
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TH! XA CTA LO flôc Ip - Tu' do - Hanh phác 

So: /KH-UBND Cta Lô, ngày tl'iáng ncm 2020 

KE HOACH 
Chinh trang do thi và dam bão trt tiy do thj phyc viii Du tjch nãm 2021. 

D trin khai thirc hin cong tác chinh trang dO thj và darn báo trt ti' dO th 

narn 2021, UBND thi xä Cra Lô xây du'ng Ké hoach to chirc thirc hin nhu sau: 

1. MUC DiCH, YEU CAU. 
UBND thj xã Cra Lô xác djnh cong tác chinh trang do th là nhirn vii thu'O'ng 

xuyên, quan tr9ng trong cong tác quán l xây dirng và phát trin dO thj trCn dja bàn, 

d t1.rng bu'c gop phn xây dirng thj xã hiên dai, xanh, sach,  dp. 

II. NQI DUNG THUC HI1N. 
1. Nguyen täc - tiêu chi chinh trang do thj. 
1.1. Hoàn thành và trin khai Quy hoach chinh trang các tuyOn du'Ong chinh 

nôi thj, các khu vuc dan cu, d tiirng bu'O'c hoàn thin darn báo m quan do th. 

1.2. Tip tlic câi tao,  chinh trang h thông ha tang k thu.t (via he, thrOng, ha 

ngm hoc sap xêp dung dày, cap các nhà mang, ...) dam báo các h thng ha tang 

k' thut dng b trên các tuyn dumg...; giài tOa vi phim hành lang an toàn du'ô'ng 

b; rnái che, bin quáng cáo lam ánh huO'ng ti quan dO thj. 

1.3. Tip tVc  tang cu'?ng cOng tác quàn l và duy tu duy trI các cong trInh giao 

thOng, darn bào an toàn giao thông và rn' quan dO thj, giãrn thiOu tai nan  giao thông 

trên dia bàn. 

1 .4. Tip tic d.0 tu' cái tao,  nâng cp các hng rn1ic tai  các khu vrc nhu': Quáng 

tru'O'ng BInh Minh, ha tng k thuât, cay xanh do thi, h thông diên chiu sang, din 

trang trI trên các tuyn duO'ng, cng chào darn báo rn' quan, tao  diem diem nhân v ánh 

sang do th và các khu vui choi, giái trI, các khu chiip ành kru nirn tai  Quáng tru'ng và 

cong viên, vuO'n hoa các khu lam viên, thun tin cho nhân dan và du khách. 

1 .5. Tip tuc du tu h thng chiu sang trên các tuyên duO'ng iii thi, các ngO, 

xórn trong khu dan cu. Tirng buc hoàn thin vic xã hi hóa din trang tn các khu 

v1rc quâng truO'ng, cOng viên, khu virc lam viên, các tuyn dung ni th và các 

tuyn dung trong khu dan cu. 
1.6. Thirc hin dông b các giái pháp thu gorn, vn chuyén kjp thi rae thai; 

thp dt bè sung thi1ng rác, dy manh phong trào tong v sinh hang tuân, hang thang 

trén khu virc bài biên và trong khu dan cu. 
1 .7. Tiêp tue thuc hin vic cãi tao,  thay the, chinh trang h thông tarn dan 

mu'o'ng, h ga và eáe dim sit lün ti'ên cáe tuyn duO'ng. 
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1.8. Thirc hin các nhim vu, các tiêu chI theo kê hoch xay dixng khu dan cu 

ldêu rnu trên dja bàn thj xã. 
2. Nhiêm vi chInh trang do thi trên các Iinh vtc. 
2.1. Quy hoch: 
a. Quy hoich các diem an sang, giãi khát, lu'u nim. 
- Bô trI 1i các diem an sang, ban hang lu'u them, nuc giái khát... darn báo rn 

quan do thj, duqc ké vach, giao vj trI và thirc hin diling quy ch quán 1 uhu: Quy 

djnh ye gi ban và giô' thu dpn, v sinh rnôi truô'ng quy djnh mt bang kinh doanh ó vi 

trI dã giao; không dé tInh tring sir diing các diem kinh doanh de , buOn ban các mtt 

hang hái san và sinh hot; ht thyi gian du ljch phái tháo d và v sinh sch Se; hang 

nãrn quy hoch các dim ban theo huâng giàrn dan, khOng tang them vj tn; 
- Dôi vi khu virc Quáng truông BInh Minh tiir nãrn 2021 khOng hO trI các 

diem kinh doanh, giái khát trén và xung quanh khu v1rc Quâng tru'ng v sC thyc 

hin vic quán 1 theo quy ch quãn 1 Quàng tr1thng du?c phC duyt. 

