
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGHI SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TTr-UBND  Nghi Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

                                        
TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cổng 

chào và hệ thống đèn Led trang trí tuyến đường QL1A đi Khu du lịch biển 

         Hải Hòa và tuyến đường C-C3 khu du lịch Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

Xét Tờ trình số 345/TTr-QLDA ngày 20/7/2021 của Giám đốc Ban quản lý 

dự án ĐTXD thị xã Nghi Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình: Xây dựng cổng chào và hệ thống đèn Led trang trí tuyến đường 

QL1A đi Khu du lịch biển Hải Hòa và tuyến đường C-C3 khu du lịch Hải Hòa, 

thị xã Nghi Sơn; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định 

chủ trương đầu tư số 452/BC-TCKH ngày 20/7/2021; 

 UBND thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư, 

với nội dung cụ thể như sau:  

1. Tên dự án: Xây dựng cổng chào và hệ thống đèn Led trang trí tuyến 

đường QL1A đi Khu du lịch biển Hải Hòa và tuyến đường C-C3 khu du lịch Hải 

Hòa, thị xã Nghi Sơn. 

2. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND thị xã Nghi Sơn. 

3. Cấp quyết định đầu tư: UBND thị xã Nghi Sơn. 

4. Chủ đầu tư: UBND thị xã Nghi Sơn. 

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn. 

5. Mục tiêu đầu tư: Chỉnh trang đô thị thị xã Nghi Sơn, phát triển du lịch 

và phát triển kinh tế địa phương, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn và 

du khách đến với khu du lịch biển Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. 

6. Nội dung quy mô đầu tư: Xây dựng Cổng chào trên tuyến đường 

QL1A đi khu du lịch biển Hải Hòa có kết cấu móng BTCT toàn khối đổ tại chỗ 

mác 250; Phần thân cột, khung kết cấu giàn thép sơn một lớp lót hai lớp phủ; 

Cột trụ và bảng hiệu ốp composite; Hệ thống đèn LED điều khiển bằng bảng 
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điện. Lắp dựng các khung hoa văn trang trí gắn đèn Led vào cột đèn chiếu sáng 

hiện có t, hoa văn trang trí bằng Aluminium composite, in đề can PP ngoài trời, 

gắn đèn Led chiếu sáng. 

7. Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 6.000 triệu đồng. 

(Sáu tỷ đồng) 

9. Nguồn vốn đầu tư: Từ sự nghiệp kinh tế và các nguồn huy động hợp pháp 

khác. 

10. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. 

11. Dự kiến thời gian thực hiện dự án: Năm 2021. 

UBND thị xã trình HĐND thị xã khóa XX, kỳ họp thứ 2 phê duyệt chủ trương 

đầu tư để UBND thị xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi (báo cáo);  
- TTHU, HĐND thị xã (báo cáo); 

- Ban KTXH-HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT-UBND thị xã; 
- Các Đại biểu HĐND thị xã; 
- Các Ủy viên UBND thị xã; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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