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NGH! QUYET 
A A 9e A A 9 ... A F 

Ve chu trtro'ng dau tu' diy an Cai to, nang cap Tru so Trim chan nuoi thu y 
và Trm bão v thrc vt cu d lam Try so' lam vic clia Trung tam 

djch vy nông nghip huyn Kim Soii 

1101 BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KHOA XIX 
NHIM K 2016-2021, K( HQP THU MIf(I LAM 

Can c&Lut Td chiIc chInh quyn djaphu'oiig ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut tha dó'i, b sung mt sl Diu cia Lut To chj'c ChInh phi vâ 

Lu2t Td chi'c chInh quyê'n djaphwo'ng ngày 22/11/2019; 

Can cii' Lu2t xáy dy'ng sl 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 

Can czLutDu tu'c6ngs139/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019, 

Can cii' Nghj djnh sl 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cia Chinh phth quy 

dnh chi tjlt thi hành m5t so' diê'u cia Lugt Dá'u tw cOng; 

Xét Ta trInh sl 276/TTr-UBND ngày 18/9/2020 cüa Uy ban nhán dan 

huyçn Kim So'n vl vic phê duyt C'hi tritcmg ddu tu dy' an Cái tgo, náng c4o 

Tru s& Tram chán nuOi th y và Tram báo ye thu'c vt cü dé lam Try sà lam vic 

czaTrung tam djch vy nông nghip huyn Kim San; Báo cáo kIt qua thOrn tra 

cia Ban Kinh té' - X hç5i HDND huyçn và các kiln tháo lun cia dii bilu Hi 
dng nhán dan huyn. 

QUYET NGHI: 

A A A 9 A F 9 A Bieu 1. Phe duyçt chu tru'ong dau tu dy an Cai to, nang cap Try 
so' Tram chän nuôi thá y vã Tram bão ye thu'c vt cü d lam Tru so' lam 
vic cüa Trung tam djch vy nông nghip huyn Kim Son do Uy ban nhãn 
dan huyn Kim So'n quãn l dy an vó'i các ni dung nhu sau: 

1. Myc tiêu dãu tu' 

Nhm dáp irng nhu c.0 lam vic cüa can b, cong chirc, viên chirc và dam 

bão ca s& vt cht cüa Trung tam djch vii nông nghip huyn Kim San. 

2. Quy mô du tir 
* Hin trng 
- Nhà lam vic mái lqp ngói do: Nba có din tIch 22,22m x 5,4m, nhà 

Co hiên trt.râc vâ hiên sau bang mái bng be tong c& thép, trong do hiên tnr&c 

rng 2,lm, hiên sau rng 1,6m. Nba gm 8 brnc gian, ducic chia thânh 7 
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phông, mi biic gian rng 2,7m. Mái nhà lçp ngói do, vi kèo g  dOn tay, rui 
me lung. Tung nhà xây gich chi do, mt tu&ng trát vüa tam hçTp, nn nhà lát 
có phOng lát gch men, CO phOng lát gch ging day 20cm x 20cm, có phông 
lát gch chi dO, trt xi mäng. Cira di, cira s pa no g& Hin nay lap vüa trát 
ti.r1ng nba, trn hiên dâ bj bong tróc, rêu mac, mrt; vi kèo g dã bj miic nat, 
phn mái lqp ngói dO dã Cu, xung cp, trtn nhira cüa nhà cü, mt s ci:ra di, 
ci.'ra s dã bj hOng, cQ; h th6ng din chiu sang dâ xung cp. 

- Nhà v sinh: Nhà có din tIch 1,6m x 1,4m, chiu cao nhà 2m. Nba 
mái b&ng be tong c& thép, tuang nhà xây gch chi dO, mt tuang trát v&a tam 
hqp. Ci:ra di g nbóm IV; lap vüa trát ti.rang nba, trn dã bj bong tróc, rêu mc, 
ngm dot.  Nhà v sinh hin nay dã r.t xung cp, không dam bão v sinh, sinh 
hoat cüa can b, cong chrc, viên chüc. 

- B nurc mira: Co kIch thuOc 3,78m x 2m, chiu cao (tInh tr mt san) là 

im. Tu&ng b xây gch chi dO, np b t.m be tOng ct thép. Hin nay tixang b 
bj nirt, rO nuac. 

