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

S : 5D /NQ-HDND Kim Soii, ngày 22_tháng 12 näm 2020 

NGH! QUYET 
Ye chu trtro'ng dau tir dir an Xay dirng cac hing m1c phii trçr Tru so' 

Huyn üy, HOND  và UBND huyn Kim So'n, tinh Ninh BInh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XIX 
NHIM KV 2016-2021, KY HQP TH1 MUfl SAU 

Can cü'Lut Td chü'c chInh quyn djaphu'oi'zg ngày 19/6/2015; 

Can cá' Luçt tha ddi bd sung mç5t so' diu cia Lut To chjc C'hInh phi và 

Lu2t tl chzc chinh quyn djaphzwng ngày 22/11/2019, 

Can thLu2tXáy dy'ng sl 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 

Can cz' Luct Dcu tu' cong sl 39/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019,' 

Can ci Nghj djnh sl 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tilt thi hành mç5t sO' diu cia Lut Du tu' cOng,' 

Xét TO' trInh sO' 323/TTr-UBND ngày 02/12/2020 cza Uy ban nhdn dan 

huyçn Kim So'n v vic phé duyt Chi tru'o'ng dá'u tu' dy' On Xdy dy'ng cOc hçmg 

myc phy trçr Try sO' Huyn iy, HDND và UBND huyn Kim Sun, tinh Ninh BInh; 

BOo cáo kIt qua thlm tra cia Ban Kinh tl - Xä h5i HDND huyn và các j kiln 

tháo lun cia dgi bilu H5i dng nhân dan huyn. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phê duyt Chü tru'o'ng du tir dir an Xây ding các hang miic 

phit trçr Tru s& Huyn üy, HBND và UBND huyn Kim So'n, tinh Ninh BInh 

do Uy ban nhãn dan huyn Kim So'n quãn 1 dir an vói các ni dung nhir sau: 

1. Mite tiêu du tir 

Dap ü'ng nhu cu sr diing cüa can bO,  cong chi'rc, viên chirc lam vic trong 

tr sâ và tang ye dçp tng the khuôn viên cüa Trii sâ Huyn üy, HDND và 

UBND huyn. 

2. Quy mô dâu tir 

2.1. Nhà danang 

- Quy mO: Nhà 2 tng 1 turn mái; chiu cao tang 1 là 4,3m; chiu cao tang 

2 là 3,9rn; chiu cao thng turn là 2,9m (irng vci cos +11.1). KIch thinrc dài x 

rng cong trInh theo kIch thi,nc tim là: 33,9x16,3. 
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- Day chuyn cong nãng chInh: Tang 1 gm có phông an lan, phông bp, 

phông v sinh, phông tm Va 1 c.0 thang b dn len tng 2. Tng 2 gOm có 2 
phông an vip, phàng chi, phông v sinh, 3 phàng ngü có v sinh khép kin vã I 

cu thang bt) dn len tang turn mái. Tang turn mái gm các phông kho, khu dê 
két nuóc mái. 

2.2. San sinh ho?t chung 

Duçic b tn phia sau trii sô UBND n&m gn theo hu&ng Bãc - Narn, kIch 
thixOc 58,07x45,25m. Bao ngoài phia san là ctt thép D200 cao 9m bat bu lông, 
bàn ma vào trii móng BTCT, quay luâi mm xung quanh. 

2.3. Bn hoa, tiu cânh, san Yuan và dài phun ni.rOc 

- Xây drng 2 dài phun nrn9c hInh trôn bàn kInh R6m, sâu O.5rn di xông 
qua h diu hôa. 

- Xây drng bn hoa tiu cãnh phIa truOc. 

- Phn san vum, dithng do xung quanh dài phun nuac có kIch thu'óc 

45 .6x54m. 

- Bn cay kich thuac 3x3rn duçic b trI each nhau 1 Urn. Trng các 1oi cay 
bong mat, tan rng. Vj trI ph.n san chào ca vã phIa truOc nhà da näng. 

3. Nhóm dir an: Dr an nhóm C. 

4. Tng mirc Iãu tir diy an: 14.971.148.000 ding 

'Bng chü: Mw&i bdn ), chin tram bay muv'i mt triêu, môt tram bn 

miro'i tam nghIn dng chn./.). 

5. Ccr cu ngun vn: Ngân sách huyn (tir ngun d.0 giá quyn sU ding 

dAt khu giãn dan cu xã Luu Phi.rang và ngun dAu giá thanh l cãc khu tr1 sa 
cüa các Co quan tnirc thuc huyn Kim Son). 

6. DIa  dim thyc hin dir an: Xä Luxu Phucing, huyn Kim Son, ti'nh 

Ninh BInh. 

7. Thô'i gian thirc hin dir an: Näm 2021. 

8. Tin d thic hin dir an 

- ThAm djnh, phé duyt chü tru.wng dAu tt.r: Qu IV/2020. 

- Lip,  thAm djnh, phé duyt BCKTKT: Qu 1/2021. 

- Lra chçn nhà thAu thi công: Qu 1/2021. 

- Thi cOng hoàn thành cong trInh: Qu II - Qu IV/202 1. 

Diu 2. Ti chfrc thrc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn. 

a. T chirc thijc hin Nghj quyt nay darn bào dung quy dnh pháp Iut. 

b. Chi do các phOng ban chuyên mon và các cci quan don vj có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh t - k5 thut dr an Xây dl!ng các hing rnvc  ph trg Trç 
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sâ Huyn üy, HDND và UBND huyn Kim San, tinh Ninh BInh trInh cp có 
thm quyn quy& djnh dAu ttr dir an theo dung quy djnh cüa Lut Dãu tu' cong 

näm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thai t chüc thc hin dir an theo ban 

müc vn duçc b trI, không d phát sinh nçi dçng xây dirng ca ban. 

2. Thithng trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dông nhãn dan 

huyn và dai  biu Hi dng than dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay dixcic HOi  dng nhân dan huyn Kim Son khóa 

XIX, nhim k' 2016-2021, kS'  h9p thii Mu?yi sáu thông qua ngày 16 tháng 12 

näm 2020 và có hiu lirc k tr ngày thông qua.I. 

Ncri nhin: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thithng vii Huyn Uy; 
- U HDND, UBND, UBMUQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dai  biêu I-IDND huyn khóa XIX; 
- Các co' quan, dcrn vi: Phong Tài chInh - K 
hoach, Phàng Kinh tê và Ha tang, Phong îàî 
nguyen và Môi trtr&ng, BQL dir an dãu tLr xây 
dirng, VAn phông Huyn üy, VAn phôn 
HDND&UBND huyn, Trung tAm VAn hóa- the 
thao và Truyên thanh huyên; 
-LuuVT. 
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