b. ye ky ôt biên vã quy hotch khu am thrc. 
-VêKyôtbiên: 
+ Dôi vi 212 ky & ht hn nãrn 2020 cüa phung Nghi Huong, Nghi Thu, 

Thu ThUy, các phu'ng tip tjc gia htn kinh doanh vói thô'i hmn tiimg nãrn rnt cho den 

khi UBND thj xà triên khai diii' an quy hoich phIa DOng du'ng BInh Minh; giao 

UBND phtthng yêu câu các chü h phái có cam kêt cii the, khi UBND th xã triCn 
khai dix an quy hoch phIa Dông du'ng BInh Minh, phái có trách nhirn tV gial tOa, ty 

tháo d dê bàn giao ngay mt bang cho thi xã và các cam kêt, các chê tái khác dC darn 

báo chat ché trong qua trInh trin khai; 
± Các vj trI ôt bin truóc khi k h9p dng gia hmn phái có )2 kin dánh giá qua 

trInh hot dng kinh doanh cüa phông Quán ! do thj mri duçc gia htn; 

+ Các ky t phài chinh trang và hoat dng vào truó'c ngày 30/3/202 1 rnó'i du'p'c 

cho gia hin kinh doanh tiêp; 
+ Qua trInh kinh doanh phài dam báo ding quy dinh, khOng duçc Ian chiCrn, 

cai ni khuOn viên các ky t d kinh doanh. 
- Vê Quy hoich các khu rn thirc: 
+ Khu m thuc Nghi Hôa: Hin nay dang triên khai thixc hin dãu tu' xây dirng 

và di,r kiên qu 11/202 1 sé dua vào sü diing. 
+ Khu am thirc Nghi Thu: Hin nay S xây dirng dã thârn dnh và dang trInh 

UBNID tinh phê duyt kê hoch kháo sat lira chpn dja diem, K hoch qu' 1/2021 

trin khai quy hoach, dé nãm 2022 dua vào sü' dung. 
c. Quy hoich phân khu các phung. 
Dir kin qu IV/2020 hoàn thành phé duyt quy hotch. 
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d. Quy hoach phIa Dông BInh Minh. 

Dir kin qu 2/202 1 trin khai 1p quy hoach và 2022 së to chirc giâi tOa cc 

ky ôt dé thuc hiên du an. 

2.2. Trt tçi' xãy dirng. 

- Thixng xuyên kim tra, don dc các dan vi, dé kjp thai phát hin xü l 

nghiêrn các tru'ô'ng hçp vi phrn v trt tir xây dirng nhu': Xây dirng khOng phép vâ 

sai các ni dung trong giy phép trén dja bàn; 

- Trixc tiêp kiêrn tra trinc và sau khi cp phép xây dirng 

- Tarn di'ing vic xây dirng các cOng trInh trong khu vi.rc ni th tiir du'O'ng 

Nguyen Hu dn du'ô'ng BInh Minh kçp duô'ng Nguyn Xi den duO'ng Phtni Nguyen 

Du tr ngày 15/3/2021 den hêt ngày 15/9/2021 dê phiic vi rnüa du ljch. 

2.3. Trt tir du ljch. 

- UBND các phuè'ng Nghi Htrang, Nghi Thu, Thu Thüy tang cu'ng cOng tác 

kiêm tra, rà soát xir 1 nghiêrn các tnrng h9'p vi phirn nhu: Ban hang rong, ctc 

phu'ang tin di 1i, dirng d xe khOng ding quy dinh, kinh doanh dt bàn ghC trCn 

dtthng do b và trên các tuyn du'?ng cam; 

- D nghj !11C 1ung Cánh sat co dng tang cung cho rni phu'Ong, nh 03 den 

05 dng chI, d phM hcip vâi 1irc lu'gng Cong an và di an ninh du Ijch phu'ng thijc 

hin t& cOng tác quàn 1 du 1ch. 

2.4. Dâu tu' xãy diyng các hing miic cong trInh chInh trang: 

a. Các d'  an chinh trang sü' dung ngãn sách. 

- Tp trung chi dto hoàn thin các cOng trInh chinh trang tru'óc ngày 20 tháng 

3 nãm 2021 d kjp thô'i phiic v1.i du ljch; k ho?ch dii' kin grn 06 dr an, vO'i tong 

1mrc du tu khái toán: 27,5 t' dng; (ci the co bang tong hcip ca'c dirt' an kern theo): 

- Khäc phiic kè chng st 1i và diing dto b do bão so 7 gay ra. 

b. Các dy' an chInh trang theo hInh thü'c xã hi hóa. 

