
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN  KIM  SON Bc Ip  — Ty do — Hnh phüc 

S: M /NQ-HDND Kim San, ngày oç7hang 3 nãm 2020 

NGH QUYET 

V vic phê duyt 1ii chü tru'ong du tn dr an: Xãy diing 03 cu giao thông 
bác qua song An huyn Kim San, tinh Ninh BInh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SN 

KHOA XIX NHIM KV 2016 - 2021, KV HQP THIJ' MUM BA 

Can cir Lutt To chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/20 15; 

Can cir Lut Dãu tu cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

Xét d nghj cüa U' ban nhân dan huyn Kim San tai  T trInh s 61/TTr- 

UBND ngày 02/3/2020 ye vic phê duyt iai  chO trirang dâu tu dr an: Xây drng 

03 c.0 giao thông bäc qua song An huyn Kim San, tinh Ninh BInh; Báo cáo kt 

qua thâm tra cüa Ban Kinh té - Xä hi HDND huyn và ' kin thào lu.n cüa các 

dai biu Hi dng nhân dan huyn, 

QUYET NGH!: 
Biêu I. Phê duyt lai chü truang dâu tu dr an: Xây dirng 03 cu giao thông 

bc qua song An huyn Kim San, tinh Ninh BInh 

1. Ten dy an: Xây dirng 03 cu giao thông bc qua song An huyn Kim 

San, tinh Ninh BInh. 

2. Chü du ttr: UBND huyn Kim San 

3. Bja dim xãy dyng: Các xã An Hôa, Dông HuOng, Lai Thành, huyn 

Kim San, tinh Ninh BInh. 

4. HInh thüc du tir: Du tu cong. 

5. Loi, cp cOng trInh: Du an nhóm C, Cong trInh giao thông, cp IV. 

6. Sir cn thiêt du tu' và myc tiêu du tir 

Huyn Kim San là huyn yen bin có h thing song ngOi da dng, trong do 

Song An là con sOng chInh chãy d9c theo huâng Dông Tây, m.t cat ngang trung 

bInh cüa song là 23,7m; d9c theo tric song có h thng cu giao thông bao gôm 

37 câu duçc xây dirng tü nhItng näm 1960. Dn thii dim hin tai  huyn Kim San 
dà du tu cãi to, nâng c.p dugc 08 cu, s cOn 1i vn dang trong tinh trng 

xung cp và dc bit là cO 04 câu (cu xórn 9, xà Lai Thành; cu Duy HOa, xã 
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An Hôa; câu Dông Däc, xã Dông Hung; câu Kiên Trung, xã Kim ChInh) dã bj 

xung cp nghiêm tr9ng, c1r tn và nhân dan trén dja bàn dâ nhiu ln kin nghj 

cn ducic d.0 tu xây môi. Cu Kin Trung, xâ Kim Chinh, hin nay UBND tinh 

dang tiên hành dâu tu thixc hin dr an tiir nguôn ngân sách tinh. D dam bâo an 

toàn cho ngithi và phuong tin khi luu thông qua cu và gop phn trng buâc hoàn 

thin h thông giao thông, thüc dAy phát trin kinh t dja phuong, thi vic dAu tu 

dir an Xây dmg 03 cu giao thông bc qua song An huyn Kim Son, tinh Ninh 

BInh là can thit. 

7. Quy mô và ni dung dAu tir 

7.1.Quy mô dAu ttr giai don I: xây ding cu Dng Dc, xã Ding Htróng 

7.1.1. Quy mô cong trInh cu 

Câu thiêt kê vinh cru b.ng BTCT và BTCT DUL, theo tiêu chuân thik k cu 

TCV'N 11823-1:2017 dn TC\TN 11823-14:2017. 

-Tânsuâtthiêtkê: P=4,0%; 

- Tãi tr9ng thi& ké: Hot tài HL93; 

- Kh thông thuyn: BxH=10x2,5m; 

- Cp dng dAt: Cp 7 thang MSK; 

- Be rng toàn câu: B=9,0m. 

