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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM ĐÔNG

Số: 32/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Đông, ngày 29 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn xã Cẩm Đông 

Căn cứ nghị quyết số 50-NQ/ĐU ngày 24/11/2021 của BCH đảng bộ; Nghị quyết 
số 15/HĐND ngày 27/11/2021 của Hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ hai (đột xuất) về 
một số nhiệm vụ đầu tư xây dựng năm 2021-2022; UBND xã Cẩm Đông xây dựng kế 
hoạch triển tại hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng xã Cẩm Đông cụ thể sau:

I. CÁC CÔNG TRÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ
1. Thông tin đầu tư đường giao thông liên thôn: Tên công trình: Cải tạo, nâng 

cấp đường giao thông nội đồng từ gốc gạo thôn 1 đến thôn Tỉnh Cách, xã Cẩm Đông 
(Giai đoạn 2); Loại, cấp công trình: Công trình giao thông nông thôn - cấp IV.

- Quy mô xây dựng, giải phát thiết kế chủ yếu: Thiết kế đường phù hợp với 
quy mô và vị trí tuyến đường hiện trạng. Đoạn từ cọc H5 (Km0+500.0) đến cọc CT 
(Km0+871.45) thiết kế vị trí tim tuyến, quy mô và cao độ thiết kế phù hợp với tuyến 
đường hiện trạng; Chiều rộng mặt cắt ngang nền đường Bn = 4,5 ÷ 6 m, trong đó: Chiều 
rộng mặt đường: Bm = 2,5 m; dốc ngang 1 mái 2% (mái; bên trái tuyến); Chiều rộng lề 
đất:  Blề=0,5x1; dốc ngang 4% (Bên trái tuyến); Độ dốc mái taluy: 1/0.75; Kết cấu 
đường. Kết cấu áo đường; Kết cấu áo đường dự kiến từ trên xuống như sau: Đường mở 
rộng (Từ đoạn cọc DT đến cọc H5); Lớp mặt đường BTXM đá 2x4 M250# dày 20cm; 
Lớp nilon chống thấm; Lớp móng Cấp phối đá dăm loại I dày 20 cm; Lớp cát nền đầm 
chặt K98 dày 30 cm; Trước khi thi công tiến hành dọn dẹp mặt bằng, cỏ dại. Tại các vị 
trí; chưa đảm bảo cao độ nền đường K98 thì tiến hành đắp cát đầm chặt K95 để đảm 
bảo cao độ thiết kế công trình; Đắp lề, đắp taluy bằng đất đầm chặt K90 được tận dụng 
từ đất đào; khuôn của công trình; Thiết kế vuốt nối đảm bảo ATGT: Vuốt nối bằng 
BTXM đá 2x4 M250# dày 15 cm; Tính toán độ ổn định kết cấu áo đường; Có bảng tính 
toán riêng; Thiết kế mương xây tưới tiêu nội đồng; Đoạn mương nước xây dựng được 
thiết kế có tổng chiều dài khoảng; 197m (tính từ cọc H3 đến cọc H5); Mương xây mới 
được xây dựng cách tim đường bê tông xi măng hiện trạng đến tim mương trung bình là 
4,50m; Tường mương được xây bằng gạch block bê tông VXM M75#, trát thành; trong 
và mặt trên tường mương bằng VXM M75# dày 1,5 cm; Láng đáy mương bằng VXM 
M100# dày 3cm; Đệm móng mương bằng cát đen đầm chặt dày 10cm; Bê tông lót 
móng; mương bằng đá 2x4 M150#; Thanh chống BTCT sử dụng đá 1x2 M200#, mật độ 
5m/thanh; Giằng mương sử dụng BTCT đá 1x2 M200# dày 10cm; Tại các vị trí mương 
xây qua đường đất hiện trạng tiến hành lắp đặt tấm; đan BTCT sử dụng đá 1x2 M200# 
dày 10cm; Thiết kế đảm bảo ATGT; Tiến hành bố trí các biển báo an toàn giao thông 
tại 2 đoạn đầu công; trình thi công và bố trí người điều khiển 2 đầu đoạn đường thi công 
để hướng dẫn an toàn cho người tham gia giao thông...
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- Thông tin nhà thầu: Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Minh Nghĩa HP; Giám 
đốc: Nguyễn Trọng Pha; Địa chỉ: Thôn Chi Thành, xã Tân Trường, Cẩm Giàng;

- Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn và quản lý dự án: Công ty TNHH đầu 
tư và tư vấn xây dựng HB; Giám đốc: Phạm Văn Bình; Địa chỉ: Số nhà 929, Khu 
thương mại dịch vụ Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- Hình thức giám sát thi công dự án: Thuê tư vấn giám sát dự án: Công ty 
TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng HB; Địa chỉ: Số nhà 929, Khu thương mại dịch vụ 
Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- Hình thức tư vấn thiết kế: Thuê TVTK: Công ty CPXD Đại An HD.
- Ngày khởi công dự kiến: Ngày 03 tháng 12 năm 2021.
- Dự kiến hoàn thành (dự kiến): Ngày 03 tháng 2 năm 2022
2. Thông tin đầu tư: Cải tạo, mở rộng khuôn viên - Trường THCS
- Thông tin công trình: Tên công trình: Cải tạo, mở rộng khuôn viên Trường 

THCS Cẩm Đông; Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng - cấp IV.
- Quy mô xây dựng, giải phát thiết kế chủ yếu:
a) Sân đường nội bộ: Cấu tạo sân S; Đất tự nhiên; San gạt tạo phẳng nền nhà xe 

đầm chặt; Lớp nilông chống mất nước; Bê tông đá 1x2 mác 200; Cấu tạo sân S2; Đất 
nền hiện trạng, san gạt tạo phẳng nền; Tôn nền bằng cát đen đầm chặt; Lớp nilon chống 
mất nước; Bê tông đá 2x4 mác 200.

b) Bồn hoa: Bồn Hoa B1; Cắt thành bồn hoa để thành bồn có chiều cao tương 
đương với sân; lát blog bê tông quanh  bồn hoa để tạo điểm nhấn. Cốt cao độ tương 
đương cốt sân hoàn thiện; Đổ đất màu trồng cây.

c) Sân vận động: Cấu tạo mặt sân; Vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng; Lớp cát 
đen đầm chặt; Cấp phối đá dăm; Đá mi lu nèn đầm chặt; Lớp trên cùng là cỏ nhân tạo 
được lấp chân cỏ bằng sao su non và cát dày trung bình 5cm; Rãnh thoát nước; Bố trí hệ 
thống rãnh và hố ga thu nước tại các vị trí trên sân; Vật liệu xây bằng gạch BT M10, 
VXM mác 75; Hố ga và rãnh thu đều được đậy nắp BTCT dày 70 và bố trí các lỗ thu 
nước; Đối với những rãnh thoát nước hiện trạng cần xây nâng thành để đảm bảo khả 
năng thoát nước; Cấu tạo sân chạy xung quanh; Đất nền hiện trạng;  San gạt tạo phẳng 
nền; Cát đen đầm chặt; Tôn nền bằng cấp phối đá dăm đầm chặt ; Lớp nilon chống mất 
nước; Bê tông đá 2x4 mác 200.

d) Nhà xe: Móng; Công trình sử dụng móng đơn BTCT kích thước 
600x600x600; Toàn bộ móng công trình sử dụng bê tông đá 2x4 mác 200. Bê tông lót 
đá 4x6 mác 100 dày 100; Cột được chôn trực tiếp và được gia cố bằng thép vuông đặc 
12x12; Kết cấu nhà xe; Công trình sử dụng kết cấu thép. Cột loại D190 dày 2.5mm; Vì 
kèo sử dụng giàn cấu tạo từ thép hộp 40x80x2.5 được liên kết bằng liên kết hàn; Xà gồ 
thép hộp 40x80x2.5; Mái lợp tôn LD dày 0.45mm; Bố trí máng thu nước và ống thoát 
nước PVC D903. 

