
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc 1p  — Tir do — Hinh phüc 

S& 43 /NQ-HBND Kim Scm, ngàyif6 tháng 12 nám 2020 

NGH QUYET 
V chü trffong du tir dir an: No vet, kiên c6 hóa bo song Quy Hu 

don tr ngã ba Tri Ging dn cu An Hôa - Hung Tin 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KHOA XIX 
NHIM KV 2016-2021, KY HOP THU MU'Ifl SAU 

Can cáLuct To ch&c chInh quyê'n djaphuvng ngày 19/6/2015; 
Can th Lut tha dói, bd sung mç3t s Diu cüa Lut T chic ChInh phz 

và Lut Td ch&c chInh quyn dja phu'o'ng ngày 22/11/2019; 
Can c&Lu2txáy c4rng  ngày 18/6/2014; 
Can ci Lugt Du tu' Cong ngày 13/6/2019, 
Can ci Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cia C7'iInh phz quy 

djnh chi tjlt thi hành mç5t sO' diu cia Luçt Dcu tu cOng; 
Xét To' trinh sO' 330/TTr-UBND ngày 07/12/2020 cza Uy ban nhán dan 

huyn Kim Soii v vic phê duyt chz tru'cmg ddu tu dt an: Ngo vet, kiên cO' hóa 
bO' sOng Quy Hu dogn tI ngã ba Trgi GiO'ng dé'n cá'u An HOa - Hang Tié'n; Báo 
cáo kit qua thdm tra cüa Ban Kinh tO' - xã hi HDND huyn và các kié'n tháo 
lun cza dgi biiu H5i dng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Phê duyt chü tru'o'ng dãu tw dr an No vet, kiên c hóa bö' 
song Quy Hu doin tir nga ba Tri Giong den cau An Hoa - Hung Tien do 
Uy ban nhãn dan huyn Kim So'n quãn 1 diy an vi các ni dung nhir san: 

1. Miic tiêu dãu tir 
Dáp rng you cAu tuOi, tiOu phc vi san xut nông nghip và phông chng 

b 1tt; bão v mái &thng QL1O và mái bi kOnh dAt phIa rung, tránh bj sat  1, 
dng thai dam bão giao thông ni dng.To cãnh quan môi tnthng sach  dçp trên 
tuyn duàng cüa ngô cüa huyn, tuyn kè kt hcmp vi cng chào huyn Kim 
Sn tao  dim nhAn An tung d Kim Sn phát huy th manh  trong  hoat  dng du 
ljch, djch vi và tmg buc hoàn thin TiOu chI sé 03 (v Thüy igi), gop phAn dua 
huyn nhà sam trâ thành huyn nông thôn m&i. 

2. Quy mô dâu tur 
a) Doan tr ngã 3 Trai  Ging dn cng Km19 vâi chiu dài khoâng 

L1.300m (trong dO dogn tgi vj trI cing chào huyn dâ du'cmc kè dài 150m) duçyc 
thit k& 
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- Nto vet lông song tói cao trInh (-1.00), chiu rng day kênh 
B8+9,35m. 

- Kiên c hóa b? Ta (phIa dwàng QUO) vói hInh thirc kè lát mái bang dá 
hc xây VXM 100# dày 30cm, lap dá lot 4x6 dày 10cm, mái kè có h s mái 
m=1, trên m.t kè b&t mach  cm quy. Dinh kè cao trinh (+2.20), chân kè 0' cao 
trmnh (-1.00), chân khay mái kè bang dá xây rng 75cm, sâu 75cm; gia c day 
móng chân khay bang ccc tre dir kin dài 2,5m, mt d dOng 16 c9c/m2. Phn lê 
dt dix&ng QL1O duçic bóc phong bOa, trài Nilon lot và d be tong M150# dày 
15cm. 

