nghiệp                       

c Giao thông  15     40.650 200 27.180 13.270 40.650 13.700 34   

1 
Cầu khe Các, xã Các Sơn, thị xã Nghi 

Sơn 
xã Các Sơn 2021 2021 

          

3.200  
  

        

2.200  

        

1.000  

        

3.200  
  0 

Đang thẩm tra ở 

tỉnh 
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2 
Đường giao thông thôn Liên Sơn, xã 

Các Sơn, thị xã Nghi Sơn 
xã Các Sơn 2021 2021 

          

1.200  

             

200  

           

800  

           

200  

        

1.200  

       

1.200  
100 Hoàn thành 

3 

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 

Hồng Phong, thôn Hồng Quang, xã Định 

Hải, thị xã Nghi Sơn 

xã Định Hải 2021 2021 
          

3.000  
  

        

2.100  

           

900  

        

3.000  
  0 

Đang thẩm tra ở 

tỉnh 

4 

Dự án nâng cấp tuyến đường giao thông 

liên xã Hải Nhân đi Định Hải, xã Hải 

Nhân, thị xã Nghi Sơn (2,3km) 

xã Hải Nhân 2021 2021 
          

5.000  
  

        

3.500  

        

1.500  

        

5.000  
  0 

Đang lựa chọn 

thầu xây dựng 

5 
Đường giao thông liên xã Ngọc Lĩnh - 

Anh Sơn, thị xã Nghi Sơn. 
xã Ngọc Lĩnh 2021 2021 

          

1.300  
  

        

1.300  

              

-    

        

1.300  
  0   

6 

Tuyến đường giao thông nội đồng từ 

thôn 9 xã Ngọc Lĩnh đi thôn 5 phường 

Hải An, xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn 

xã Ngọc Lĩnh 2021 2021 
          

2.000  
  

        

1.400  

           

600  

        

2.000  

       

1.000  
50 Đang thi công 

7 

Nâng cấp đường 2B đoạn từ đường Mỏ 

Sét đến đường Đông Tây 4, xã Trường 

Lâm, thị xã Nghi Sơn 

xã Trường 

Lâm 
2021 2021 

          

3.900  
  

        

2.700  

        

1.200  

        

3.900  

       

2.730  
70 Đang thi công 

8 
Cầu khe ông Hướng, xã Phú Sơn, thị xã 

Nghi Sơn 
xã Phú Sơn 2021 2021 

          

2.600  
  

        

1.800  

           

800  

        

2.600  
  0 

Đang thẩm định 

BCKTKT 

9 

Nâng cấp tuyến đường giao thông đoạn 

từ cổng chào đến hầm chui đường Nghi 

Sơn - sao Vàng, phường Nguyên Bình, 

thị xã Nghi Sơn. 

P. Nguyên 

Bình 
2021 2021 

          

6.000  
  

        

2.000  

        

4.000  

        

6.000  

       

4.800  
80 Đang thi công 

10 
Hỗ trợ kinh phí xây dựng Cầu Hung 

phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn 

P. Nguyên 

Bình 
2021 2021 

          

1.000  
  

        

1.000  
  

        

1.000  
  0   

11 

Hỗ trợ xây dựng đường giao thông thôn 

Đông Thắng, phường Hải Châu, thị xã 

Nghi Sơn. 

P. Hải Châu 2021 2021 
          

1.200  
  

           

600  

           

600  

        

1.200  
  0 

Đang thẩm định 

BCKTKT 
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12 

Đường giao thông phường Hải Ninh, thị 

xã Nghi Sơn, đoạn từ: Đoạn từ thôn 

Thanh Cao đi xóm 2 thôn Hồng Phong 

và tuyến đường giao thông thôn Hưng 

Sơn, phường Hải Ninh thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

P. Hải Ninh 2021 2021 
          

3.000  
  

        

2.000  

        

1.000  

        

3.000  

       