- Thông tin nhà thầu: Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Minh Nghĩa HP; Giám 
đốc: Nguyễn Trọng Pha; Địa chỉ: Thôn Chi Thành, xã Tân Trường, Cẩm Giàng

- Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn và quản lý dự án: Công ty TNHH đầu 
tư và tư vấn xây dựng HB; Giám đốc: Phạm Văn Bình; Địa chỉ: Số nhà 929, Khu 
thương mại dịch vụ Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
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- Hình thức giám sát thi công dự án: Thuê tư vấn giám sát dự án: Công ty 
TNHH đầu tư và tư vấn xây dựng HB; Địa chỉ: Số nhà 929, Khu thương mại dịch vụ 
Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

- Hình thức tư vấn thiết kế: Thuê TVTK: Công ty CPXD Đại An HD.
- Ngày khởi công dự kiến: Ngày 03 tháng 12 năm 2021.
- Dự kiến hoàn thành (dự kiến): Ngày 03 tháng 2 năm 2022
3. Thông tin đầu Công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường mặt kênh cẩm Đông 

– phí xá, tuyến xã Cẩm Đông.
Tên chủ đầu tư: UBND tỉnh Hải Dương; Đơn vị được giao: Công ty Cổ phần xây 

dựng thủy lợi Hải Dương; Địa chỉ số 1a- Lê viết Hưng – khu 11 phường ngọc châu- 
thành phố Hải Dương; ĐT: 0220.3852 658 – Fax: 0220. 3851773; Nguồn vốn đầu tư: 
Nguồn ngân sách tỉnh Hải Dương.

- Thông tin công trình: Tên công trình: nâng cấp tuyến đường mặt kênh cẩm 
Đông – phí xá, tuyến xã Cẩm Đông (đoạn 1 từ thôn Trung đến cổng làng); (đoạn 2 từ 
trạm biến thế trung tâm xã qua cống ngõ ải) + lan can đoạn trường THCS xã Cẩm Đông 
và 2 cống dẫn nước dân cư; Địa điểm xây dựng: tại xã Cẩm Đông.

- Quy mô xây dựng, giải phát thiết kế chủ yếu: Theo quyết định số 2968/QĐ-
UBND ngày 13/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phê duyệt điều chỉnh báo cáo 
nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: xây dựng và cải tạo hệ thống kênh 
trung thủy nông Cẩm Đông – phí xá, huyện Cẩm Giàng.

- Các hình thức nhà thầu: do tỉnh Hải Dương quyết định.
- Ngày khởi công dự kiến: Ngày 05 tháng 12 năm 2021.
- Dự kiến hoàn thành (dự kiến): Ngày 31 tháng 12 năm 2021
4. Thông tin: đầu tư sửa chữa khu công sở và tăng cường cơ sở vật chất
- Thông tin công trình: Đầu tư sửa chữa khu công sở và tăng cường cơ sở vật 

chất; Địa điểm đầu tư: tại khu trụ sở xã Cẩm Đông.
- Quy mô xây dựng, giải phát thiết kế chủ yếu cơ sở vật chất
- Bản dự thảo chi tiết khái toán các hạng mục về đầu tư sửa chữa khu công sở và 

tăng cường cơ sở vật chất, trình đăng tải.
- Các hình thức nhà thầu: Chỉ định thầu và đấu thầu mua sắm cơ sở vật chất 

phòng họp gác 2 và gác 3 và phụ trợ khác thuộc khu công sở xã.
- Ngày khởi công dự kiến: Ngày 05 tháng 12 năm 2021.
- Dự kiến hoàn thành (dự kiến): Ngày 31 tháng 12 năm 2021.
II. GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ
1. Các bước đầu tư: thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; quyết định chủ trương, 

tổng mức đầu tư; lựa chọn nhà thầu; Dự thảo hợp đồng; thương thảo hợp đồng; Kết quả 
phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Xác định thông tin đăng tải trên mạng; Hợp đồng 
chính thức.

2. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng: họp triển đầu tư xây dựng công trình; thông 
báo khởi công, giám sát, nhiệm thu, thanh toán khối lượng, quyết toán công trình đầu tư 
từ ngân sách, bàn giao sử dụng.

3. Dự kiến các công trình đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
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Rà soát toàn bộ kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 điều chỉnh phù hợp từng 
năm; cụ thể cho năm 2022 phù hợp nguồn lực tại xã.

Cơ quan công sở gồm: đảng ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể, các thôn tiến 
hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, theo luật đầu tư công, tài sản công sửa đổi bổ sung 
năm 2019 và thông tư 343 của bộ tài chính để làm cơ sở đề xuất tăng cường cơ sở vật 
chất phục vụ làm việc, hội họp giai đoạn đầu tư 2021-2025.

III. THỰC HIỆN
1. UBND xã: thành lập ban chỉ đạo xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, họp 

triển khai, phân công thành viên.
2. Đề nghị UBMTTQ và các ngành đoàn thể xã tham gia BCĐ XD; chỉ đạo thực 

hiện giám sát cộng đồng; vận động tuyên truyền giải phóng mặt bằng, tuyên truyền ý 
nghĩa đầu tư theo quy chuẩn NTM Kiểu mẫu, đô thị loại V.

3. Đề nghị Hội phụ nữ xã, chủ động cây hoa để trồng dọc tuyến dòng kênh 
khoảng cách từ bờ lốc kênh 50cm, đến mặt cắt đường giao thông.

4. Các trường; tham gia BCĐ XD, định hướng, kết trúc, dự kiến đầu tư theo quy 
chuẩn của ngành; thực hiện giám sát, tiến nhận công trình đưa vào sử dụng.

5. Các thôn: tham gia BCĐ XD, quan điểm kết cấu hạ tầng giao thông, hệ thống 
môi trường; thực hiện giám sát, tiếp nhận công trình, quản lý, sử dụng.

- Thôn tỉnh cách tập trung vận động nhân dân giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 
đường liên thôn.

- Thôn Một, thôn Tràng, thôn Chùa giải phóng mặt bằng tuyến trục xã, dài 2km.
- Thôn Trung, thôn Vĩnh Lại, thôn Một, thôn Tràng, thôn Thượng, giải phóng 

mặt bằng tuyến mặt đường kênh trung thủy nông Cẩm Đông – phí xã (đoạn từ trạm 
bơm B – thôn Trung đến thôn Thượng); trước mắt tỉnh đầu tư đoạn thôn trung dài 
257m; mặt cắt đường rộng 5m; đoạn 2 từ biến thế xã đến địa phận thôn Thượng có tổng 
chiều dài trên 775m, mặt cắt đường là 4m (cách bờ lốc kênh 50cm); điểm trường THCS 
lan can 175m; 

UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2021-2022; 
đề nghị cơ quan, đơn vị, các thành viên ban chỉ đạo xây dựng, các trường và các thôn  
chủ động phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (Báo cáo);
- P. KTHT, TCKH, kho bạc (Báo cáo);
- TTĐU - HĐND xã (Báo cáo);
- UBND- UBMTTQ, các ngành (ph/h);
- BCĐ XDCB xã (th/h);
- Các trường học (th/h);
- Các trưởng thôn (th/h);
- Đài truyền thanh xã (tuyên truyền);
- Cổng thông tin điện tử (công khai);
- Lưu: VP, (đ/c Biên, tuấn, nhung);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Quyên
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