
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
THI XA CIYA LO Dc 1p - Tii do - Hnh phüc 

So: /KH-UBND Ct'w Lô, ngày tháng näm 2022 

KE HOACH 
ChInh trang các hing mic hi tang k thuit phIa Thy du'ô'ng BInh Minh nàm 

2023 den 2025. 

I. MIJC DICH, YEU CAU. 

- D phiic v t& cho nhu cu khách du ljch v vó'i Cira Lô ngày càng dông, 

trong khi do các ky t phIa Dông dung BInh Minh dugc giái tOa, h thng ht thng 

k thut, cay xanh, din chiu sang trên các tuyn duO'ng phIa tây chua dng b, các 

nhà hang kinh doanh m thrc phIa tây chua dáp irng dñ cho nhu cu du khách vào 

müa du ljch. D dam bão hott dng du ljch, dáp img dugc nhu cu cüa du khách, ca 

sâ h tng dng b và to diu kin dê cho các h kinh doanh n djnh sau khi giai 

tOa các ky Ot phIa Dông, can tap trung trin khai chinh trang, du tu xây drng các 

hang mic phIa Tây du0ng BInh Minh, cái tao, nâng cp mt thrOng, h tang k 

thut, cay xanh, din chiu sang, dng thô'i rà soát djnh hurng các khu virc kinh 

doanh m thirc, vui choi giái tn theo türig khu vçrc; rã soát các vj trI dt chua sir 

diing d cho các h dan thuê kinh doanh m thirc, vui choi giái trI, các bãi d xe dé 

dáp irng duçic các nhu cu cüa du khách khi v vi Ci:ra Lô, nhm thñc dy sir phát 

trin kinh t cho thi xã. 

- Tp trung tuyên truyn vn dng các h dan, doanh nghip chinh trang 1i 

các nhâ hang, khách sin, xA hi boa h thng din trang trI trên các cay xanh, trên 

bè rào, trên các nhâ hang khách smn ti1r du?ng ngang s 01 dn duO'ng ngang s 13, 

kçp giüa du?ing BInh Minh dn du0ng Nguyn Hu to dim nhn v ánh sang dO 

thj. Dng thñ tp trung hoân thin các thu tiic d thu hi.'it du tu xây dirng khu rn 

thirc Nghi Hôa, Nghi Thu và djnh hithng các khu vui choi giái trj t1r duO'ng ngang s 

12 den dung ngang sO 20. Day nhanh tiên d, thñ tVc  xây dung dim dn Nghi 

Thüy, thu tyc triên khai khu ké khi 6, khM 1 Nghi Tan, phát trin khu m thirc 

dung yen Song Lam. 

- Cong tác chinh trang ht tang k thut dam bão thu tc du tu theo quy djnh, darn 

bão ch.t 1ung cong trInh, dng thñ dam bão tInh dng b, hin di phc vu du ljch. 

II. CAC HiNG MUC  H TANG KY THUJT PHIA TAY BUO'NG 
BINH MINH CAN BAu TU' CHiNH TRANG BE PHUC VJ DU L!CH. 

1. Chinh trang, sfr diing các bãi do Xe: (Tong các vj trI dr kien do duQ'c: 
2.500 xc các loai). 
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1.1. Các khu vçi'c dä có (không phãi dãu tu'). 

- Các Bn xe quy hoch cüa th xã, (dir kin: 22 xe các 1oti). 

- Khuôn viên san Trurng THPT Cira Lô II (vão rniia du ljch hpc sinh nghi he) 

din tIch: 5.500m2, (dir kin: 138 xe các loai). 

- Khuôn viên Trung tam giáo diic thuô'ng xuyên din tIch: 1 .000m2, (di.r kin: 

25 xe các loai). 

- Via he phIa tây duè'ng Nguyn Hu (tü durng São Narn dn dung Yt Kiêu 

(14)) diên tIch: 15.400m2, Gia c 1ii bó via d xe len (d? kin: 385 xe các 1oui). 

- Ben xe Cira Lô diên tIch: 2.300m2, (di.r kin: 50 xe các 1oi). 

