
HOT BONG NHAN DAN CONG HOA XA HOT CHU NGHA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc 1p — Ttr do — Hnh phüc 

S: 42JNQ-HDND Kim Scm, ngày Qtháng 3 näm 2020 

NGH! QUYET 
A A A 9 A Ve vlçc thong qua chu tru'o'ng dau tir thy an: Xay dirng tuyen ke 

kênh Quy Han (tfr Km158+200 den Km158+356 thuôc 
A A 9 Quoc to 10), huyen Kim Son, tinh Ninh Binh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SN 

KHOA XIX NHItM KY 2016 - 2021, KY HQP THU MIRfl BA 

Can cur Lut To chüc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/20 15; 

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

Can cur Li4t  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 65/TTr-

UBND ngày 03/3/2020 ye vic thông qua chü truong dtu tu dr an: Xây drng 

tuyên kè kênh Quy Hu (tuir Kml58+200 dn Km158+356 thuc Qu& 1 10), 

huyn Kim San; Báo cáo kêt qua thãm tra cüa Ban Kinh t - Xã hi HDND 

huyn và kin thão 1un cCia các di biu Hi dng nhân dan huyn, 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Thông qua chà trtrang d.0 tu dir an: Xây dirng tuyn kè kênh Quy 

Hu (tuir Krn158+200 den Km158+356 thuc Quc 1 10), huyn Kim San, tinh 

Ninh BInh. 

1. Ten dy an: Xây drng tuyn kè kênh Quy Hu (t1r Km 158+200 den 

Km158+356 thuc Quc l 10), huyn Kim Son. 

2. Da  diem xãy dirng: Xã An Hôa, xã Hung Tiên, huyn Kim San, tinh 

Ninh BInh. 

3. Chfl dan tu: U ban nhân dan huyn Kim San. 

4. Muc tiêu du tu 
Tuyn kênh Quy Hu là kênh cp I chy d9c theo Quc 1 10 dáp img thu cu 

tui, tiêu cho din tIch dt hai luia các xä An Hôa và Hung Tin. Dê tuirng buóc kiên c 

hóa Kênh Quy H.0 thI vic trin khai dir an "Xây drng tuyn kè kênh Quy Htu (tuir 

Km158+200 den Km 158+356 thuc Quôc 1 10), huyn Kim San" là can thit dáp 

urng nguyen v9ng cüa chInh quyn và nhân dan trong khu virc, dam bão an toàn cho 

tuyn kênh trong muiia rnua bão, gop phn thirc hin thing lçii chucing trInh miic tiêu 

Qu& gia xây drng nông thôn mdci cUa huyn. 
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5. Quy mô dâu tir 
5.1. BInh dii 
- Huing và tim tuyn thit k: hiirng tuyn và tim tuyn ca bàn theo ding 

mái kênh hiên tai. 

- Doin 1: PhIa dông kênh Quy Hâu tr Km158+200 den Krnl58+256,5 thuc 

Quôc 1 10 chiu dài là L1 56,5m. 

- Don 2: PhIa dông kênh Quy Hu t1r Km 158+268,5 den Km158+356 thuOc 

Quôc l 10 chiêu dài là L2= 87,5m. 

- Don 3: Phia tây kênh Quy Hu t1r Km158+200 den Km158+356 thuc 

Quc lô 10 chiu dài là L3= 156m. 

Tong cong 03 doan  kè: L= L1+L2+L3 300m 

5.2. Trâc dpc 
- Träc d9c tuyên thiêt kê theo cao d mép diiông hin trng. 

5.3. Quy mô kt ctu. 
- Kt cAu kè bng dá hc xây vüa xi mäng mac M75# dày 30cm trên lap dá 

dam dm dày 10cm. PhIa duâi chân taluy có b trI chân khay dá hc xay kIch 

thuac (0,75x0,75)m, móng chân khay gia c c9c tre dài 2m dóng c9c 16c9c/m2. 

Dp hoàn trà h móng bang dt tn diing. 

- Cao d dinh kè bang cao d mép du&ng hin trng, cao d day kè H=-1,0. 

Taluy mái kè 1/1,0; 

6. Nhóm di an và 1oi, dip cong trInh: D? an nhóm C, Cong trInh nông 

nghip và phát trin nông thOn, dip IV. 

7. Tong mIrc du tu': 1.179 triu dng (Bcing chi: Mt tj>, mç5t tram bay mu'oi 

chIn triêu diing) 

Trong dó. 

- Chi phi xây dirng: 973 triu dng; 

- Chi phi QLDA: 30 triu dng; 

- Chi phi tu' vn DTXD: 107 triu dng; 

- Chi phi khác: 13 triu dng; 

- Chi phi dr phông: 56 triu dng. 

8. Ngun vn dâu tu': Ngân sách huyn (t1r ngun tang thu d.0 giá quyn 

sCr diing dat nãm 2020 (nu có); ngun vn du tu' cong näm 2021). 

9. Thôi gian thrc hin diy an: Nàm 2020 - 2021 

10. Dir kin tin do b trI von: 
Näm 2020: 1.179 triu dng tü ngun tang thu du giá quyn sir ding dt 

(nu có); trung hcip khOng có ngun tang thu thI b trI vn trong k hoach du tu' 

cong nãm 2021 
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Hoàng Van Thng 

Diu 2. Nghj quy& nay dugc Hi dcng nhân dan huyn Kim San khóa XIX, 

nhim kS'  2016 - 2021, K' h9p thu Mthi ba thông qua ngày 05/3/2020 và có hiu 

1irc thi hành k tCr ngày duçc thông qua. 

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

Diu 4. This&ng trirc Hi dông nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân 

dan huyn và các di biêu Hi dông nhân dan huyn giám sat vic thiic hin nghj 
quyêt nàyJ.2 

No'i nhân: CHU T!CH 
- HDND, UBND tinh; 
- Ban Thi.rông vi Huyii üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban ca HDND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các co quan, don v: Phông Tài chInh - Ké 
hoch, Phông Kinh té và Ha tang, P1iông Tài 
nguyen và Môi trtrông, BQL dij an dâu t.r xây 
dirng, Van phóng Huyn üy, Van phông 
HDND&UBND huyn, Dài truyén thanh huyii; 
- Dãng üy, HDND, UBND các xa, thi trân; 
- Ltru: VT. 

r 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

