
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc 1p — Ttr do Hinh phtIc 

S6 :O/NQ-HDND Kim Scm, ngày 25 tháng 9 nàm 2020 

NGH QUYET 
V chü triro'ng du tir thy an Xây diyng, mo rng, nâng cp 

tuyên thrOng tu' dim câu qua song Yêm (song Btrông Quan) den 
diem câu nhà van hóa xóm 5, xã Yen Mt (nay là xóm 11 xã Nhtr Hôa), 

huyn  Kim So'n, tinh Ninh  Binh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KHOA XIX 
NHIM K' 2016-202 1, K HQP THU' MU'O'I LAM 

Can c&Lut TI chi'c chInh quyn djaphuv'ng ngày 19/6/2015; 
Can ct Lu2t sz'a dli bl sung mt sl diu cia Lut TI ch&c Gzinh phü và 

Lut tl chic chInh quyê'n diaphirong ngày 22/11/2019; 
Can ct Luç2t xdy dyng so' 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 
Can c Luat  Dlu tu cOng sl 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; 
Can ci Nghj djnh sO' 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cia Chinh phi quy 

djnh chi tilt thi hành mç5t sO' diu cia Lut Dlu tu cOng; 
Xét Ta trInh sO' 263/TTr-UBND ngày 18/9/2020 cüa Uy ban nhán dan 

huyên Kim Scm v vic phê duyt Chü tru'o'ng ddu tu' dy' an Xáy dyng, mO' r5ng, 
nâng cd'p tuyln du'&ng tit ã'ilm clu qua sOng Yêm (sOng Du'&ng Quan) dIn die2m 
clu nhà van hóa xóm 5, xã Yen Mt (nay là xóm 11 xâ Nhu' HOa), huyçn Kim 
Scm, tinh Ninh BInh; Báo cáo kIt qua thlm tra caa Ban Kinh te - Xd hç3i HDND 
huyn và các kiln tháo lun cia dgi bilu Hi dIng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü trirong du tur dy an Xãy diyng, mO rng, nãng 

cp tuyn thrOng tu dim cu qua song Yêm (song BtrOng Quan) dn diem 

cu nhà van hóa xOm 5, xa Yen Mt (nay là xóm 11 xã Nhtr HOa), huyn 

Kim Son, tInh Ninh BInh do Uy ban nhân dan huyn Kim Son quãn 1 dy an 

vói các ni dung nhur sau: 

1. Myc tiêu du ttr 

- Xây drng mi tuyn di.r&ng kt ni mOt  phn xà Yen Mt (cü) vâi 

trung tam xâ Nhu Hôa to di&u kin thun igi cho vic di lai cüa nguYi dan 2 xä 

sau khi sat nhp dng th?yi phát trin kinh t giao thuung trén dja bàn xä. 
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- Cãi tao, nâng cp h thng giao thông cüa dja phi.rang nhm phiic vi 

t& nhu cu di lii và sinh hot càa nguñ dan. 

2. Quy mô du tir 

- Tuyn diiäng tr dim cu qua song Yêm (song Di.thng Quan) dn dim 

cu nha van hóa xóm 5, xä Yen M.t (nay là xóm 11, xà Nhu Hôa), huyn Kim 

Son, tinh Ninh BInh. Chiu dài xay drng tuyn di.ring là L= 1 .575,29m. 

- Quy mô trc ngang 

= 0,75 + 3,5 + 0,75 = 5,0m, trong do: 

Bmt  = 3,5m; B1edt  2x 0,75 = 1,5m. 

D dc ngang mt du6ng mt = 2,0%; 1 duing ii  = 4,0%. 

- Taluy kè lát mái phIa kênh 1/1,0; nn dào 1/1,0. 

- Thi cong các htng mic cng thoát nithc qua du&ng, 1p dtt h thing C9C 

tiêu, bin báo an toàn giao thông. 

3. Nhóm du an: Dir an nhOm C. 
A A X 4. Tong mtrc dau tirdiyan: 9.205.073.000 dong 

(Bang ch11: Chin tj, hai tram linh nám triu, khóng tram bay mu'oi ba nghIn dô'ng). 
A A A 5. Co cau nguon von 

Ngun vn h trçY ti'r Chirong trInh m1jc tiêu qu6c gia XDNTM; Ngân 
sách tinh h trg và ngân sách huyn, Trong do: 

- Ngun vn Chircing trInh miic tiêu quc gia xây dirng nông thôn mói h 
trçl: 2 t' dng (nám 2020 dd hótrct 0,51j9. 

- Ngun vn ngân sách tinh h trçY: 1 t' dng.. 
- Ngun vn ngân sách huyn: 6,205 t' dng ( dã b trI 3t' dng). 
6. Dja dim thyc hin dr an: Xâ Yen Mt cü (nay là xOm 11, xã Nhu 

HOa), huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 

7. Thôi gian thiyc hin durán: Nrn 2020-202 1. 

8. Tin do thirc hin dif an: 

- Thm djnh, phê duyt chü truong dâu tu: Qu 111/2020. 
- Lip,  thm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu IV/2020. 

- Lija ch9n nhà th.0 thi cOng: Qu2 IV/2020. 

- Thi cOng hoàn thành cong trinh: Näm 2021. 

Diu 2. To chüc thic hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn. 

a. T chirc thirc hin Nghj quyt nay dam báo dOng quy djnh pháp lut. 



CHU TICH 

oàng Van Thãng 
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b. Chi do các phông ban chuyên mon và CC ca quan dan vj có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh t - k thut dir an Xây drng, ma rng, nâng cp tuyn 

drng tü dim cu qua song Yêm (song Du&ng Quan) dn dim cAu nhà van 

boa xóm 5, xã Yen Mt (nay là xóm 11 xã Nhu HOa), huyn Kim Son, tinh Ninh 

BInh trInh c.p có thAm quy&n quyt djnh du tu dir an theo diing quy djnh cüa 

Lut du ti.r cong näm 2019 và pháp lust  lien quan. Dng thai t chirc thirc hin 

dir an theo htn müc vn duçic b trI ,không d phát sinh ng d9ng xây dirng Ca 

bàn. 

2. Thu?mg trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân dan 

huyn và di biu Hi ding nhãn dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quy& nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan huyn Kim San khóa 

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

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

Nol nhân: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thu&ng vii Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cUa HDND huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các co quan, don vj: Phàng Tài chInh - Kê 
hoch, Phông Kinh tê và H tang, Phông 
Tâi nguyen và Môi trung, BQL dir an dâu 
tu xây dirng, Van phông Huyn üy, Van 
phông HDND&UBND huyn; Dài truyén 
thanh huyn; 
- HDND&UBND xa Nhu Hôa; 
- Luu VT4 
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