
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN KIM S€N Bc 1p — Tur do — Hinh phüc 

So: i3 /NQ-HDND Kim Soii, ngày 31 tháng 7 nám 2020 

NGH! QUYET 

V chü triro'ng dãu tir du an: Sfra chüa cong trinh phut trq, phông h9c, 
ttrong bao Trung tam GDNN-GDTX huyn Kim San 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM S5N KHOA XIX 
NHIM KY 2016 - 2021, Kc  HQP TH1J' MIJfl BON 

Can ci1r Lust T chi.Trc chInh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/20 15; 
Can cü Lust  Dâu tu cong so 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
Can Cu Lu.t Xây dirng so 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
Cn cü Nghi dinh s6 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cña ChInh phñ v huáng 

dn thi hành rnQt s6 diu cña Lu.t Du Ui cOng; 
Xét dê nghj cüa U5' ban nhân dan huyn Kim San ti Ta trInh so 143/TTr-

UBND ngày 25/5/2020 ye vic phê duyt chñ truong dâu tis dii an: Süa chüa 
cong trInh phi trq, phông bce, ttthng bao Trung tam GDNN-GDTX huyn Kim 
San; Báo cáo kêt qua thâm tra cüa Ban Kinh te - Xã hi HDND huyn và 
kiên thão 1un cüa các dai  biêu Hi dông nhân dan huyn, 

QUYET NGH!: 
Biêu 1. Phê duyt chü tn.rang dâu tu dir an: Süa chüa cong trInh phii trçc, 

phông hoc, tiiang bao Trung tam GDNN-GDTX huyn Kim San do Trung tam 
Giáo diic nghê nghip - Giáo dic thuang xuyên huyn Kim San quân 1 dr an. 

1.Miic tiêu dâu tu: 
Dáp irng các diêu kin ye co sâ 4t chat, ph1ic vi tot cong tác giãng dy và 

hc t.p cüng nhu cong tác báo v tài san cüa Trung tam GDNN-GDTX huyn 
Kim San. 

2. Quy mO dâu tir: 
* Khu nhà G: Chiêu dài 30m, chiêu rng ben trong 6,lm. 
- Tixang nhà duçc xay cao them trung bInh im so vói tuang cü. Tuang CU 

dugc diic bO lap v1ra CO va trát lai  bang VXM M75#. Toàn b ti.rang nhà dixgc 
san màu yang. Cra di, cra so duqc thay the mOi hoàn toàn bang cira nhira loi 
thép, cfra sO co xiên hoa sat dc 16x16 báo v, san nhà duçic ton cao trung bInh 
45cm so vói nên nhà CU và lát gch chông tron 600x600. 

- Mái proximäng duqc thay the bang mái ngói, khung mái bang khung thép 
sat hp 80x40x1,8, cOng h bàn ma dugc lien kêt vai tuang bang bulong; h lyto 
bang thép hp 30x30 dày l,81y; trong phông hc du?c dóng trân bang ton trang 
tn. 

- Xây mói h thng hiên tri.rac nhà bng BTCT gia c b.ng h thng ct 
BTCT 220x200, hành lang rng 1 ,5m. Tam cap dugc xây mai bang gch VMX 
M75#gOm3bc. 
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- Lp d1t mti h thng din chiu sang. 
* Khu nhà E: Chiêu dài 17m, chiêu rng ben trong 6,lm. 
Tithng cü ducic dc bó 1&p vta và trát lai bang VXM M75#. Toàn b ti.r&ng 

disc san bang màu chi djnh. Cra di, cüa so duc thay the mói hoàn toàn bang 
cira nhira lOi thép, san nhà duçic lát gch chông tran 600x600; lam mi h thông 
din. 

* Ttro'ng bao: Xây mâi chiêu dài 90m, chiêu cao 1,6m, xây bô tr1i lap xiên 
hoa sat; xây bôn hoa, thoát nisóc d9c tu&ng bao. 

3. Nhóm dii an: Nhórn C 
4. Tong mirc dau tir dir an : 1.500.000.000 dông(M5t tj nám tram triu 

dông), Trongdó: 
- Chi phi xây drng: 1.286.518.000 dông. 
- Clii phi QLDA: 42.224.000 dông. 
- Chi phi tr van DTXD: 143.703.000 dông. 
- Chi phi khác: 27.55 5.000 dông. 
5.Co'caunguonvon 
- Ngân sách tinh ho trq: 1.000 triu dông 
- Ngân sách huyn: 500 triu dông 
6. Dia dim thuc hien dir an : Xã Thi.rçng Kim, huyn Kim San, tinh 

Ninh BInh. 
7. Tho'i gian thirc hin thy an: Näm 2020 
8. Tiên d thtrc hiên: 
+ Khäo sat, 1p, thâm djnh, phê duyt chü tri.xclng dâu tu dir an: Qu II näm 

2020 
+ Lap thâm djnh, phê duyt Báo cáo kinh tê k5 thut, dir toán xây dirng, to 

chirc 1ira ch9n nhà thâu, tO chüc thi cong xây dimg cong trmnh; nghim thu, bàn 
giao cong trInh dua vào si.'r diing: Qu III närn 2020. 

Diu 2. Nghj quyêt nay duçic Hi dông nhân dan huyn Kim San khóa 
XIX, nhim kS'  2016 - 2021, KS'  h9p thir Mixi bôn thông qua ngày 0 1/7/2020 và 
có hiu hrc thi hành kê tii ngày duçic thông qua. 

Diêu 3. Giao Uy ban nhãn dan huyn Kim San to chirc thirc hin Nghj quyêt nay. 
Diêu 4. Th.thng trçrc Hti dOng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dông 

nhân dan huyn và các di biêu Hi dOng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin 
Nghj quyêt nây./..,,-' 

No'! n/il,, 
- HDND, UBND tinh; 
- Ban Tliii&ng vu Huyn ñy; 
- iT HDND, UBND, UBMTITQVN huyn; 
- Các Ban cña HDND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các co quan, dn vi:  Phông Tài chInh - Ké 
hoach, Phông Kinh tê và H tang, Trung tam 
Giáo diic nghê nghip - Giáo diic thtring xuyên 
huyn, Van phông Huyn üy, Van phông 
I-IDND&UBND huyn; 
- Li.ru: VT. 
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