1.2. Các khu vrc phãi chinh trang, du tir. 

a. Tir nguôn ngân sách: 

- Sir dung khuôn viên ngoài san vn dng thj xa vi din tIch 7.200m2, (dr kin: 

180 xe các loai), chinh trang, ké v?ch  son, bô trI din chiu sang d lam bãi d Xe: Khái 

toán 2,0 tS  dông. 

- Ké vich son và lap bin báo trên 07 tuyn duè'ng d drng, d cho các phuang 

tin, (d d9c duông 01 lan xc dir kin: 336 xe các 1oti). ('Gm các tuyê'n: du'àng ngang 

19, 20 dài 600m, du'ông II' dài 500m, duàng III (tz'c du'dng Nguyen Xi dé'n du'ông 

ngang s 14; dài 3.000m; du'ông s 5 và s 6 (tl'c du3'ng II'-III) dài 350m; duàng ngang 

so' 14 dài 600m,). Khái toán: 500 triu dông: 

b. Tir ngun xã hi hóa: (theo phuang an cho t chirc, cá nhân du tu d thu phi 

có th?yi han): Gm các khu sau: 

- Khu dt trng phIa Dông UBND thj xã din tIch: 5.245rn2. (dr kin: 130 xc các 

loai). 

- 05 vj trI khu dat trng kp giüa duètig 19 dn du'ng 21 din tIch: 65.38 1m2. 

(dii kin: 1.640 xe các loai). 

- Khu dt trng phia tây Ban A din tIch: 1 .050m2, (dir kin: 26 xe các loai). 

2. Chinh trang các cong trInh hi tang k5 thut: 

a. Các cong trInh dã có diii an: (dang chô' triên khai): 

- Duông ngang s 10 (gm nan, mt di.rông, via h, thoát nuc, cay xanh). 

- Câi tao  nâng cp via he, muong thoát nuâc ththng Nguyn Xi. 

b. Các cOng trInh h tng k5 thut dr kiên chinh trang dê phiic vy du ljch 
nãm 2023: (Gm 11 dir an vói Kinh phi khái toán: 67,5 t dông). 

- Cái tao,  nang cp San vn dng th xâ: Khái toán: 15 t dông. 

- Din chiu sang duông ngang s 10 (tr BInh Minh dn Nguyn Hue): Khái 

toán: 3,5 ti dông. 



- H thng din chiu sang tuyn dung BInh Minh (giai don 3) tir dithng 

Nguyn Xi dn Cãng Cra Lô; vd chiu dài: 1.100m: Khái toán: 5,5 t dng. 

- Via he, din chiêu sang dithng ngang s 9 (Nguyn Duy Trinh); vi chiu dài: 

650m; via he rng: 8m (tr dung BInh Minh dn Nguyn Hue): Khái toán: 7,0 ty. 

- Via he, din chiu sang duô'ng ngang 9' (Nguyn Thirc Di.thng); vói chiêu 

dài: 310m; via he rng: Sm (tiir di.thng BInh Mirth dn Mai Thüc Loan): Khái toán: 

4,5 t'. 

- H thng via h, din chiu sang dumg 1 1A (Hoâng Van Tam); vó'i chiêu 

dài: 620m; via he rng: 6m (tü dung BInh Mirth dn dithng Nguyn Hue): Khái 

toán: 6,5 t. 

- H thng via he, diên chiu sang dixèng 11B (Dng Thai Thuyn); vi chiu 

dài: 31Dm; via he rng: 6m (tü throng BInh Minh ctn du?iing Mai Thiic Loan): Khái 

toán: 4,5 t). 

- H thng via he, muong thoát nithc dithng Mai Thilic Loan (dotn tü Sào Narn 

dn du&ng ngang s 5); vth chiu dâi: 570m; via he rng: 8m: Khái toán: 7,0 t'. 

- H thng via he, mi.rcYng thoát nrnc thrOng ngang s 13 (do?n tir dung BInh 

Minh den diiing Nguyen Hue); dài 610m, via he rng: 8m: Khái toán: 7,0 t. 

- Via he duO'ng Ba Lija (ti1r dung São Nam den dung ngang s 5); Dài 

60Dm; dung rng: lOm; via he rng: 3m: Khái toán: 2,5 ti'. 