- Chi dio UBND các phu'O'ng rà soát trén dja bàn, trong khu dan cu, d xut 

các dr an, cOng trInh, len phuong an chinh trang d tuyên truyn vn dng các khOi, 

các h dan thirc hin vic xa hi hóa d chinh trang h thng duô'ng, din, mu'o'ng 

thoát nuâc, cay xanh, cOng tác v sinh rnOi trung trong khu dan Cu'; 

- UBND 03 phung du ljch chi do các chü ky & kinh doanh phIa DOng 

du'ông BInh Minh, xã hi hóa vic lap dt h thng din trang trI ti'Cn các cay xanh 

trén tuyên dung vào và trên dung do b cüa các ky t; 

- Tip mc tuyên truyn, van dng các chü nhà hang khách stn, các hO dan 

kinh doanh ky & thuc hin cOng tác xã hi hOa h thông din trang trI, biên quáng 

cáo Led a mat tru'ó'c cUa khách san,  nhà hang vâ trên CáC cay xanh, trên các tuyCn 
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du'ing dã du'çic lixa ch9n Va CC tuyên du'mg khác a Rhu vçrc nçi thj, tio diem nhân 

ánh sang ye du ljch ti 3 phung Nghi Huo'ng, Nghi Thu, Thu Thüy; 

- Ngoài các tuyn du?ing dã h.ra chçn, các phung tiép tic Iii'a chpn cáo tuyên 

duông khác, d van dng các nhà hang, khách sn các h dan thirc hin; 

- Chinh trang bó cap dôi vi cap din lirc vã cap các nhà rnng a cáo tuyCn 

du'ing ni thj và khu dan cu kiu rnu. 

3. An toàn giao thông. 

a. Giãi töa hành lang an toàn giao thông. 

- Xây dirng Kê hotch giái tóa vi phtm HLATGT närn 2021, to chüc ra quãn 

04 dçt cao dim trén toàn b các tuyn dung, k cà duing trong khu dan cu, duy trI 

thu?ing xuyên cong tác giái tOa (xir l, giái tóa các ccc chng, rnái che, b?t,  biCn 

quáng cáo lam ánh hu&ng ti m quan do th trên các tuyCn dung); 

- T chirc thirc hin rnô hInh "duôiig ti,r quán"; do?n  tuyên 'vãn rninh, kiu rnáu". 

- Tang cung cong tác quán l, rà soát Va xñ l các diem den và các cong 

trInh h tang k thut nhrn dam báo an toàn giao thOng, rn' quan do thj các tuyCn 

dung trên dja bàn; 

- Thc hin vn dng Thj Doàn thirc hin rnO hInh quán 1 tuyên duô'ng b 

mu theo kê ho?ch dã dup'c lira chpn: Tuyên BInh Minh Va tuyen Phtni Nguyen Du. 

b. Trt tu an toàn giao thông. 

- Cho phép sü diing tm via he các tuyên durng: BInh Minh; Mai Thüc Loan 

Nguyen Sinh Cung (don t11 du'ng Mai ThiLjc Loan den duô'ng Nguyen Hue); Nguyen 

Duy Trinh; Nguyn Hue (via he phIa Dông) dê di'xng, d các phu'ang tin tü' 09 chô 

tra xung và xe din 4 bánh. Cm các biên cho phép drng, d trên các tuyCn dung: 

BInh Minh; Mai Thüc Loan; Nguyn Sinh Cung; Nguyn Duy Trinh; Nguyen Hue; 

- Cam drng, d dui lông dLthng dôi vó'i tat cá cáo 1oi phuGng tiên trCn tuyCn 

du'ng Binh Minh; 

- Ctm d di vó'i xe din 4 bánh, taxi vâ xe khách tü 16 ch tnfi trCn tuyCn 

du'ông Nguyen Su' Hôi, Ba Lua và cáo tuyên dithng QH 1 Orn trd' xuOng; 

- Cm b sung các bin cm các 1oi phu'o'ng tin ti'..r 16 ch ngi tr len ti cáo 

ngã ba trên các tuyn du'ô'ng BInh Minh; 

- B trI bãi dâu xe xung quanh san vn dng thj xã và cáo vj trI tarn tai cáo 

khu dt trng chua si diing, d thông báo cho cáo khách stn, chü xe thirc hin; 

- Thung xuyên kim tra, rà soát d xi.r 1 nghiêrn cáo tru'rng hp'p phu'o'ng tin 

dü'ng, du trên via he và lông du'ng cáo tuyn du'ông cm. 