7.1.2. Kt cupIün trên 

- So d nhjp: 6m+12m+6m; 

- Chiu dài toàn c.u: 29,30rn; 

- Kêt câu phân trén: Si:r diing dAm bàn BTCT DIJL dàc sn dài 12,0m. Mt 

ct ngang c.0 gm 09 phin dAm có chiu cao kt cu di.r kin h0,52m và dim 

bàn BTCT dài 6,Om có chiu cao kt cu dir kin h0,30m. Các phin dAm dugc 

nêi vi nhau thông qua bàn mitt c.0 BTCT d ti ch. To dc ngang cu btng 

lop be tong t.o dc; 

- LOp phü mt cu bang 10p be tong asphalt dày 5cm. 

7.1.3. Két ciuphihi du'ói 

- M cu btng BTCT 30Mpa trên nn h c9c BTCT; 

- TixOng chn vu& ni duOng dAu cu bng BTCT 30Mpa d tai  ch dt 

trên nn he coc BTCT; 

7.1.4. Các hing mc khác: 
- Lan can btng dá có b trI các hça tit kin triic d tio dim nhn; 

-Khecogiãn,gicudámbãok5thut. 

7.1.5. Duóng dâu ctu 

DtrOng dAu cu ducic vuM ni em thun tü quy mô c.0 B9,0m v duOng 
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hin trng. Nên di.thng dap ducic dp bng d.t lu len dtt d chat K = 0,95, 1p 
30cm tiêp giáp day móng dam K = 0,98. Kt cu áø duô'ng hoàn trã phü hçip vOi 

kt cu áo dithng hin trng. Cu th nhu sau: 

- Di vii dithng dâu cu phia di.r&ng Quc 1 12B: Ap diing kt c.0 áo thrng 

mm có mat  dithng BTNC và móng bang cp phi dá dam. 

- Dôi vi &rông dâu câu phIa dithng Nam song An: Ap diing kt cu mat 

thrng BTXM có móng b&ng cp phi dá dam. 

7.1.6. An toàn giao thông 

Thiêt k h thông bin báo dam bão theo dung Quy chu.n k' thuat quc 

gia v báo hiu di.thng b QCVN 41:2016/BGTVT dê hiiâng dn và t chuc giao 

thông trên du&ng. 
A A . . A . 7.2. Quy mo dau ttr giai doin II: Xay dirng cau xom 9, xa Lai Thanhva 

cu Duy Hôa, xã An Hôa 
7.2.1. Xây dirng cu xóm 9, xã Lai Thãnh 

a) Quy mô cong trInh ciu 
Cu thi& k vinh ci:ru bang BTCT và BTCT DUL, theo tiêu chuAn thit k câu 

TCVN 118231:2017dnTC\TN 11823-14:2017. 

- Tan suât thit ké: P4,0%; 

- Tái tr9ng thit kê: Hoat tãi HL93; 

- Khô thông thuyn: BxH=10x2,5m; 

- Cp dng dat: Câp7thangMSK; 

- Be rng toàn câu: B=9,Om. 

b) KIt ciu phn trên 
- Sadnhjp: lxl5m; 

- Chiêu dài toàn cAu: 19,90rn; 

- K& cu phn trên: Si:r ding dm bàn BTCT DIJL th'ic sn dài 15,Om. Mat 

c.t ngang cu gm 09 phin dAm có chiu cao kt cAu dir kin h=0,55m. Các 

phin dArn thrc ni vOi nhau thông qua bàn mat  cAu BTCT d tai  ch&  Tao  dôc 

ngang cAu bAng lOp be tong tao  dôc; 

- LOp phci mat  cAu bang 10p be tong asphalt dày 5cm. 

c) KIt cu phin dithi 

+ Mo cAu bAng BTCT 30Mpa trên nn h c9c BTCT; 

+ Tung chn vu& ni duOng dAu cAu bAng BTCT 30Mpa do tai  ch  dat 
trên nn he coc BTCT; 

d) áchzngmickhác: 
- Lan can bng thép ma kern; 
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- Khe co giãn, g& dtu dam bão k' thu.t. 