- Via he tuyn du&ng Nguyn Su Hi (tü dithng Sào Nam dn di.thng ngang s 

4); Dãi 1,2km; du?rng rng: 15m, via he rng: 4m: Khái toán: 4,5 t. 

3. Cay xanh: (gôm 03 dir an vói tong kinh phi khái toán: 10,2 t5'). 

- Thay mri h thng cay xanh trên tuyên thrrng Sào Nam (dotn tir duOng 

BInh Minh dn duimg Nguyn Hue), dài 650m: Khái toán: 5,2 t. 

- Trng rni cay xanh thrrng Mai Thüc Loan (tui dung São Narn den du'Ong 

ngang so 5); dài 570m: Khái toán: 2,5 t. 

- Trng mcii cay xanh du?iing ngang s6 13 (doitn tr drthng BInh Minh den 

durng Nguyn Hue), dài 61 Om: Khái toán: 2,5 t. 

4. H thng xir 1 nu'ó'c thai: 

- Hiên khu vixc ni thj ttr thrng Nguyn Xi den du'O'ng ngang so 12, kp giü'a 

thnmg BInh Minh dn dung III dA cO h thng duOng ng d xiir 1 nuó'c thai dy dü, 

dam bão thoát nuc cho các cong trInh nhã O nba hang, khách sn kinh doanh an u6ng. 

- Di vth dçr an xir 1 nuôc thai giai doan 2, hin dang trin khai tr du'ng 
ngang s 12 dn thräng ngang s 23, k horch vâo cui nãm 2023 di.ra vão ho?t 

dng, (khi cp phép xây dirng cac ky &, nhã hang UBND thj xa yeu cu phái có 

phu'ong an du ni vào h thng x1r 1)2 nithc thai). 
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5. V xtr 1 rae thai: Thirc hin thu gom rae thai theo hithng thu gom ti 

ngun & dam bào môi trung sch, dp phiic vii du ljch. 

6. Di vói khu vuc khác: 

6.1. Khu viic yen Song Lam: Tp trung chinh trang các ky & ti khu rn thirc 

Nghi Hâi, xây dçrng phrnmg an d kinh doanh m thirc 4 müa ti ithu virc nay; dng 

thai tuyên truyn vn dng các h dan kinh doanh các nhá hang m thirc trên tuyn 

du?ng Ven Song Lam. 

6.2. Di vol các dim In ti phuàng Nghi Thüy và Nghi Tan. 

- Di vri dim dn Nghi Thüy: Tp trung dy nhanh tin d xây drng các 

htng mic h tang k5i thuât, din chiu sang, din trang trI, cãi tto nâng cp dung 

giao thông, muang thoát nithc, Ging c& Nhà van hóa, chg bn cá, cng chào, ton 

to các Dn, chüa, ton to lang ngh& lang chài di vth các h dan hai ben tuyn 

dng Phtm Huy, d hoàn thin dirn dn phc vi1 du ljch (theo các nç5i dung cia 

Quyé't djnh ban hành d an so' 268 7/QD-UBND ngày 03/12/2021 du'Q'c UBND th/ xd 

phêduyt). 

- Dôi vi diem dn Nghi Tan: Tp trung tu süa, ton tto Dn Vin Lc, cac 

htng miTc h tng k thut, chinh trang các tuyn du'?ing giao thông, mung thoát 

nrnc, xã hi hóa h thng din trang trI, din chiu sang va cong tác v sinh mOi 

truOng dam bão thu hiit khách du ljch. Dng thi dy nhanh thu tiic d trin khai dir 

an khu hâu cn, Cho tai ké khi 6, khu djch vu tai  kè khOi 1. 

(Tang cuông cong tác tuyên truyn v các dim dn du ljch tam linh, các djch 

vu m thrc, djch vi.i lang ngh d các du khách bit v vi Cfra Lô). 

7. V din trang trI: Vn dng các Doanh nghip, h gia dInh xã hi hôa du 

tu h thng din trang trI trên cay xanh, b rào, trên nhà hang, khách sn....., theo 

các mu và djnh hu&ng cüa thj xã. 

