
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN  KIM  SON Bc 1p —  Tu' do — Hnh phñc  

S WNQ-HDND Kim San, ngày 25 tháng 9 nám 2020 

NGHJ QUYET 
V chü trtro'ng du ttr dy an Xây dirng Nhà l&p hçc 2 tang 6 phông 

và các hng miic phii trq truô'ng tiêu h9c Kim Bjnh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XIX 
NHIM KY 2016-2021, KY HQP Tilt MU'OI LAM 

Can thLuç2t TI chtc chInh quyn a'japhwong ngày 19/6/2015; 
Cán cii' Lut tha dli bI sung mt sl diê'u cta Lut To chic C'hInh phi và 

Lut tl chü'c chInh quyn dfa phu'o'ng ngày 22/11/2019; 
Can cz Luat  xdy dmg sl 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 
Can cii' Lut Ddu tu cong sO' 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
Can ci Nghj djnh sl 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2 020 cia ChInh phi quy 

djnh chi tilt thi hành mç5t sl dilu cza Lut Ddu tu cOng,' 
Xét TO' trinh sl 264/TTr-UBND ngày 18/9/2020 cüa (fy ban nhán dan 

huyn Kim San ye' vic phê duyt Chi tru'o'ng ddu tu' d an Xáy dyng Nhà lop 
hQc 2 tá'ng 6 phOng và các hgng myc phy trcl tru'&ng tidu hQc Kim Djnh, Báo 
cáo ke't qua thám tra cüa Ban Kinh tl - Xâ hi HDND huycn và các j kiln tháo 
lun cza dgi bilu Hç5i dng nhdn dan huyn. 

QUYET NGH: 

Diu 1. Phê duyt chü triro'ng du tir dir an Xây diyng Nba hrp hçc 
2 ting 6 phông và các hng m1ic pht,i trQ' trtrô'ng tiêu h9c Kim Bnh  do Uy 
ban nhân dan huyn Kim So'n quãn L diy an vi các ni dung nhu sau: 

1. Muc tiêu du tir 
Nh&rn nâng cao hiu qua vic dy và hçc cüa giáo viên và h9c sinh Tnrng 

tiu hQc Kim Djnh, dng thôi hoàn thin ca so' vtt ch.t theo tiêu chI kim djnh 
chat luçing giáo diic cp ct 3, truO'ng tiu h9c dt chun quc gia müc d II. 

2. Quy mô du ttr 
2.1. Nhà h9c 2 tang 6 phông hpc: 
a) Kiln trtc 
- Xây d%mg nhà h9c 2 ttng 6 lap hçc, din tIch xay dçmg 300m2, din tIch 

san 670m2. 
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- Chiêu dài nba 28,72m gm 07 bi.rOc gian = 2x4,lm + 3,9m + 4x4,lm. 
Trong do thang b duçc b trI tir triic 5 ± 6 trong khoãng tric B — C. 

- Chiêu rng nhà lOm gôm 2 nhjp = 7,5m + 2,5m. Trong do nhp 2,5m sir 
d1ing lam hành lang. 

- Chiu cao nhà tInh tü cao d san hoàn thin là 9,65m. Trong do: 
+ Chiu cao nn so vói cao do san hoàn thiên 450. 
+ Chiu cao ttng 1,2= 3,7m. 
+ Chiu cao mái ton = 1 ,8m. 
b) Giáiphápké'tcá'u 
- Phn mOng: Si'r ding móng bang BTCT dá 1x2 mac 250#; Gia c nn 

móng bang cat yang htt trung chiu dày 1,5m trên nn dt gia c cc tre du0ng 
kInh C9C tre D6-8, chiu dài L2,5m; m.t d 25 cçc/m2; Be tong lot móng dá 
4x6 mac 100 dày 10 cm; móng xây gch kbông nung, vta xây XM mac 75; 
ging tii0ng mOng be tong c& thép dá 1x2 mac 250; 

- Phn than: Kt cu khung BTCT chju hrc; H ct BTCT dá 1x2 M250 
kIch thi.r& tit din (220x330, 220x220); H dm BTCT dã 1x2 M250 kIch 
thi.rOc tiêt din (220x350, 220x400, 220x600), tllOng thu hi dày 110 b tri 
220. 

