
HQ! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc 1p — Ttr do — Hanh phüc 

S: 43 INQ-HDND Kim SoWn, ngày.5tháng 3 nàm 2020 

NGH QUYET 

V vic thông qua chü tru'ong du tir dir an: Xây dirng du'ông N5, N6 trong khu 
hành chInh chInh trj huyn Kim So'n, hng mic mt duông be tong xi mãng 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON 
KHOA XIX NHIEM K'c( 2016 - 2021, KY HOP THIIJ' MU'OI BA 

Can cir Lut To chrc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15; 
Can cir Lut Du tu cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
Can ci:r Lut Xây drng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14; 
Xét d nghj cüa U' ban nhân dan huyn Kim San tai  Ti trinh s 63/TTr-

UBND ngày 03/3/2020 ye vic thông qua chü trucrng dâu tu dir an: Xây dirng 
thrng N5, N6 trong khu hành chInh chInh trj huyn Kim San, hang miic mt 
dung be tong xi mäng; Báo cáo kt qua thm tra ci:ia Ban Kinh t - Xã hi 
HDND huyn và kiên tháo 1un cüa các dai  biu Hi dng nhân dan huyn, 

QUYET NGHJ: 

Biêu 1. Thông qua chü trirang du tu dir an: Xây dirng &rng N5, N6 trong 
khu hành chInh chInh trj huyn Kim San, hong milc mitt dithng be tong xi màng. 

1. Ten di an: Xây dirng du&ng N5, N6 trong khu hành chInh chInh trj huyn 
Kim San, hng miic mt dtrng be tong xi mäng. 

2. BIa  diem xãy dyng: Xä Lixu Phtrcing, huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 
3. Chü dãu tu': U ban nhân dan huyn Kim San. 
4. Muc tiêu du tu 
Xây drng dixäng N5, N6 trong khu hành chinh chInh trj huyn Kim San, 

hang miic rntt dithng be tong xi mäng gop phAn hoàn thin Co sâ ha tng, nâng cao 

cht hxqng cüa mng IuOi giao thông trong khu virc nói riêng cüng nhu cUa toàn 
huyn gop phtn dng bô Co so h tAng cüa huyn. 

5. Quy mô dãu tu 
Tong chiu dài 02 tuyn dithng N5, N6 là L562,03m 
Diem dAu: Tr thrOng tr1ic Luu Phucrng giáp kênh Thng NhAt. 
Dim cuM: Giao vOi kênh Luu Phuo'ng giáp Tan Thành. 
+ B rng mt thrOng B=10,5m; B1 =(5,0x2)m; 
+ Be rng nên thrOng B=20,5m 
+ Do dOc ngang mt thrOng 2%. 
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+ D dc 1 du?mg i=4%, taluy nn dp 1/1,5. 

Kt cu mt duing là áo throng clrng bng BTXM thit k theo quy djnh 

tam th?yi s 3230/QD-BGTVT nhu sau: 

+ BTXM mac 250 dá (2x4)cm dày 20cm. 

+ LOp giy du to phng và cMng mt nuOc. 

Dp ! thrOng bang d.t dá hn hgp dm chat K=0,95, taluy nn dp 1/1,5. 

6. Nhóm di,r an và Ioi, cp cong trInh: Dr an nhóm C, cong trInh giao 

thông, cp IV. 

7. Ting mfrc dâu tir: 3.067 triu dông 
(Bang chi Ba tj', khóng tram sáu imccfi bay triçu dng). 

Trong do: 

Chi phi xây drng: 2.616 triu dng; 

Chi phi quàn l dr an: 70 triu dng; 

Chi phi tu vn du tu xây dirng: 239 triu dng; 

Chi phi khác: 55 triu dng; 

Chi phi dr phông: 87 triu dOng. 
A A . 8. Nguon von dau tir: Ngan sach huyçn (da thrçic bo tn von 3.067 triçu dong 

tai Quyt djnh so 6117/QD-UBND ngày 18/12/20 19 cüa UBND huyn Kim San) 

9. Thôi gian thirc hin dy an: Nàm 2020 

10. Tin d bô trI von: Nàm 2020: 3.067 triu dOng 

Diu 2. Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan huyn Kim San khóa XIX, 

nhim kS'  2016 - 2021, KS'  h9p thi'r MuOi ba thông qua ngày 05/3/2020 và có hiu 

lirc thi hành k tO ngày thrgc thông qua. 

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

Diu 4. ThuOng trirc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cOa HOi  dng nhân 

dan huyn và các dai  biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin nghj 

quyêt này./.i 

No'i nliân 
- HDND, UBND tinh; 
- Ban Thu'Ong v1i Huyii Ciy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cia HDND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các ca quan, don VI:  Phàng Tai chInh - 
hoach, PhOng Kinh té vâ Ha tang, Phong Tài 
nguyen và Môi truàng, BQL dii an dâu tu' xây 
dirng, Van phông Huyn Cy, Van phông 
HDND&UBND huyn, Dài truyn thanh huyn; 
- Dãng ciy, HDND, UBND các x, thj trân; 
- Lu'u: VT.  I 

HoàngVãnThãng 
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