8. Các htng mujc dãu tu nãm 2023-2025: (Gm 15 diy an). 

- Din chiu sang, via he duirng Diang Thanh (phIa Nam Ks H Ni) don tir 

du'?mg Nguyn Su HM dn du?mg d9c III; $i 520m; dung rng 1 5m; Via he rng 4m. 

- Via he, din chiu sang dung Dinh Hng Phiên (Nam bn xe Van Minh cü) 

rai 530m; du?mg rng 15m; via he rng 3,5m. 

- Via he, din chiêu sang dung Tây San tr dung ngang 12 dn diRmg ngang 

13; Dài 280m; rng 9m. 

- Dithng, muang, din chiêu sang, via he duông Trinh Cong San (nm giüa 

dung ngang 13-14 di vão kho xang Cüa LO); Dãi 300m; diRrng rng 6,5m. 

- Din chiu sang dithng QH lOm (tiir durng BInh Mirth dn duing Mai Thuc 

Loan, phIa Nam KS Tinh üy); Dai 250m. 
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- Mt dithng tuyn rng 5,5m tir dung BInh Mirth den dung Nguyen Su Hôi 

(PhIa Bc UBND phung Thu Thüy); Dài 120m. 

- Mt duông tuyn rng 5,Om tilt dung BInh MinE den dung 1 5m phIa Nam 

Trung tam phirc hi chirc näng bnh ngh nghip giao thông 4; Dài 120m. 

- Din chiu sang Di.thng Luu Quang Vu (phIa Nam KS Vit Anh tilt dung 

BInh Minh dn Mai Thüc Loan); Dâi 300m; dumg rng: 12m. 

- Via he, din chiu sang Dung Tr.n van Cung (tilr dithng BInh Minh dn 

dutng Mai Thüc Loan) Dài 350m; dung rng: 1 im; via he rng 2,5m. 

- Nan, mt dung, via h, din chiu sang DiRrng Mai Thiic Loan (don tilt 12-

14); Dài 760m; di.rô'ng rng: 30m; via he rng: 8m. 

- Via he, din chiêu sang Durng Hoâng Khánh (phIa Bc Trung tam diu 

duöng ngithi có cong vói CM); Dài 450m; du'ng rtng lOm; via he rng 2rn. 

- Via he, din chiu sang Dung Nguyn Cong ChInh; Dâi 230m; duèng rng 

11,5m; via he rng 3m. 

- Via he du'ing ngang Yt Kiêu (14); Dài 920m; duông rng: 30m, via he rng: 8m. 

- Via he Duing ngang s 12 (Hoài Thanh); Dái 630m; dung rng: 21m; Via 

he rng 8m. 

- Via h, mucing thoát nuc, mt Dung Nguyn Sinh Cung; Dài 3,8km; 

dung rng: 36m; via he rng 1O,5m. 

9. JJjnh huóng sap xp khu vlyc kinh doanh im thirc, vui choi giãi trI và 
dlch vu khác: 

9.1. Djnh hithng di vOl các khu vçrc kinh doanh m thirc: 

Khu virc phia Bc Quâng trrnmg BInh Minh (tilr duilmg ngang s 12 dn duèng 

ngang sé 1). Khuyn khich các h dan b trI kinh doanh m thirc trên các tuyn du'è'ng: 

Mai Thuc Loan; Nguyen Thüc duOng; Nguyn Duy Trinh; Nguyn Thtrc Tir; L Thai 

Tong (2'); Nguyn Hue; Nguyn DOc Cong vâ các tuyn dung, khu virc khác d kinh 

doanh an ung. 

9.2. Djnh huOng di vOl các khu vçrc kinh doanh m thirc, vui choi giái trI vâ các 

dich vu khác: 

Khuyn khich di vOi các t chic, Ca nhân du tu xây dmg khu virc phIa Nam 

quãng tnthng Binh MinE (tilt duè'ng Hoài Thanh (12) dn dung ngang Yt Kieu (14)) 

và khu virc tilt duông ngang s 19 dn 21 phu?tng Nghi HOa, d xây dmg các khu am 

thrc, vui chGi giãi tn và djch vir khac phic vi du ljch. 