- Hoàn thin: Trát ttrng trong, ngoài VXM mac 75 dày 15. Trát trân, cot, 
phào chi d&u trV VXM mac 75. Toàn b tu&ng trong, ngoài nhà lan san 1 ni.róc 
lot 2 rnrOc phü. Cüa di, ci'ra s si:r dung ci:ra nhra lOi thép, kInh dày 6,38 ly, cira 
s có hoa st bão v bang Inox 304 KT thanh10x20. Nên lát gch Ceramic KT 
600x600; bc tam c.p, cu thang lát dá Granit. 

c) Thiê't ke' h thé'ng din chiê'u sang, thoct nithc mái, chóng set dng bc5 
theo cong trInh. 

2.2. Các hing miic phii trçY: San khâu, san be tong, rãthoát nuc. 
3. Nhóm di,r an: Dir an thOrn C. 

, A 4. Tong mirc dau tir dr an: 6.000.000.000 dong 
(Bng chI: Sáu &ng). 

5. Co cu ngu111 vn 
Ngân sách tinh h trçr và ngân sách huyn, trong do: 
- Ngun vn ngân sách tinh h trçY: 4 t' dng. (Theo Quyé't djnh Se' 

13/QD-UBND ngày 03/01/2020 cia UBND tinh Ninh BInh ye vic phán ho 

ngun vO'n tang thu ngdn sách tinh nám 2019). 
- Ngun vn ngân sách huyn: Bô trI 2 t dng. (Theo Quyét djnh sé' 

6243/QD-UBND ngày 2 7/12/2019 ca UBND huycn Kim San ye' vic giao chi 
tiêu ice' hogch phát triln kinh té' - xã hç5i; dy' toán ngán sOch nhà nu'àc näm 
2020). 
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6. 13!a dim thiic hin dir an: Xã Kim Dinh, huyn Kim Son, tinh Ninh 

BInh. 
7. Thô'i gian thirc hin dirán: Näm 2020-2021. 

A •A 8. Tien d9 thirc hiçn di1 an 
- Thm djnh, phê duyt Chü tnrang dtu tu: Qu 111/2020. 
- Lap,  thâm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu1 IV/2020. 
- Lira ch9n nba thu thi công: Qu IV/2020. 
- Thi cong hoàn thnh cong trInh: Näm 2021. 

A Dieu 2. To chu'c thtyc hiçn 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn. 
a. To chüc thrc hin Nghj quyt nay dam bão dung quy djnh pháp 1ut. 

b. Chi dao  các phông ban chuyên mon và các Ca quan dan vj có lien quan 
hoàn thãnh Báo cáo kinh t - k thu.t dir an Xây dirng Nhà 1p h9c 2 t.ng 6 
phông và các hing mic phii trV trthng tiu h9c Kim Djnh trInh dip có th.m 
quyn quy& djnh du tix dr an theo dung quy djnh cüa Lut du tu cong näm 
2019 và pháp 1u.t lien quan. Dng thai t chirc thirc hin dir an theo hn mirc 
vn duçic b trI , không d phát sinh nçi d9ng xây dirng ca ban. 

2. Thuông trirc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dông nhân dan 

huyn và dai  biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thrc hin Nghj quyt 

nay. 
• S A A A A A 

Dieu 3. Ngh quyet nay disçc Hi dong nhan dan huyçn Kim Scm khoa 

XIX, nhiêm kS'  2016-2021, k' hpp thu Mui 1m thông qua ngày 25 tháng 9 
nàm 2020 và có hiu 1irc k ti'r ngày thông qua./.,  

Noi nI,In: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thuông vi Huyn Uy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban ci'ia HDND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các cci quan, dan vi: Phông Tài chinh - Kë 
hoach, Phông Kinh tê và H thng, PhOng 
Tài nguyen và Môi trtrmg, BQL dij an dâu 
tix xây dirng, Van phông Huyn üy, Van 
phông HDND&UBND huyn; Dài truyên 
thanh huyn; 
- HDND&UBND xa Kim Dinh; 
- Liru VT
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CHU TICH 

Hoãng Van Thäng 
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