* , .,.
A Phu'o'ng an cai tao, nang cap 

- Phá hO nhà cii và xây mài nhà lam vic vói quy mô nhtr sau: Nba 1 
tang mái lçip ton có din tIch là 19,8m x 5m; 9,3m x 4,87m; hành lang rng 
1,8m; mái hiên bang BTCT; chiu cao nhà 3,9m, nba gm 5 phOng lam vic; 01 
phông kho; 01 phOng v sinh nam flu; 01 hi truang. Tu&ng xây gtch tuynel, 

trát tulng VXM. Cüa di, cira s bang nhra lOi thép, cira s có hoa st vuông 

14x14 bão v. Nn lát gch lien doanh 500x500m. 
- Xây mó'i b nu*c mira: B có th tich 20m3, tuing b xây gch, np b 

bang BTCT. 

- Xây dyng tan âê xe 
Co din tIch Sm x 9m, cao 2,2m. Móng trV be tong xi mãng, ct thép 

hInh D80. Mái lçip ton, vi kèo xà g thép hInh. 
- San be tong xi mãng: Co din tIch 130m2, kt cu mt san gm 01 lap 

BTXM dày 10cm. 
- Cng, twb'ng bao: Co chiu dài 78m, tithng xây gch cao 2,2m. lan san 

1 nuOc lot, 2 nirac màu. 
3. Nhóm dir an: Dii an nhóm C. 

A A 4. Tong mtrc dau tir thy an: 1.500.000.000 dong 
(Bang chI: M5t t), nám tram triu dng,). 

5. Co' cu ngun von: 
Ngân sách huyn, trong do: u ngun tang thu nàm 2020: 1,5 t' dng. 

Truang hçip không có ngun tang thu s b trI ká hoch du tu cong giai don 
2021-2025, trong do näm 2021: 1,5 t' dng. 
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6. Dja diem thirc hin diy an: Thj trn Phát Diem, huyn Kim Scm, tinh Ninh 

BInh. 
7. Thôi gian thirc hin dir an: n.m 2020-2021. 

. A *A 

8. Tien d9 thirc hiçn diy an: 
+ ThAm djnh, phê duyt chü trucing dtu tu: Qu2 111/2020. 

+ L.p, thâm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu IV/2020. 

+ Lra ch9n nhà th.0 thi công: Qu IV/2020. 

+ Thi cong hoàn thành cong trInh näm 2021. 

Eheu 2. To chu'c thrc hiçn 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn. 

a. To chüc thirc hin Nghj quyêt nay dam bào dung quy djnh pháp 1ut. 

b. Chi d.o các phông ban chuyên mon và các ci quan dcin vi có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh t - k thut dir an Cài tao,  nâng cp Tr s& Tram chän 

nuôi thu y và Tram bào v thrc vt cü d lam Trii sâ lam vic cüa Trung tam 

djch vv 
nông nghip huyn Kim Soii trInh cp có thm quyn quyt djnh du tu 

dir an theo dUng quy djnh cUa Lut d.0 tu cong näm 2019 và pháp 1ut lien 

quan. Dng thôi t chUc thirc hin dir an theo han mUc vn duc b trI, không 

d phát sinh nq d9ng xây dirng co bàn. 
2. Thu?ng tr1rc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cUa Hi dng nhân dan 

huyn và dai  biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Nghi quyt 

nay. 
Diu 3. Nghj quyêt nay duçic Hi dOng nhân dan huyn Kim Scm khóa 

XIX, nhim k' 2016-2021, kS'  hçp thU Mui lam thông qua ngày 25 tháng 9 

näm 2020 và có hiu lirc k ti'r ngày thông qua./.,, 

Ncri nhin: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thtthng vi Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cUa HDND huyn; 
- Các dti biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các ca quan, dan vj: PhOng Tài chInh - Kê 
hoch, Phông Kinh tê Va Ht tang, PhOng 
Tài nguyen và Môi trixäng, BQL d an dâu 
tu xây dirng, Van phông Huyn üy, Van 
phông HDND&UBND huyn; Dài Truyên 
thanh huyn; 
- UBND TT Phát Diem; 
-LuuVT. 

Hoàng Van Thãng 
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