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HQI BONG NHAN DAN cQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN KIM  SO'N B$c Ip  —  Tir do  — Hinh phüc  

S6 :33/NQ-HDND Kim Scm, ngày 25 tháng 9 nám 2020 

NGH QUYET 
V chü tru'o'ng du tir diy an Xây dyng tuyn thr?rng N9 trong khu trung 

tam hành chInh huyn Kim Son, tinh  Ninh BInh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SJN KHOA XIX 
NHIM K( 2016-2021, K' HQP THU' MUd! LAM 

Can th Luçt To cháv chmnh quyn dja phuv'ng ngày 19/6/2015; 

Can ct Lut tha dói bO sung mç5t sl diJu cüa Luç2t TI ch&c C'hInh phi và 

Lut td chz'c chInh quyn dja phucmg ngày 22/11/2019; 

Can c& Lut xây dyng sl 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 

Can cü Luçt DIu tu cong sO' 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, 

Can ci' Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cia ChInh pith quy 

dn/i chi tjlt thi hành mç5t sO' diu cia Luçt Ddu tu cOng; 

Xét Ta trInh sO' 269/TTr-UBND ngày 18/9/2020 cia Uy ban nhán dan 

huyn Kim Scm v vic phê duyt Chi rrwcing dlu t dt an Xáy dyng tuye'n 

dith'ng N9 trong khu trung tam hành chInh huyn Kim Son, tinh Ninh Blnh, Báo 

cáo kIt qua thdm tra cüa Ban Kinh té' - Xâ hç5i HDND huyn và các j kiln tháo 

lun cza dgi bilu Hç5i &ng nhán dan huyn. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phê duyt chü trtrong du tir dr an Xây dting tuyn throng N9 

trong khu trung tam hành chInh huyn Kim So'n, tinh Ninh BInh do Uy ban 
nhân dan huyn Kim Son quail L thy an vó'i các ni dung nhu' sau: 

1. Miic tiêu du tir 

Gop phn cãi thin kt cu ht t.ng, nâng cao ch.t 1ung cüa mng luâi 

giao thông trong khu virc, hoàn thin qua trInh xây drng khu hành chInh mi 

cüa huyn, nâng cao däi s6ng vt cht cüng nhis tinh than cüa Nhân dan, thu hut 

các nhà du tu, phát trin kinh t xã hi, lam dçp cãnh quan khu trung tam hành 

chInh mi cUa huyn. 
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2. Quy mô du tir 

Tuyn dithng N9 có chiu dài 275m có dim du giao vOi duing tr1ic song 
Thng Nht (b& Dong), dim cu& giao vâi dung trVc  song Phát Diem giáp 
Thuçvng Kim và có quy mô mat  c.t duäng nhu' sau: 

- Chiu rng m.t dithng Bmat = (1x10,5m) = 10,5m 

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

- Chiu rng nn thxô'ng: Bnn = 20,5m 

- D dc ngang mat  dung: Tm = 2,0% 

- Do dc ngang he di.thng: The = 1,5% 

- D d& mái taluy: 1/1,5 

Các hang mi1c Mu tir cüa dir an gm d&p nn dithng, do BTXM mat 

dithng, via he, cay xanh, thoát rnthc doe, thoát nithc ngang, din chiu sang, 

dix?ng ng cAp nuâc và h thng bin báo an toân giao thông. 

3. Nhóm dtrán: DtiánnhómC. 
A A 4. Tong mu'cdau tirdtran: 6.355.385.000 dong 

(Bcng chib: Sáu tj, ba tram nám mwoi lam triêu, ba tram tam mucli lam nghln 

dng chc!in.t) 
A 5. Co cau nguon von 

Ngân sách huyn (tir ngun Mu giá quyn sü ding dAt khu dan dan cix xä 

Lixu Phixong và ngun Mu giá thanh 1 các khu tr1i sâ cüa cac cci quan tr1rc 

thuc huyn Kim Son). 

6. DIa  dim thirc hin dij an: Xà Li.ru Phuong, huyn Kim Son, tinh 

Ninh BInh. 

7. Thôi gian thirc hin dr an: Nàm 2020 - 2022. 

8. Tin d thrc hin dr an 

- ThAm djnh, phê duyt chü trixong Mu tu: Qu 111/2020. 

- Lap, thAm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu IV/2020. 

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

- Thi cong hoãn thãnh cong trInh: Nàm 2021 - 2022. 

Diu 2. To chirc thi'c hin 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn. 

a. T chire thire hin Nghj quy& nay dam bão diing quy djnh pháp 1ut. 

b. Chi dto các phông ban chuyên mOn và CC co quan don vj Co lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh t - k5 thut dir an Xây dirng tuyn dithng N9 trong 
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khu trung tam hành chInh huyn Kim Scm, tinh Ninh BInh trInh cp có thm 

quyn quyt djnh du tu dii an theo dung quy djnh cüa Lut du tt.r cong näm 

2019 và pháp 1u.t lien quan. Dng th&i t chirc thirc hin d1r an theo han  mirc 

vn thrçc b trI, không d phát sinh nç d9ng xây d1rng c bàn. 

2. Thung trirc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhãn dan 

huyn và dai  biu Hii dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay ducc Hi dng nhân dan huyn Kim Scm khóa 

XIX, nhiêm k' 2016-2021, k' hçp thu Mi.thi lam thông qua ngày 25 tháng 9 

näm 2020 và Co hiu 1iic k tr ngày thông qua.!. 

Nol n/i in: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thisông vt Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Cãc dai  biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các ca quan, dcn vi: PhOng Tài chInh - Kê 
hoach, Phông Kinh tê và Ha tang, Phông 
Tài nguyen và Môi trtthng, BQL dr an dâu 
tu xây d%rng, Van phông Huyn üy, Van 
phông HDND&UBND huyn; Dài truyên 
thanh huyn; 
- HDND&UBND xa Luu Phumg; 
- Ltru  VTyA 

Hoàng Van Thng 
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