
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SN Bc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S: O' /NQ-HDND Kim Son, ngày Qfthang 3 nám 2020 

NGH! QUYET 

Vê vic thông qua chO tru'ong dãu tu' dy an: Xây dyng dtrô'ng N3 
trong khu hãnh chInh chInh trj huyn Kim So'n, 

hng myc mt du'ông be tong xi mäng, rãnh thoát nlró'c 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON 
KHOA XIX NHIM K'c 2016 - 2021, K'c HQP TH1 MUI BA 

Can c1r Lut To chirc chInh quyn dja phuo'ng ngãy 19/6/20 15; 
Can cr Lut Du tu cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
Can cir LuQt Xây drng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Xét d nghj cüa US'  ban nhân dan huyn Kim San tai Th trInh so 68/TTr-

IJBND ngây 03/3/2020 v vic thông qua chU trucYng du tu dr an: Xây dirng 

dutng N3 trong khu hành chInh chInh trj huyn Kim San, hang m11c mitt ththng be 
tOng xi mäng, rãnh thoát nuc; Báo cáo k& qua thm tra cüa Ban Kinh th - Xã hi 

HDND huyn và S' kiên thão 1un cUa các d.i biu Hi dng nhân dan huyn, 

QUYET NGH!: 

Biéu 1. Thông qua chü truang dâu tu dir an: Xây d%rng dung N3 trong khu 
hành chInh chInh trj huyn Kim San, hang mc mt dtr?ng be tong xi mäng, rãnh 

thoát nuc. 
1. Ten diy an: Xây drng dir?mg N3 trong khu hành chInh chInh trj huyn 

Kim San, htng mvc  mt dung be tOng xi mäng, ränh thoát nuOc. 

2. Iia dim xây diyng: Xã Luu Phuo'ng, huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 

3. Chü du tLr: U5' ban nhân dan huyn Kim Son. 

4. Myc tiêu du tr 
Xây dirng dung N3 trong khu hành chInh chinh trj huyn Kim San, hang 

mijc mt dung be tOng xi màng, rãnh thoát nuc gop phtn hoàn thin co sO ha 
thng, nâng cao cht 1ung cüa mng krOi giao thông trong khu virc nói riêng cüng 
nhu cüa toàn huyn gop ph.n dng b Co sO ha thng cüa huyn. 

5. Quy mô du tir 
Tng chiu dài toàn tuyn du&ng L1 83,87rn 
Dim thu: Tr thrOng trVc  Luu Phuang giáp kênh Thng Nht (Km0+00) 
Dim cui: Giao vOi thrOng cp phi dá dam tai  Km0 +183,87m: 
+ B rng mt thrOng Bm=10,5m; B1 (5,0x2)rn; 
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+ Be rông nên du?mg B=20,5m 
+ Do dc ngang mtt duong 2%. 
- Kêt câu mt throng là áø throng crng bng BTXM thit k theo quy djnh 

tam thoi s 3230/QD-BGTVT nhu sau: 
+ BTXM mac 250 dá (2x4)cm dày 20cm. 

+ Lop gi.y d.0 tao  phng và chng mt nithc. 

+ LOp CPDD loai 1 bü vênh. 
+ Dtp 1 duOng bang dt dá hn hcp dm ch.t K=0,95 

P/ian rãnh thoát nuc, bo via: 
- Kêt cu rãnh d9c: 
+ Móng dày rành BxH = (600x800)mm bang kt cu BT cia (2x4)cm mac 

200 dày 10cm, dtt trên lOp be tong cia (4x6)cm dm dày 10cm mac 100. 
+ Tu'Ong rãnh xây bang gch thông nung VXM mac 75, tuOng ränh dày 

22cm, trát trong VXM mac 75# dày 1,5cm. 
+ Tarn dan rãnh, giáng tuOng rãnh be tong cot thép mac 200, cia (1x2)cm. 

- Két cu h ga: 
+ Móng day h ga b.ng kt c.0 be tong cia (2x4)cm mac 200, dày 10cm 

duçic d.t trên lOp be tOng lot cia (4x6)cm dày 10cm. Dày h ga dugc lang va XM 
mac 75 dày 2cm. Cao d day h ga thtp hcm cao d day rãnh là 0,3m. 

+ TuOng h ga duccc thiM k bang gch thông nung vüa xi rnãng mac 75, 

dày 22cm. 
+ Tarn dan h ga kt c.0 theo djnh hInh giao thông. 
- Kt câu bo via: 
+ Bo via he bng BTXM mac 200 cia (1x2)cm dt trên lop vCra lot mac 75 dày 5cm. 

+ MOng via he btng BTXM mac ioo cia (1x2)cm dày 5cm dt trên lOp dt 

nn K=0,95. 
6. Nhóm dir an và 1oi, cp cong trInh: Dir an nhóm C, cOng trInh giao 

thông, dtp IV. 
7. Tong mfrc du tu': 1.780 triu dông 

(B&ig c/n: M5t bay tram tam muo'i IrWu &ng) 

Trong do: 
Chi phi xây drng: 

Chi phi quán 1 dir an: 
Chi phi tu v.n du tu xây dimg: 
Chi phi khác: 
Chi phi di,r phOng: 

1.469 

39 
147 

40 
85 

triu dng; 
triu dông; 
triu dng; 
triu ding; 
triu dng. 
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bang Van Thng 

8. Nguiin vn dâu tir: Ngân sách huyn Kim San (näm 2020 dâ bô trI von 
1.000 triu dng tti Quy& djnh s6 6117/QD-UBND ngày 18/12/2019 cüa UBND 
huyn Kim San và ngun vn du til cong näm 2021 cüa huyn) 

9. Thôi gian thyc hin di an: Näm 2020 - 2021 

10. Du kin tiên do bô trI vn: 
- Näm 2020: 1.000 triu dng; 
-Nãm 2021 : 780triudng. 

Diu 2. Nghj quyt nay duçc Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa XIX, 
nhim kS'  2016 - 2021, KS'  h9p thr Mtri ba thông qua ngày 05/3/2020 và có hiu 
lirc thi hành kê t1r ngày duçc thông qua. 

Diêu 3. Giao Uy ban nhân dan huyn Kim San t chirc thirc hin nghj quyt nay. 

Diêu 4. Thu&ng trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân 
dan huyn và các dai  biêu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin nghj 
quyêt nay.!. 

Noi nhân : 
- I-IDND, UBND tinh; 
- Ban Thi.rèng vii Huyn ày; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban càa HDND huyn; 
- Các di biéu HDND huyn khóa XIX; 
- Các co quail, don VI:  Phông Tài chInh - 
hoch, PhOng Kinh tê và Ha tang, Phang Tài 
nguyen và Môi trir&ng, BQL dir an dâu ti.r xây 
di,rng, Van phông Uuyn ày, Van phông 
HDND&UBND huyn, Dài truyên thanh huyn; 
- Dãng ày, HDND, UBND CáC xä, thj trân; 
- Liru: VT. 
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