5. Xe diên. 
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- Ban hành quy chê hot dng và rà soát, kiêrn tra tat ca các phu'ong tin dê có 

co s& cp phép hoit dng cho xe din 4 bánh trén dja bàn thj xa, vri so lu'çing xe nhu 

nãm 2020, dng thi có ch tài xr 1 nghiêm các vi phtm cüa xe din; 

- Tip tic quán !2 phu'ang tin xe din 4 bánh bang các hInh thirc: 
-F- Mc dông phc, deo the khi diéu khién phu'Gng tin; 
-F Niêm yt giá, bin s xe và s din thoti duèng day nóng trén thành Xe; 

+ Xr 1 nghiêrn các trung hp chü xe din khi hott dng không mc dông 

phuc, không deo the, ung rugu bia khi lái Xe, bó rai khách, tang giá xe, chy sai lan 

du'ông dành cho xe din, drng du trên các via he và các tuyên duông cam; 
+ B sung quy ch v tang cu'ng cong tác xir 1 các lOi vi phm nhu bO ro'i 

khách, tang giá crnc và chèo kéo khách. 

6. Ten dirrng, so nhà. 
- Hoàn thin cong tác 1p dt s nhà trên các tuyCn du'duig dã phé duyt và sO 

nhà & các ngO, ngách (hoàn thin tru'&c qu 1/202 1); 
- Thirc hin cong tác chinh trang các tuyn du&ng, ngO trong khu dan cu theo 

k hotch xây dirng khu dan cu kiu mu trén dja bàn thj xa. 

7. Cay xanh do thj. 
a. Cong tác quy hoich. 
- Trin khai thirc hin quy hotch cay xanh dO th dã duçc phé duyt, trong 

viêc trng rn&i và thay th cay xanh dO thj trên dja bàn; 
- Tuyên truyên vn dng các h dan hai ben du'&ng, Xa hi hóa vic trông cay 

xanh theo chüng 1oti cay diing quy hoch dugc phé duyt; 
- Trin khai thirc hin các dr an thay the cay xanh trên tuyén du&ng ngang sO 

8 to dim nhn v don du&ng xanh, sach,  dp. 

b. Cong tác chãm soc cay xanh thãm cO. 
- T ch&c du thu, lila chon các don vl chãm soc cay xanh trén dja bàn th xä, 

theo dr toán dã duçc phê duyt; 
- Thu&ng xuyên tang cll&ng cOng tác kiêrn tra, nghirn thu các don vj chãrn 

soc, cay xanh, thàm cO trén da bàn, theo tlng tháng, tü'ng qu, dC kp thO chân 
chinh cOng tác chàm sOc, cay xanh, thàm cO darn bào cht luçmg; 

- Chãm soc và duy tn cay xanh thàrn CO trong khu lam viCn và các triic du'O'ng 

darn báo xanh, sach, d9p kjp th&i phuc vi du lch; 
- Thu&ng xuyén kim tra d kjp th&i x& 1 nghiérn các tru&ng hgp vi phrn 

cht, dào phá h thông cay xanh, thàm cO trén khu lam viên và trên các tuyên du'&ng. 

III. PHAN CONG THIC HIN. 
1. PhOng Quãn 1 do th1. 
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- Chju tránh nhim theo dOi don dc tin do, tn tai, vu'ng rnc cüa các do'n 

vi và UBND các phung theo các nôi dung cOng tác chinh trang, ctê kjp thO'i tharn 

rnu'u cho UBND thi xã chi dao thuc hiên; 

- Don dc các phu'&ng quy hoch các dirn an sang, ban hang lu'u nirn, giái 

khát, kjp thñ bàn giao cho các h dan 1p dirng tru'fic ngày 20/3/2021; 

- Theo dOi, don dc day nhanh tiên d xây dirng các cOng trInh chinh trang dO 

thj, kp th?ii phiic vçi du llch  2021; 

- Thi.thng xuyên kiêm tra, dOn dôc UBND các phuO'ng và Di quán 1 trit tr 

dO thj thiic hiên các nhiêm vu: Giái tOa hành lang ATGT, trt t11 dO thj, trãt tix xãy 

dyng, trt tir ATGT trên dja bàn; 

- Lp dir trii kinh phi trInh phé duyt darn bão hoàn thành ké hoach chinh 

trang dO th d ra; 

- Chü tn phôi hgp vi Cong an thj xã tham mini quy hoach các dim dirng. d 

xe tarn  trên via he các tuyên dung dê phiic vii du ljch nãrn 2021 và sra dôi quv chê 

quán 1 xe din 4 bánh trén dja bàn. 