10. ye tac dng phãt triên kinh t, xä hui: 

- Du tu, chinh trang các hrng mc h thng k5 thut, cay xanh,..., khu vuc 

phIa Tây dumg BInh Mirth to diu kin thun lcd cho các h) gia dInh, cá nhân kinh 

doanh nhà hang an ung và các djch vr khác. 



6 

- Phát trin djch vii phIa Tây du?ng BInh Minh gop phn vào phát trin kinh 

t xA hi cüa thj xã; tang thu nhp cho Doanh nghip, h gia dInh, giái quyt cong an 

vic lam cho nhân dan, trng buc tang thu ngân sách cho các phung, cho thj xã. 

- Dáp t'rng nhu cu cüa du khách, cüa nhân dan sau khi giãi tóa khu virc phIa 

DOng duè'ng BInh Minh. 

- Nâng cao hiu qua sir dçing dt cüa các khu virc sau khi h thng h tang k 

thut duqc chinh trang dng b, các h gia dInh së du tu xây drng d kinh doanh 

djch vi an ung và các djch vv khác. 

11. Lô trInh triên khai: 

11.1. Bt du tir qu 4/2022 den ht qu 1/2023: 

- Triên khai các bãi do Xe: 

+ Tu ngu1n ngãn sách: Chinh trang, ice vach sun, din chiê'u sang khuón 

viên ngoài san vn dc5ng thf xà vói din tIch 7.200m2, Ké vach sun và 1p bién báo 

trên 07 tuye'n dithng dé dfrng, do cho các phu'cxng tin. 

+ Tir ngun xã hi hóa: (theo phuo'ng an cho t chirc, Ca nhân du tu dê thu phi 

có thô'i han): Gm các khu sau: 

Khu da't trO'ngphIa DOng UBND thj xâ: 5.245m2  và 06 v/ trI khu dat tróng giica 

du'àng 19 dê'n du6'ng 21 vàphia táy Ban A, vó'i diên tIch: 66.431m2. 

- Triên khai các hing mtic  hi tang k5 thut: Gm Y}á he, mrnmg thoát nuoc, 

din chiu sang d& vâi các dir an: 

+ Cái tgo, náng ca'p San van dóng thi xä; 

+ Diçn chiê'u sang dtcàng ngang sO' 10 (tic BInh Minh dê'n Nguy n Hue,); 

+ He tho'ng din chié'u sang tuyé'n du'àng BInh Minh (giai dogn 3,) tic du'Og 

Nguyen Xi dé'n C'áng Ct'ca LO; vO'i chiu dài. 1. 100m, 

+ Via h, diçn chié'u sang dithng ngang sO' 9 (Nguyen Duy Trinh); vO'i chié'u dài: 

650m; via he rç5ng. 8m ('tic du'ông BInh Minh de'n Nguyen Hu 

+ Via h, diçn chiéu sang du'&ng ngang 9' (Nguyen Tht'c Dzthng,); vO'i chiéu 

dài. 310m, via he rç5ng. 5m (tic du'ô'ng BInh Minh den Mai Thtc Loan),: 

+ H tho'ng via h, dién chiê'u sang dithng 1 JA (Hoàng Van Tam,); vO'i chiéu 

dài. 620m, via he róng. 6m ('tic dzthng BInh Minh dé'n du'&ng Nguyê'n Hu; 

+ He thO'ng via he, din chié'u sang du'O'ng JiB ('Dng Thai Thuyén,,); v&i chiêu 

dài: 3]0m, via he r5ng: 6m ('tic duxng BInh Minh dê'n du'àng Mai Thzc Loan); 

+ H thO'ng via h, mu'ong thoat nu'O'c dzth'ng Mai Thzc Loan ('dogn tic Sào Nam 

den du'ông ngang sO' 5,); vO'i chiu dài: 570m; via he róng: 8m; 

+ Hç thong via he, mu'o'ng thoat ntcOc du'àng ngang sO' 13 ('dogn tic duO'ng Bmnh 

Minh dé'n dithng Nguyen Hue,); dài 61 Om, via he rang:  8m, 
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+ Via he dzthng Ba Lya (tic du'ô'ng Sào Nam dê'n thcô'ng ngang sá 5); Dài 

600m; duôg rang: lOm, via he rang. 3m. 

