
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN KIM SON l3ôc Ip — Tu do — Hanh phIic 

S&AO /NQ-HDND Kim San, ngày O(thang 3 nàm 2020 

NGH! QUYET 

V vic thông qua chü trtro'ng dãu tu' dr an: Xây dirng co s& h tng phyc vy 
du giá quyên sü' dyng dt ti xóm 9, xã Lu'u Phu'ong, huyn Kim Son 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SN 

KHOA XIX NHIM KY 2016 - 2021, KY HOP THU' M1fI BA 

Can cir Lut T chüc chInh quyn dja phixcing ngày 19/6/20 15; 

Can cü Lu.t Dâu tu cong so 39/2019/QH14 ngày 13/6/20 19; 

Can cü Lut Xây drng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14; 

Xét d nghj cUa US'  ban nhân dan huyn Kim San tai  Ti trInh sé, 62/TTr-

UBND ngày 03/3/2020 ye vic thông qua chü truang du tu dir an: Xây ding 

ca sâ ha t.ng phic vii d.0 giá quyn sir diing dtt tai  xóm 9, xã L.ru Phuang, huyn 

Kim San; Báo cáo kêt qua thârn tra cüa Ban Kinh té - Xã hi HDND huyn và 

S' kin tháo 1un cUa các dai  biu Hi dng nhân dan huyn, 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Thông qua chü trirang du tu dir an: Xây drng Co sâ h thng phc vii 

du giá quyn sr diing dat tai  xóm 9, xã Lixu Phucxng, huyn Kim San. 

1. Ten diy an: Xây drng co sâ ha tang phic vii dAu giá quyn sü ding dt tai 

xóm 9, xã Luu Phucmg, huyn Kim San. 

2. Ba  diem xãy dirng: Xã LLru Phuong, huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 

3. Chü du tir: US'  ban nhân dan huyn Kim Son. 

4. Muc tiêu dãu tir 
Xuât phát tü nhu cu si:r dung dt cüa dja phiiang, UBND huyn dã phê 

duyt di,r an dtu giá quyn sir diing dtt cho nhân dan lam nhâ O ti xóm 9, xã Lixu 

Phuang, huyn Kim San, tinh Ninh BInh tai  Quy& djnh s 519/QD-UBND ngày 

12/02/2020. Dê to chirc thirc hin du giá quyn scr dyng dt cn thit phãi xay 

dirng co s& ha thng (m& rng via he + xây drng rãnh thoát nuâc) phiic vii cho nhân 

dan lam nhà . 

5. Quy mô dãu tir 
Các lô tr H12 dn H22 có m.t tiên bám du&ig N2 (Du&ng 55m) dã dxçic 

UBND huyn phê duyt dir an du tis nén trong phm vi d an không xây dimg co 

si ha tng vj trI nay. 
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Các lô dt tr H9 dn Hi 1 có mt tin barn du&ng N8 dã duqc UBND huyn 
du Ui xây dirng phn mt dithng lang nhira và dua vào sir diing. Trong phm vj d 
an nay chi du tu hoàn thin phn via he và rành thoát nuc darn báo dü quy mô 
nhu quy hoch dã duçc phê duyt. Ci th nhr sau: 

* Phn rãnh thoát nuó'c: D9c hal ben via he tuyn N8 vi tng chiu dài là 
L=2 bênx274m=548m và ctng trôn D =0,6m tong chiu dài L= 

2bênx6m 1 2rn 
- Kêt cu rãnh thoát nuâc nhu sau: Day rãnh bng BTXM dá 1x2 mac 150# 

dày 15cm, trên 1p be tong lot dá 4x6 mac 1 00# dày 10cm, thành rãnh xây gch chi 
VXM mac 75# dày 22cm, trát trong ngoài bang VXM mac 75# dày 2cm, lông rãnh 
rng 0,5m lang VXM mac 75# dày 1cm, d dc cüa rãnh 0,1%. 

- Kêt diu cng thoát nithc nhu sau: Cng trOn qua dumg cO dng kInh 
D0,6m bang BTCT dày 8cm, mOng cng xây gch chi VXM mac 75# dày 0,2rn. 

* Ph.n via he: Du ttr c.p lê hai ben via he bng dt dá hn hcp don tuyn 
hin trang kt nôi tü dumg triic Lixu Phuang giáp kênh Thông Nht dn kênh Luu 
Phizong giáp Tan Thành dam bão chiu rng nn ththng 20,5m dung theo quy 
hoach. Cu th nhu' sau: 

- Du tuyn: Dung tric Luii Phuong giáp kênh Thông Nht 
- Cu& tuyn: Kênh Luii Phiiang giáp Tan Thành 
- Chiu dài tuyn: L = 298,0m 

- Chiu rng nn di.thng sau hin trng: (B via he + B mt hin trng + B via 
he) = 20,5rn (theo ding quy hoach). 

6. Nhóm dty an và 1oi, cp cong trInh: D? an nhóm C, cong trInh giao 
thOng, h thng k5 thut, cap Iv. 

7. Tong muc dâu tu': 3.003 triu ding 
(Bcng chu Ba t, khóng tram linh ba triu &ng,). 

Trong ä'ó: 
Chi phi xây dirng: 2.395 triêu dng; 
Chi phi quãn l d1r an: 68 triu dng; 
Chi phi ti.r vn du tu xay dirng: 268 triu dông; 
Chi phi khác: 129 triu dng; 
Chi phi dir phông: 143 triu dng. 

8. Ngun vn dâu tir: Ngân sách huyn (tir 45% phn huyn hu&ng d 
thirc hin GPMB, XD CSHT phiic vii du giá quyn sü dung dt ti xOm 9, xa 

Luu Phucing). 
9. Thôi gian thirc hin dir an: Nãm 2020 

• A A 10. Dy' kien tien d9 bo tn von: Nam 2020: 3.003 triu dong 
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Diu 2. Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan huyn Kim San khóa XIX, 
nhiêm k5' 2016 - 2021, KS'  hçp thu Muäi ba thông qua ngày 05/3/2020 và có hiu 
1irc thi hânh k tü ngày duçic thông qua. 

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

Diêu 4. Thi.rng trirc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân 

dan huyn và các di biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin nghj 
quyêt nây./.1' 

No'i n/ian : 
- HDND, UBND tinh; 
- Ban Thu'ô'ng v Huyn üy; 
- IT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cCia HDND huyn; 
- Các dai biêu HDND huyn khOa XIX; 
- Các co quan, dan v: Phông Tái chInh - Ké 
hoach, Phông Kinh té và I-la  tang, Phong Tài 
nguyen và Môi trtrng, BQL di,r an dâu tt.r xây 
drng, Van phông Huyn i'iy, Van phóng 
HDND&UBND huyn, Dãi truyên thanh huyii; 
- Dàng üy, HDND, UBND các xä, thj trân; 
-Lt.ru:VT.I 

Hoàng Van Thäng 
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