2. Phông Tài chInh - K hotch. 

Can di ngun ngân sách và tham mini cho UBND thj xa, quyCt dnh dâu tu 

các cOng trInh chinh trang do thj phic vii du ljch 2021 và các khoán chi thuOig 

xuyên cho cOng tác chinh trang do thl. 

3. Ban Quãn L do thi. 

- Chju trách nhim thay th, süa chüa và theo dOi, kirn tra, quán 1 tt cii. các 

he théng ha tng k' thut, din chiu sang, din trang trI, tin hiu giao thOng, hiên 

báo giao thông, cay xanh, thárn cO và h thng xü 12 nu'ôc thai bj hu hong, xuOng 

cp d thay th, duy tu, bão duO'ng trên dja bàn, dam báo ATGT và rn quan dO thj; 

- Can cir các nôi dung chinh trang, thu'O'ng xuyCn rà soát các hang rnic hu 

hông d kjp thi tharn rnu'u và trInh UBND thj xã xem xét quyêt djnh dé thi'c hin; 

- Trl:rc tip kim tra, nghim thu các hang rnic nhir: cay xanh, thárn có, duy 

tu, sira chra các cOng trInh ha thng k thut, h thng din chiêu sang, trang 

trI,. . .trên dja bàn; 

- Trin khai các hang ni1ic chinh trng phçic vi du Ich darn báo tiên do vii 

cht lu'p'ng theo chi dao  cüa UBND thj xã. 

5. Ban quail I' các du an DTXD thj xã. 

- Chi dao  don vj thi cOng dy nhanh tin d các dir an dang trin khai, däc hiCt 

là các dtr an chinh trang dO thi, thu gom, v sinh rnOi tru'O'ng, rác thai xây drng, tp 

két diing noi quy dinh, d kip thi hoàn thành dung k hoach và t?rn dung thi cOng 

tru'c ngày 15 tháng 4 nàm 2021 dé phiic vi1 du ljch; 

- Triên khai các hang muc chinh trang dO thj theo chi dao  cüa UBNI) thj xã. 
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6. UBND các phtrô'ng. 

- Tp trung giái toâ vi phm hành lang an toàn giao thông theo Kê hoch cüa 

thj xä; chju trách nhirn ye tInh trng 1n chirn, tái 1n chiCrn hành lang ATGT; 

- Yêu cu các h kiinh doanh chinh trang, sü'a chüa các ky t darn bão rn' 

quan do thj d phiic vii du ljch; 

- PhOi hçip vri Di quán l trt tir dO thj thu'ng xuyên kiêrn isa và xü !' 

nghiêrn các truông hcip: Các ky & xây d'ng lan chiêrn, co,i nói, ban hang rong, cáo 

phucing tin di 1ii, dirng d, kinh doanh dt bàn gh trCn du'è'ng dao  b và trén cáo 

tuyn dung; 

- Thông báo cho các chü khách san, nhà hang tháo dä vt diing !n chiêrn, 

chinh trang, san sira, ton to các hang miic cOng trInh xung cap phIa tru'ó'c, trong Va 

sau khu virc khách stn, nhà hang; không dugc lam t tarn d kinh doanh trong 

khuOn viên khách san, nhà hang; 

- Thông báo, vn dng các khách san, nhà hang thirc hin xã hi hóa din 

trang trj, thay th bin quáng cáo led; chju trách nhirn ye vic dC phát sinh các ky ôt 

kinh doanh trong khuôn viên khách san; 

- Quán l và yêu cu các don vl thi cOng hoàn trá rnt bang trCn các tuyCn 

duOng trong khu vrc ni thj và trong khu dan cu dam báo chit ftrp'ng; 

- Thirc hiên xãy dçrng các khu dan ci.r kiêu mâu dã duoc lira chpn và triên khai 

các thirc hin dñng các tiêu chj theo k hoach cüa UBND th xã; 

- Thirc hin và x1r 1 nghiêrn cáo vi phrn theo Cong van sO 574/UBND-DT, 

ngày 22/5/20 19, cüa UBND thj xã ye vic phn cong nhirn vii dôi vói Di quán 1 

trt tir do thj và UBND các phi.thng. 