d)Dtthngdiucu 

Ththng d.0 cu duqc vu& ni em thun tir quy mô c.0 B9,0m v ththng 

hin trng. Nên ththng dàp dugc d.p bang dt lu len dat  d cht K = 0,95, lop 

30cm tiêp giáp day móng dam K = 0,98. Kt câu áo th.r&ng hoàn trá phü hçvp vâi 

k& cu áø duOng hin trng. Ci th nhi.r sau: 

- Di vri du&ng dAu cu phIa duông tinh 1 481D Ap diing kt cu áø dung 

mm có m.t du&ng BTNC và móng b&ng cp phi dá dam. 

- Di vâi dii&ng du cAu phIa d.r?ing Nam song An: Ap diing k& cu mt 

ththng BTXM có móng bing cp phi dá dam. 

e) An toàn giao thông 
Thit k h thng bin báo dam bão theo dung Quy chun k5 thut quc 

gia v báo hiu duing b QCVN 41:201 6/BGTVT dê hurng dn và t chüc giao 

thông trên duO'ng. 

7.2.2.Ctu Duy Hàa 

a) Quy mô cong trInh ciu 
Ctu thit k vinh ciru b.ng BTCT và BTCT DIJL, theo tiêu chuân thiêt k cu 

TCVN 11823-1:2017 dênTCVN 11823-14:2017. 

- Tan suât thit k: P = 4,0%; 

- Tãi tr9ng thit kê: Hoat tái HL93; 

- Khô thông thuyn: BxH=10x2,5m; 

- Cap dng dat: C.p 7 thang MSK; 

- Be rng toàn câu: B=9,0m. 

b) Kêt cu p/i in trên 
- So do nhjp: 5m+12m+5m; 

- Chiu dài toàn câu: 26,40m; 

- Kt cu phn trên: Sir ding dm bàn BTCT DUt due sn dài 12,Om. Mt 

ct ngang CU gm 09 phin dm có chiu cao kt cu dir kin h0,52m và dm 

bàn BTCT dài 5,0m có chiu cao kt cu dr kiM h=0,30m. Các phin dm duqc 

ni vOi nhau thông qua bàn m.t cu BTCT d tai  ch&  Tao  d& ngang cu bang 

lap be tOng tao  dc; 

- Lop phü m.t c.0 bang lap be tOng asphalt dày 5cm. 

c) Kit cEu phân du'ó'i 
- Mo c.0 b.ng BTCT 30Mpa trên nM h c9c BTCT; 

- Tuang chn vu& n& duang dâu cu bang BTCT 30Mpa d tai  ch dt 

trên nên coc BTCT; 
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d) Các hwg myc khác 

- Lan can bang thép mi kern; 

- Khe co giãn, gi cu dam báo k9 thut. 

it) Dwirng di,u cu 

- Dithng dâu câu di.rqc vu& ni em thun tü quy mô CU B=9,0m v duing 
hin trng. Nên duing däp duc dap bang dat lu len dat  d chtt K = 0,95, lop 

30cm tiêp giáp day móng dam K = 0,98. K& CU áo dithng hoàn trâ phi hçp vói 

kt cu áo drng hin trng. Cii the nhu sau: 

- Di vâi drn'mg du cu phIa duing tinh 1 481 D: Ap diing kt cu áo diing 

mm có mit dring BTNC và móng bang cp phi dá dam. 

- Di vOn duOnng dan can phIa dtthng Nam song An: Ap dung kt can mt 

di.rOnng BTXM có móng bang cp phi dá dam. 

e) An toàn giao thông 

Thit k h thông bin báo dam bâo theo dOng Quy chun k thut quc gia 

v báo hiu di.rOnng b QCVN 41 :2016/BGTVT dê huOnng dn và to chüc giao 

thông trén dtxOnng. 
, , A 8. Phan ky dau tu 

- Giai doin I (2020-2021): L.p báo cáo kinh té k thut và xây drng Cau 

Dng Däc xã Dông HuOnng. Tong mi.rc dau tir: 15.000 triu dông (Mztài lam tj) dng) 

- Giai don 11(2021-2022): Lp báo cáo nghiên ciru khá thi và xay dirng 

Can Duy HOa xa An Hôa vá câu xóm 9 xâ Lai Thành. Tong müc dan ti.r: 27.388 

triu dng (Hal mtro'i bay , ba tram tam muai tam triu dng,). 

