
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SYN Bc1p—Tirdo—Hanh phác 

So : ?ç/NQ-HDND Kim Scm, ngày 25 tháng 9 nàm 2020 

NGH QUYET 
V chü tru'ong du tir dir an Xãy dirng tuyn dtrô'ng Nil trong khu trung 

tam hành chinh huyn Kim Son, tinli Ninh BInh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SO KHOA XIX 
NHI1JM KY 20i6-202i, K HQP TH MUI LAM 

Can ciLu2t TI chic chInh quyn d/aphircmg ngày 19/6/2015, 

Can cii' Luçt tha dli hI sung mç3t so' diu cüa Lu2t To chi'c ChInh phz và 

Luçt to' chc chInh quyn cl/a phu'ang ngây 22/11/2019, 

Can ciLuçtxáy dyng sO' 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014, 

Can th Lut Dlu tir cOng so' 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Can cz' Nghj cl/nh so' 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cza Chjnh phi quy 

cl/nh chi tilt thi hành mt so' diu cüa Lu2t Dlu tw cOng, 

Xét Ta trinh so' 267/TTr-UBND ngày 18/9/2020 cza Uy ban nhân dan 

huyn Kim Son v vic phê duj4t  Cith trtwng dá'u tu' dii an Xáy dmg tuye'n 

du'àng Nil trong khu trung tam hành chinh huyçn Kim Scm, tinh Ninh Blnh; 

Báo cáo kIt qua thdm tra cta Ban Kinh te' - Xd h3i HDND huyn và các kiln 

tháo luçn cia dgi bilu Hi dng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Diti i. Phê duyt chü truo'ng du tir dr an Xãy dy'ng tuyn throng 

Nil trong khu trung tam hãnh chInh huyn Kim Son, tinh Ninh BInh do Uy 

ban nhân dan huyn Kim So'n quãn 1 dtr an vói các ni dung nhir sau: 
1. Muc tiêu du tir 

Gop phn cái thin kt cu ha tng, nâng cao ch.t hxqng cüa mng lisâi 

giao thông trong khu virc, hoàn thin qua trInh xây dirng khu hành chmnh mth 

cüa huyn, nâng cao di sang 4t cMt cUng nhu tinh th.n cüa Nhân dan, thu hut 

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

chInh mói cüa huyn. 
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A A 2.Quymodautir 

Tuyn duing Ni 1 có chiu dài 275m có dim du giao vâi du&ng trVc 
song TMng Nht (b? Dông), dim cui giao vói duing triic song Phát Diem 
giáp Thucrng Kim và có quy mô mt ct dithng nhii sau: 

- Chiu rng mt thrông Bmt = (lxi0,5m) = 10,5m 

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

- Chiu rng nn du&ng: Bnn = 20,5m 

- D dc ngang mt du&ng: Tm = 2,0% 

- D dc ngang he &thng: The = 1,5% 

- D dc mái taluy: 1/1,5 

Phn mt duing dã duçic du tu xây drng ô giai don truOc nên trong dir 

an nay trin khai du tu xây dmg các hang m1ic via he, cay xanh, thoát nixâc 

dc, thoát nithc ngang, din chiu sang, &rông ng cp rnrórc và h thing bin 

báo an toàn giao thông. 

3.Nhóm dtrán:  DuánnhómC. 

4.Tingmfrcdutwdiján: 3.917.466.000 dng 

(BIng chic: Ba , chin tram mu'&i bcy triu, bó'n tram thu mio1 thu nghln dóng chán.t) 
A A A 5. Co cau nguon von 

Ngân sách huyn (tir ngun du giá quyn sir diing dt khu dan dan cu xä 

Lixu Phuong và ngun du giá thanh 1 các khu tri sà cüa các Co quan trirc 

thuc huyn Kim Son). 

6. Oja dim thiyc hin diy an: a Luu Phuong, huyn Kim San, tinh 

NinhBInh. 

7. Thôi gian th'c hin dy an: Nàm 2020 - 2022. 

8. Tin d thtic hin dkr  an 

- Thm djnh, phê duyt chü truong du ti.r: Qu 111/2020. 

- Ltp, th.m djnh, phê duyt BCKTKT: Qu TV/2020. 

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

- Thi cong hoàn thành cOng trInh: Näm 2021 - 2022. 

Diu 2. T chü'c thu'c hiên 

1. Giao tJy ban nhân dan huyn. 

a. T chirc thirc hin Nghj quyt nay dam bâo dung quy djnh pháp 1ut. 

b. Chi dao  các phông ban chuyên mon và CC Co quan don vj có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh t - k5 thut dir an Xây drng tuyn dung Ni 1 trong 

khu trung tam hành chInh huyn Kim San, tinh Ninh BInh trInh cp có thm 
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quyn quyt djnh du tu d%r an theo d(ing quy djnh cüa Lut du tij cong näm 

2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thñ t chirc thrc hin dir an theo hin mirc vn 

thrçc b trI, không d phát sinh nçi d9ng xây di.rng co ban. 

2. Thu&ng trrc Hi dng nhri dan huyn, các Ban cüa H)i dng nhan dan 

huyn và di biu Hti dng nhãn dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quy& nay dixcic Hi dng nhân dan huyn Kim So'n khóa 

XIX, nhim kS' 2016-2021, k' h9p thtr Muäi lam thông qua ngây 25 tháng 9 

näm 2020 và có hiu lirc k tü ngày thông qua.!. 

Noi nhin: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thu&ng vi Huyn Uy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các ca quan, dan vj: Phông Tãi chInh - Ké 
hoach, Phông Kinh tê và Ha tang, Phông 
Tài nguyen và Môi truOng, BQL d%r an dâu 
tu xây dçrng, Van phông Huyn Uy, Van 
phang HDND&UBND huyn; Dài truyén 
thanh huyn; 
- HDND&UBND xa Lixu Phixang; 
- Li.ru VT.

,
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CHU TICH 

Hoãng Van Thng 
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