
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
HUYEN KIM SUN Bc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S :4 /NQ-HDND Kim San, ngày '1 tháng 12 nám 2020 

NGH! QUYET 
V chü triro'ng dãu tir dir an Lap dt h thng din chiu sang thrô'ng trIic 

xã Liru Phirong - khu hành chinh, chInh trl  huyn 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SUN KHOA XIX 
NHIEM K 2016-2021, KY HQP THU MU'OI SAU 

Can thLuçt T ch&c chInh quye'n djaphtrong ngày 19/6/2015, 
Can c& Luc2t tha ddi M sung mç5t so' diu cza Lut Td ch&c ChInh phz và Luçt 

td chic chInh quyé'n djaphucmg ngày 22/11/2019; 
Can th Luç2t Xây dyng s 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014, 
Can c& Luat  Dcu tu cOng sá 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019; 
Can ct Nghj djnli s 40/2020/ND-cP ngày 06/4/2020 cia ChInh phz quy 

d,inh chi tjlt thi hành mç5t sO' diê'u cza Lut Du tic Cong, 
Xét TO' trInh so' 322/TTr-UBND ngày 02/12/2020 cüa Uy ban nhán dan 

huyçn Kim Son v vic phê duyt Chü tru'crng ddu tic dzr an Lp dt h thO'ng din 
chiê'u sang thrOng tryc xd Licu Phu'ong - khu hành chIn/i, chInh trj huyn; Báo cáo 
kIt qua thdm tra cüa Ban Kin/i te' - xä hç5i HDND huyn và các j kiln tháo lun 
cia dgi biê'u Hç5i dng nhán dan huyn. 

QUYET NGH: 

Diêu 1. Phê duyt Chü trtro'ng du tir dir an Lap dt h thng din chiu 
sang thrô'ng triic xã Liru Phuong - khu hành chInh, chinh trj huyn do Uy 
ban nhân dan huyn Kim Son quãn I dr an vói các ni dung nhir sau: 

1. Miic tiêu dãu tir 
Gop phn cãi thin Co so h tang, nâng cao chit ltrçing cüa mng 1uOi giao 

thông dng thi dam bão an ninh trtt tr, an toàn giao thông, nâng cao d?:yi sng 

cUa Nhân dan, thu hijt các nhà du tis, phát trin kinh t xã hi, lam dçp cãnh quan 

khu trung tam hành chInh moi cüa huyn. 

2. Quy mô du tir 

- Doan 1 tiir ngã tii giao giQa ththng QL 10 và du?ng triic xã Luu Phuong 
(gin trçi sâ Cong an huyn) CO chiu dâi 360m: B trI 13 ct den bat giác cao urn, 
bóngdèn led 150W. 
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- Doin 2 ti'r cng trii sô Huyên üy, HDND&UBND huyn den du&ng N7 có 
chiu dài 300m: B trI 7 ct den bat giác cao urn, bong den led 150W. 

3.Nhómdtyán: DiránnhómC. 
4. Ting mire du tir dir an: 939.860.000 dông 

(Bcng chi: Chin tram ba mu'c/i chin triu, tam tram sáu muii nghln dóng chán./) 
5. Co cu ngun vn: Ngân sách huyn t& ngun tang thu nãm 2020. 
6. Dja dim th hin di an: XãLuu Phuong, huyn Kim Son, tinh Ninh BInh. 
7. Thô'i gian thiyc hin dir an: Näm 2021. 

A •A F 8. Tien dj thic hiçn dir an 
- Thm djnh, phê duyt chU truclng du tu: Qu IV/2020. 
- Lip, thm djnh, phé duyt BCKTKT: Qu 1/2021. 
- Lra eh9n nhà thu thi công: Qu 1/2021. 
- Thi cong hoàn thành cong trinh: Qu 1/2021. 
Diu 2. Ti chü'c thiyc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn. 
a. T chrc th%rc hin Nghj quyt nay dam bão diing quy dnh pháp lut. 
b. Chi dto các phông ban chuyên mon và các Co quan don vj có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh t - k thut dir an L&p dt h thng din chi& sang 
du&ng trVc  xâ Luu Phuong - khu hành chInh, chInh trj huyn trInh cp có thâin 
quyn quyt djnh du tu dir an theo dung quy djnh cüa Lu.t Du tt.r cong nrn 
2019 và pháp 1u.t lien quan. Dng than th chüc thirc hin dir an theo hn mtrc von 

dxqc b trI, không d phát sinh nçi dung xây dijng co ban. 
2. Thng tnrc Hi dng nhãn dan huyn, các Ban cüa Hi ding nhân dan 

huyn và di biu Hi dng nhãn dan huyn giám sat vic thirc hin Ngh quyt nay. 
Diu 3. Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa 

XIX, nhim k' 2016-2021, kS'  h9p thu Mi.rani sáu thông qua ngày 16 tháng 12 närn 
2020 và có hiu 1c k tr ngày thông qua./.,1_1  

Nc! nhn: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thung vsi Huyn ily; 
- U HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cCia HDND huyn; 
- Các dai  biu HOND huyn khóa XIX; 
- Các ca quan, c1cn VI:  Phông Tai chInh - K 
hoach, Phông Kinh té và Ha tang, Phông Tài 
nguyôn và Môi truông, BQL dir an dâu tLr xây 
dirng, VAn phông Huyn üy, Van phông 
HDND&UBND huyn, Trung tam VAn hóa- the 
thao và Truyên thanh huyn; 
- HDND&UBND xa Luu Phuong; 
- LLru VT. 

Hoang Van Thng 


	Page 1
	Page 2