9. Tong mac du tu và ngun vn du tir: 
9.1. Tong mac itEu lw. 42.388 triu dng (Bcng chu: Bón muvi hal tj, ha 

tram tam mitch tam triu dng). Cii th: 

- Giai doin I: Xây dimg C.0 Dng Däc, xâ Dông HuOnng. 

Tong mOnc dan tu: 15.000 triu dng (Muài lam tj' dng,). 

Trong do: 

Chi phi xây dmg 

Chi phi quán l2 dir an 

Ti.r van DTXD và chi phi khác 

Chi phi dr phOng 

Chi phi GPMB 

- Giai doin II: Xây dmg Câu Duy HOa xã An HOa và câu xóm 9 xã Lai 

Thành. Tong mOnc dâu tJ: 27.388 triu dng (Hai muai bay , ha tram tam miroi 

tam triu dng). 
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Trong do: 

Chi phi xây dirng 20.971 

Chi phi quãn 1 dr an 457 

Tu van du tu xây d1rng 1.543 

Chi phi khác 1.200 

Chi phi dir phông 2.417 

Chi phi GPMB 800 

triu dng 

triu dông 

triu dng 

triu dng 

triu dng 

triu dng 

9.2. Nguin van ctau tu': Ngun ngân sách huyn Kim SGn (Tü ngun d.0 

giá quyn si:r dung d1t). 

10. Dir kiên tin do b trI vn 
- Näm 2020: 9.053 triu dông (xay drng cAu Dng Dc, xã Dng Huóng) 

- Näm 2021-2022: 33.335 triu dng (xay dirng c.0 Ding Dc, xã Dng 

Hithng; cu Duy Hôa, xä An Hôa và cu xóm 9, xà Lai Thânh). 

11. Don vj quãn 1 d an: BQL dr an du tu xây diing huyn Kim San 

12. Thoi gian thyc hin diy an: Nàm 2020-2022 

- Giai doan I (2020-202 1): Ltp báo cáo kinh th k thut và xây dirng C.0 

Dông Däc xä Dông Hithng. 
- Giai don 11(2021-2022): L.p báo cáo nghiên ciu khâ thi và xây dirng 

C.0 Duy Hôa xâ An HOa và cu xóm 9 xà Lai Thânh 

Diêu 2. Nghj quyt nay duc Hi ding nhân dan huyn Kim San khóa 

XIX, nhim kS'  2016 - 2021, KS'  h9p thur Mix?ii ba thông qua ngày 05/3/2020 và 

có hiu 1rc thi hành k tü ngày ducic thông qua và thay th Nghj quyM s 22/NQ-

HDND ngày 13/12/20 19 cüa H)i dng nhân dan huyn Kim San. 

Diu 3. Giao Uy ban than dan huyn Kim San t chirc thrc hin nghj  quyt nay. 

Diu 4. Thuà'ng tr?c  Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa HOi  dng nhân 

dan huyn và các di biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thurc hin nghj 

quyt này./.  4i& 

No'i n/ian : 
- HDND, UBND tinh; 
- Ban Thuàng viii Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyii; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dal  biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các ca quail, don vj: Phong Tài chInh - Kê 
hoach, PhOng Kinh té và Ha tang, Phông Tài 
nguyen vã Môi trixèng, BQL d an dâu tir xây 
thrng, Van phông Huyn üy, Van phèng 
HDND&UBND 1iuyn, Dài truyén thanh huyn; 
- Dãng Uy, HOND, UBND các xã, tli trân; 
-Lisu:VT.L. 

Hoàng Van Thng 
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