7. Cong an th1 xã. 

- Ph& hçp vâi phông Quán l dO thj quy hoch các khu vii'c dirng, d xe trén via 

he d phiic vii du ljch; 

- Thung xuyén tun tra, xu l các tru6ng hçp vi phtrn HLATGT, các Ioçii 

phuang tin dimg du khOng dng quy dinh, vi phtrn Quy chê quán l xe din 4 bánh; 

- Bô trI lirc lu9'ng phi hp vO'i UBND các phu'è'ng, DOi quàn l trt tçr dO thi 

cáo dan vj lien quan trin khai cong tác giái töa hành lang ATGT theo K hoach; 

- T6 chirc tun tra, xü' 1 nghiem các trithng hgp yi phirn ye trt tçr ATGT. 
8. DIi quãn 1 trt tir do th1. 
- Thung xuyên phôi hcp UBND cáo phung, to chüc kiêrn tra cOng tác trt 

tir xây dung, trt t1r do thj, trt tir du ljch; kjp thi xi.r 1 nghiCrn các tru'O'ng hap chat 
phá cay xanh, thám cO, xay dirng cai ni, các tru0ng hçip ban hang rong, cáo ky Ot 
ban hang 1n chirn via h, hành lang ATGT; 

- Chü tn phi hçip vó'i UBND các phung thuO'ng xuyên kiêrn tra, rá soát >á 

1)2 cáo tru'Yng hcip xây dirng sai phép, khOng phép tren dja bàn; 
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- Thirc hin và xu' 1,2 nghiêrn các vi phrn theo Cong van so 574/UBND-DT, 

ngày 22/5/20 19, cña UBND thj xã v vic phtn cong nhirn vii dôi vó'i Di quán l' 

trt tir dO thj và UBND các phithng. 

9. Phông Van hóa và Thông tin. 
- Chü trI phôi hçip vói phông Quán 1 do thj, UBND các phu'ng, ngoâi các 

tuyn dã phê duyt, tip t11c hra ch9n b sung thêni các tuyn dung khác dé tuyên 

truyn, vn dng khách san,  nhà hang thay th bin quáng cáo thung bang biên led 

và gn din trang ti-I truOc khách san  nhà hang tao  dirn nhn v ánh sang du lich; 

- Trirc tip kim tra viêc b tn 1p dirng các bin quán cáo ngoài tthi ding quy 

djnh; xr 1 các truè'ng hp t chc, cá nhân 1p dirng các bin quáng cáo khOng 

dung quy djnh, quy cách tai  Quy& dinh s 47/2018/QD-UBND, ngày 27/11/2108 

cüa UBND tinh Ngh An. 

IV. TWill GIAN THTJC HIIN: 
Các ni dung cii the cña K hoach  giao cho các don vj phái thçrc hin hoàn 

thânh truâc tháng 15/4/2021, dé phiic v1.i cho rnüa du ljch näm 2021  ./MJ 
TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU TCH 

Doãn Fiên Dung 

No'i n/ian: 
- TT thi üy, TT HDND thj xä (b/c); 
- Các d/c üy viên BTV Tlii üy; 
- Các PCT UBND tlii xã; 
- Các phông, ban, don vj lien quan; 

UBND các phu'ông; 
- Trung tarn VH,TT &TT thj xã; 
- Luu: VT, OT, 
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BANG TONG HOP cAc CONG 
rfj  CHINH TRANG NAM 2021 

TT Ten dir an 
Quy 

mo 

Khái 

toan 

TMDT 

Ghi 

chu 

I Cng chào dung Nguyn Sinh Cung (giao vi QuEc l 46) 4 ty 

2 Cng chào ng tu' Narn Cm (giao Nguyn Xi và Quôc 1 46) 4 ty 

3 

Xây dirng h thng din chiu sang trên ththng do b và khu 

1am viên phIa Bc quãng tru6ng (khu lam viên phIa tru'âc 

khách san Summer 1) 

2 t 

4 
Chinh trang hoa cay cãnh trén bunvar duông Nguyn Sinh 

Cung 
25ty 

5 
Thay th bong diên chiu sang duà'ng Mai ThOc Loan bang 

den led. 
3.000m ôty 

6 

Xây dimg, nâng cp via he, mu'rng thoát nuâc du'ng Mai 

Thic Loan (don tir dung Nguyn Duy Trinh dn duO'ng 

Nguyn Sinh Cung) 

570 m 9 t 

TONG CQNG: 27,5t' 
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