- Kiên c hóa b0' Hüu v0'i hInh thüc kè lát mái b&ng dá xây VXM 1 00# 
dày 30cm, 

lap 
dá lot 4x6 dày 10cm, mái kè cO h s mái m1.0, trên mt kè bat 

mach cm quy. Dinh kè cao trInh (+ 1.50) trén có xây g0' chan cao 30cm, chân kè 
0' cao trInh (-1.00), chân khay mái kè bang dá xây rng 75cm, sâu 75cm; gia c 
day móng chân khay b.ng ccc tre dir kin dài 2,5m, mt do dóng 16 c9c/m2. 

b) Doan tt'r cng Km19 dn cu An Hôa- Hung Tin vOi chi&u dài khoãng 
L= 1 .150m (phIa b& Ta là dwàng QUO cia du'ctc xáy ttthng kè BTCT), &rçYc thit 
kê: 

- Nao vet lông song tói cao trInh (-1.00), chiu rng dày kênh B=10,00m 
- Kiên c hóa bar Hüu v0'i hmnh thirc kè lát mái bang dá hc xay VXM 

100# dày 30cm, l0'p dá lot 4x6 dày 10cm, mái kè có h s mái m=1.0, trên mt 
kè bat mach  c.m quy. Dinh kè cao trInh (+ 1.50) trên có xây g0' chan cao 30cm, 
chân kè 0' cao trInh (-1.00), chân khay mái kè btng dá xây rng 75cm, sâu 75cm; 
gia c dày móng chân khay b&ng ccc tre d%r kin dài 2,5m, mt dO dóng 16 
cçc/m2. 

3. Nhóm d an, Ioi cong trInh và cp cong trInh: Du an nhóm C, 
Cong trInh Nông nghip & PTNT, cp IV. 

4. Tng mile du tir dir an: 14.992.034.000 dng (Bcng chü: Mit&i bn 
tj, chin tram chin mwo'i hai triu, khóng tram ba mu'cli bn nghln dcng cMn). 

A A A A F F 5. Cor cau nguon von: Ngan sach huyçn, trong do: Nam 2021 bo tn 3,50 
t' dng (3,00 1j" ddng t1 ngun vó'n Si! nghip kinh té' có tInh chá't cidu tu' và 0,50 
t)' clang ti' ngun van ddu tu), phn con lai  dtrçc b trI tir ngun tang thu ngân 
sách hang nàm và vn du tu cong trung han  giai  doan  2021-2025. 

6. Oja dim thirc hin dir an: 02 xã An Hoà, Hang Tin, huyn Kim Sen, 
tinh Ninh BInh. 

7. ThO'i gian thrc hin dir an: Näm 202 1-2022. 
8. Tin dO  thirc hin dir an 
a) Thm djnh, phê duyt ChO trtrcmg d.0 tr: Qu2 IV/2020. 
b) Lip, thm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu I, 11/2021. 
c) Lra chn nhà th.0 thi công: Qu 111/2021. 
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d) Thi cong hoàn thành cong trInh: Qu IV/2021 dn Qu 11/2022. 
Diu 2. To chive thtrc hiên 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn 
a) T chi'rc thrc hin Nghj quyt nay dam bâo diing quy djnh pháp 1ut. 
b) Chi dao  các phàng ban chuyên mOn và các co quan don vj có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh t - k thut dir an: No vet, kiên c hóa b song Quy 
Hu do.n ti'r ngA ba Trui Ging den câu An Hôa - Hung Tiên trInh cp có thm 
quyn quy& djnh du tu dv an theo dung quy djnh cüa Lut Du tu cong näm 
2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thii t chüc thirc hin dir an theo hn mi'rc 
vn ducc b trI, không d phát sinh nq d9ng xây drng Co bàn. 

2. Thumg trrc Hi dng nhan dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân dan 
huyn và d.i biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quy& 
nay. 

Diu 3. Hiêu hrc thi hành 
Nghj quyt nay dixçic Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa XIX, 

nhim kr 2016-2021, kr h9p thi'r Muñ sáu thông qua ngày 16 tháng 12 nàm 
2020 và có hiu lirc thi hành k tü ngày thông qua./. 

Noi nhiln: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thumg vii Huyn t'iy; 
- TT HDND, UBND, UBMTT'QVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dai  biu HDND huyn khóa XIX; 
- Các cy quan: Phông Tài chmnh - Kê hoch, 
Phàng Nong nghip & PTNT, BQL dr an dau tix 
xây drng, Van phang Huyn üy, Van phông 
}-IDND&UBND huyn; Trung tam Van hóa - the 
thao và Truyen thanh huyn; 
- UBND các xâ: An Hoà, Hung lien; 
-Luu:VT. 

Hoàng Van Thãng 
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