
 

 
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: Trồng cây 

xanh dải phân cách tuyến đường từ QL1A đi khu du lịch  

biển 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 349/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: Trồng cây xanh dải phân cách tuyến đường từ QL1A đi khu du lịch 

biển 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 453/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: Trồng cây xanh dải phân cách tuyến đường từ QL1A đi khu 

du lịch biển 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: Thực hiện chỉnh trang đô thị trục đường chính từ 

QL1A đi khu du lịch biển Hải Hòa, từng bước cải thiện, nâng cấp cảnh quan đô 

thị, cải tạo môi trường trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, góp phần thúc 

đẩy phát triển du lịch biển của địa phương. 

6. Nội dung quy mô đầu tư: Trồng mới cây trong dải phân cách giữa 

tuyến đường từ QL1A đi khu du lịch biển Hải Hòa có chiều dài khoảng 630m, 

bề rộng dải phân cách 3m. Trồng mới các loại cây: Cây chuỗi ngọc, cây mắt nai, 

cây vạn tuế, cau, dừa, thảm hoa, thảm cỏ, thanh táo, hoa hồng anh, hoa hồng leo, 
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hoa giấy, dâm bụt kép, cây hồng lộc, cây tùng, cây ngâu... và các loại cây xanh 

đô thị phù hợp khác. 

7. Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 1.000 triệu đồng. 

(Một tỷ đồng) 

9. Nguồn vốn đầu tư: Từ sự nghiệp môi trường 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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