1.500  
50 Đang thi công 

13 

Đường giao thông từ đường liên xã thôn 

2 đi đê biển, phường Hải An, thị xã 

Nghi Sơn 

P. Hải An 2021 2021 
          

2.100  
  

        

1.400  

           

700  

        

2.100  
  0 

Đang thẩm định 

BCKTKT 

14 Các tuyến đường giao thông phường 

Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn. 
P. Mai Lâm 2021 2021 

          

2.600  
  

        

2.600  
  

        

2.600  

       

2.470  
95 Đang thi công 

15 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao 

thông từ thôn Kiếu, xã Anh Sơn đi xã 

Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn  

xã Anh Sơn 2021 2021 
          

2.550  
  

        

1.780  

           

770  

        

2.550  
  0 

Đang thẩm định 

BCKTKT 

I7 

Lĩnh vực hoạt động của các cơ quan 

quản lý nhà nƣớc, tổ chức chính trị và 

tổ chức chính trị - xã hội 

4     19.680 0 7.030 12.650 19.680 650 3   

1 
Xây dựng mới Công sở và khuôn viên 

phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn 
P. Hải Lĩnh 2021 2021 7.930   2.380 5.550 7.930   0 

Đang lập báo 

cáo KTKT 

2 
Xây dựng công sở phường Trúc Lâm, thị 

xã Nghi Sơn 
P. Trúc Lâm 2021 2021 6.800   1.700 5.100 6.800   0 

Đang thẩm định 

BC KTKT 

3 Các hạng mục phụ trợ Công sở xã Nghi 

Sơn, thị xã Nghi Sơn. 
xã Nghi Sơn 2021 2021 4.300   2.300 2.000 4.300   0 

Đang thẩm định 

BC KTKT 

4 

Xây dựng cổng, tường rào và sân bê 

tông UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi 

Sơn 

xã Phú Lâm 2021 2021 650   650   650 650 100 Hoàn thành  

I8 Lĩnh vực xã hội       0 0 0 0 0 0     

I9 
Chƣơng trình dự án hạ tầng Khu dân 

cƣ 
8     308.500 0 308.500 0 131.300 0 0   

1 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Dự Quần 

phường Xuân Lâm 
P. Xuân Lâm 2020 2021 15.500   15.500   15.500   0 

Đang thẩm định 

BC KTKT 
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2 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 

Hồng Phong, phường Hải Ninh GĐ 1 
P. Hải Ninh 2021 2022 72.200   72.200   25.000   0 

Đã phê duyệt 

báo cáo nghiên 

cứu khả thị 

3 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 

mới Hồng Kỳ, phường Hải Ninh 
P. Hải Ninh 2021 2022 49.500   49.500   15.000   0 

Đang lập báo 

cáo nghiên cứu 

khả thị 

4 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 

Máng Súng tổ dân phố Yên Châu, 

phường Hải Châu 

P. Hải Châu 2021 2021 4.900   4.900   4.900   0 
Đang lập 

BCKTKT 

5 
Hạ tầng kỹ thuật khu tổ dân phố Thanh 

Bình- Hòa Bình, phường Hải Châu 
P. Hải Châu 2021 2022 17.900   17.900   10.000   0 

Đang lập 

BCKTKT 

6 
Hạ tầng kỹ thuật khu tổ dân phố mới 

Trung Chính, phường Hải Hòa 
P. Hải Hòa 2021 2022 123.600   123.600   36.000   0 

Đang lập báo 

cáo nghiên cứu 

khả thị 

7 
Hạ tầng kỹ thuật khu tổ dân phố Quý 

Hải, phường Bình Minh 
P. Bình Minh 2021 2022 8.500   8.500   8.500   0 

Đang lập 

BCKTKT 

8 
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 

Đoàn Hùng, phường Hải Bình 
P. Hải Bình 2021 2022 16.400   16.400   16.400   0 

Đang lập 

BCKTKT 
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