+ Via he tuyê'n du'ô'ng Nguyln Sii Hi ('tic ththng Sào Nam den du'ô'ng ngang so 

4); Dài 1,2km; duô'ng rang.  15m, via he r5ng: 4m. 

11.2. Tir qu 1/2023 den qu 3/2023, triên khai hing mi1c cay xanh trên 

các tuyên dirô'ng: 
+ Thay mó'i h thong cay xanh trên tuyén dtcO'ng Sào Nam (dogn tic du'àng 

Blnh Minh dê'n du'ông Nguyen Hue,), dài 650m; 

+ Trng mó'i cay xanh du'ô'ng Mai Thzc Loan ('tic du'àng Sào Nam den du'Ong 

ngang sO' 5), dài 570m. 

+ Trng mài trên tuyê'n du'ô'ng ngang sO' 13 (dogn tic dith'ng BInh Minh den 

du'àng Nguyen Hu; dài 610m. 

- 13i vói 15 diy an ti miic 8, bt du trin khai dâu tu mt s hing mc tir qu 

3/2023 dn näm 2025. 

III. PHAN CONG THI5'C HIN. 

1. Phông Quãn 1 do thj. 

- Trirc tip phi hçp voi các phông, ban, ngành thj xa triên khai râ soát, theo 

dôi 1 trInh, tin d thi cong các cong trInh ha t.ng phIa tây dung BInh Minh dam 

bâo cht luçrng và tin d. 

- Chü trI phi hçp vói dan v tu van trin khai thiic hin nhanh các hang mvc 

cong trInh d trInh UBND thj xã phé duyt. 

2. Phông Tài chInh — K hoch: 

Chü trI tham misu 1p chü tru'oTig du tu xây drng các d'r an vâ tham mu'u 

trI kinh phi d thrc hin. 

3. Phông Van hóa thông tin: 

- Tham muu các phu'ang an tuyên truyn vn dng các h dan hai ben các 

tuyn thrtmg phi hçp trin khai giái tôa các vt ding, cay xanh lien quan và tao 

diu kin thun lçii nht trong qua trInh thi cong các hang mi1c cong trinh. 

- Chi dao  Trung tam Van hóa The thao và Truyên thOng, tang cung tuyên 

truyên vn dng các h dan, nhà hang, khách san  xa hi hóa 1p dt h thng din 

trang trI, den led trên các tuyn duông tao  dim nhn v ánh sang Do thj. 

4. Ban quãn 1 do thj: 

Chü trI ph& hcip vâi các dan vj thi cOng d có phuang an xir 1' các hng rnic 

ha tang k thut, cong tác du ni thoát nuôc mat, thoát nu'c thai, diên chiu sang, 

cay xanh,... d kjp th?yi xiir l các su c xãy ra. 
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5. Giao Ban quail 1 các diy an du tu xây diing th1 xä vã Ban quán 1 do 

thl: Trrc tip lam dti din chü du tu vâ quân 1 các dir an dam báo chit lucing và 

tin d theo di1ng quy dnh. 

6. UBND các phu'ô'ng: 

- Trirc tip thông báo cho các h dan hai ben tuyn du'ng thirc hin tháo d 

các vt dung, cay xanh và to diêu kin thu.n 1çi d trin khai thirc hin các dir an 

dam báo tin do. 

- Tang cuè'ng cong tác tuyên truyn trén h thông truyên thanh ye các diem 

dn v du ljch tam 1mb, các lang ngh d du khách bit. 

TM. UY BAN NIIAN DAN 

CHU TICH 

Doän Tiên Dung 

Noi n/ian: 
- TT thj üy, TT HDND thj x (b/c); 

- Các dlc üy viên BTV Thj iy; 
- Các PCT UBND thi xã; 
- Các phOng, ban, dan vi lien quan; 

- UBND các phuing; 
- Trung tam VH,TT &TT thj xa;  

- Lau: VT, DT. 
 Lt — 
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