
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM SN Bc Lp — Ttr do — Hinh phñc  

S :31/NQ-HDND Kim So'n, ngày 25 tháng 9 nám 2020 

NGH4 QUYET 
V chü trirong du tw dy an Xây dtyng tuyn dtrông N8 trong khu trung 

tAm hành chinh huyn Kim So'n, tinh  Ninh BInh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SUN KHOA XIX 
NHIM K 2016-2021, K( HQP TH1' MU'OI LAM 

can ci Lut Td chic chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015; 

can c& Lut tha ddi bd sung m5t sd diu cia Lut i'd chüc ChInh phi và 

Luçt td chzc chInh quyn a'/aphuvng ngày 22/11/2019; 

Can cá Lut xây dnig sd 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Can ciLuçtDdu tu' cong sd 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; 

Can ct Nghj djnh sd 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cia chInh phz quy 

dnh chi tjlt thi hành m5t sd dié'u cüa Lut Dáu tu' cOng, 

Xét Ta trInh sd 270/TTr-UBND ngày 18/9/2020 ca Uy ban nhán dan 

huyçn Kim San vj vic phê duyt Ghi trtrong ddu hr dir an Xáy dy'ng tuye'n 

du'àng N8 trong khu trung tam hành chInh huyn Kim San, tinh Ninh BInh; Báo 

cáo ke't qua thdm tra cza Ban Kinh tl - Xã h'?i  HDND huyn và các kiê'n tháo 

lu2n cüa dgi bilu H3i ddng nhán dan huyn. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Phê duyt chü truo'ng du tur dy an XAy dyng tuyn du'ô'ng N8 

trong khu truing tam hãnh chInh huyn Kim Son, tinh Ninh BInh do Uy ban 

nhAn dAn huyn Kim So'n quãn 1y dy an vó'i các ni dung nhtr sau: 

1. Myc tiêu du tir 

Gop phn cãi thin kt cu h tng, nâng cao chat hrng cüa mng hxâi 

giao thông trong khu virc, hoàn thin qua trInh xây dirng khu hành chInh mâi 

cüa huyn, nâng cao dan s6ng vt cht cUng nhu tinh thn cüa Nhân dan, thu hiit 

các nhà du tu, phát trin kinh t x hi, lam dcp cánh quan khu trung tam hánh 

chInh mói cUa huyn. 



A A 2.Quymodautw 

Tuyn dring N8 có chiu dâi 290m có dim du giao vâi dithng tr11c song 
Liru Phixang giáp Tan Thãnh, dim cui giao vói dithng tr1ic song Thng Nht 
và có quy mô m.t ct du&ng nhu sau: 

- Chiu rng m.t dix&ng Bmt = (lxl0,5m) = 10,5m 

- Chiu rng via he Bvia he = (2x5,0m) = 10,0m 

- Chiu rng nn du&ng: Bnên = 20,5m 

- Do dc ngang mt du&ng: Im = 2,0% 

- D dc ngang he di.r&ng: The = 1,5% 

- D dc mái taluy: 1/1,5 

Phn nn thr&ng, thoát nuóc d9c và thoát nuOc ngang dã th.rcic du tu xây 

drng & giai don tri.rc nén trong dir an nay trin khai d.0 tu xây drng các hang 

muc mitt  dung BTXM, via he, cay xanh, din chiu sang, dix&ng ông cap nuâc 

và h thng bin báo an toán giao thông. 

3.Nhóm dtrán: DiránnhómC. 
A A A 4. Tong mu'c dau tu' dir an: 4.208.201.000 dong 

(Bcng chü': Bdn tj, hai tram linh tam triêu, hai tram linh mç3t nghln ddng chän.t) 
A A A 5. Co cau nguon von 

Ngân sách huyn (tr ngun du giá quyn sir diing dat khu dan dan cu xã 

Luu Phuang và ngun d.0 giá thanh 1 các khu triI sâ cUa các Co quan trrc 

thuc huyn Kim San). 

6. Oja dim thi'c hin dr an: Xã Lixu Phuong, huyn Kim San, tinh Ninh 

BInh. 

7. Thôi gian thurc hin dy an: Nàm 2020 - 2022. 

8. Tin do thtrc hiên diy an 

- Th.m djnh, phê duyt chü tnrong du ttr: Qu 111/2020. 

- Ltp, thm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu IV/2020. 

- Lira ch9n nhà th.0 thi công: Qu IV/2020. 

- Thi cong hoàn thành cong trInh: Nàm 2021 - 2022. 

Diu 2. T chile thu'c hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn. 

a. T chirc thixc hin Nghj quyt nay dam bão dung quy djnh pháp 1ut. 

b. Chi dao  các phông ban chuyên mon và the cci quan don vj có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh th - k5 thut dir an Xây drng tuyn diRng N8 trong 

khu trung tam hành chInh huyn Kim San, tinh Ninh Binh trInh cp có thm 
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quyn quyt djnh d.0 tu dir an theo dung quy djnh cüa Lu.t du tu cong näm 

2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thai t chirc thirc hin di,r an theo han  mirc 

vn di.rçic b trI, không d phát sinh nçi d9ng xây dirng ci bàn. 

2. Thithng trrc Hi dng than dan huyn, các Ban cia Hi dng nhan dan 

huyn và dai  biu Hi dng nhãn dan huyn giám sat vic th?c hin Nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçic HOi  dng nhân dan huyn Kim Son khóa 

XIX, nhim k' 2016-2021, kS'  h9p thir Muyi lam thông qua ngày 25 tháng 9 

nàm 2020 và có hiu 1irc k tir ngày thông qua.!. 

Noinhân: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thithng vt Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các co quan, don vj: Phông Tài chInh - Ké 
hoch, Phông Kinh tê và Hi tang, Phông 
Tài nguyen và Môi trumg, BQL dr an dan 
tu xây dirng, Van phông Huyn üy, Van 
phông I-IDND&UBND huyn; Dài truyên 
thanh huyn; 
- HDND&UBND xã Luu Phuong; 
-LtruVT. 
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