HQI BONG NHAN DAN
HUYN KIM SON
So :04 /NQ-HDND

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Doe 1p — Ti do — Hanh phñc
Kim Scm, ngàj.04- tháng 3 nám 2021
NGH! QUYET

V chü trtro'ng .Iu ttr dr an Xây dirng h th6ng h tng k thut khu dan cii
xóm 5, xã Thirong Kiêm, huyn Kim Son (giai don 1)
HOI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XIX
NHIM K( 2016 - 2021, K' HQP THt MUOl TAM
Can cii' Lut Td chz'c chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015,
Can c& Luçit Sira &i ho' sung mç3t sO' didu cia Lut TO' chic ChInh phi và
Luát to' chc chInh quyê'n djaphurmg ngày 22/11/2019;
Can cu Lut Xdy dyng ngày 18/6/2014;
Can cu Lut Dá'u tir cOng ngày 13/6/2019;
Can ci Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 cia CY'zInh phi quy
djnh chi tiê't thi hành mçt sO' diê'u cüa Lug7 Dá'u tu cOng;
Xét Ta trinh sO' 48/TTr-UBND ngày 26/02/2021 cza Uy ban nhán dan
huyên Kim Son v vic phê duyct Chü trircmg dá'u tu dzr an Xáy dyng h thO'ng hg
tá'ng k9 thu2t khu dan cic xóm 5, xâ Thupng Kim, huyçn Kim Son (giai dogn 1);
Báo cáo kê't qua thá'm tra cüa Ban Kinh tê' - Xd h5i HDND huyn và các .j kién
tháo luçn cia dcii bié'u Hç3i do'ng nhán dan huyn.
QUYET NGHI:
Biêu 1. Phê duyt Chü trtro'ng du tir dr an Xây dirng h thông hi tng
k5 thut khu dan cu xóm 5, xa Thu'qng Kim, huyn Kim Son (giai doin 1) do
Uy ban nhân dan huyn Kim Son quail 1 dir an vó'i các ni dung nhtr sau:
1. Muc tiêu du tir
Khi di.r an disçic hoàn thành së gop phn cãi thin co s& h tang, nâng cao
cht hrcing cüa mtng luái giao thông trong khu viic, thiic dty qua trInh xây drng
khu dan cu mâi cUa xâ, nâng cao diii sang vt chit cüng nhii tinh thn cüa Nhân
dan, phát trin kinh t xâ hi.
2. Quy mô du tir
2.1. Di.thng giao thông: xây drng 04 tuyn du'ô'ng vói tng chiu dài
677,7m, các tuyn dithng có thông s k thuat chü yu sau:
* Tuyn 1: Co chiu dài L = 168,0m.
+ Quy mô mt ct ngang cüa tuyn 1:
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- Chiu rng mt dixing
Bmt (lxlO,5m) = 10,5m
- Chiu rng via he
Bvia he = (2x5,0m) = 10,Om
- Chiu rng nn duông:
Bnn = 20,5m
* Tuyn 2 có chiu dài 90,4m tuyn 3 có chiu dài 232,7m, tuyn 4 có
chiu dài 186,5m.
+ Quy mô mt ct ngang các tuyn 2, tuyn 3 và tuyn 4:
- Chiu rng mt thr&ng
Bmt = (1x7,5m) = 7,5m
- Chiu rng via he
Bvia he = (2x4,0m) = 8,Om
- Chiêu rng nên dung:
Bnn = 15,5m
2.2 Via he: Toàn b tuyn 2, tuyn 3, tuyn 4 thit k via he hai ben vâi
b rng B 2x4,0, riêng vâi tuyn 1 chi du tu' via he phIa phãi tuyn (phIa khu
dan eli mói) vOi b rng 5,Om.
2.3. H thng thoát nuOc mt và nthc mua:
- Thoát nixó'c d9c bt trI trén via he có chiu dài là 1585,4m.
- Thoát rnràc ngang: B trI 08 cng hp BTCT k& n& h thng thoát
nuâc d9c và thoát nurc cho toàn h thng.
- B trI mt phn mt duäng cüa tuyn 01 trén cng hp BTCT thay th
cho h thng kênh mucing thüy 1çi hin trng dài L=168,Om.
2.4. Nuóc sinh hoat: Si'r diing ng nh%ra HDPE DuO (tuyn 1) và ông
nhira HDPE D75 (cac tuyn can lai).
2.5. Thoát niiOc thai: B tn phIa sau các h dan có chiu dãi là 715,Orn,
mt c.t rãnh thoát ni..râc hInh chQ' nht xay bng gch không nung vLia XM M75.
NuOc thai di.rc xir 1 truâc khi xa ra ra môi tnrng.
2.6. Diên sinh hot và din chiu sang: Thi& k du ni vâi ngun din
hin có khi dua cong trInh vào sir ding.
- Din sinh hott: Xây drng h thng cap din gôm ct din, dung day
c.p din di trên du ct Co chiu dài 677,7m.
- Din chiu sang bao gm: Ct den thép bat giác con r&i c.n H10m, c.n dan
cao 2m, khoãng each trung bInh 35m.
2.7. Cay xanh: B trI các bn cay trên via he vOi khoãng each trung bmnh
lOm/Ol bn cay.
2.8. An toàn giao thông: Thit k h thng an toàn giao thông dông b
trén tuyn bao gm h tMng bin báo, vch san ké duing.
3.Nhóm dirán: DiránnhómC.
4. Tng mü'c du ttrdrán: 21.712.325.000 dng
(Bang chü': Hal mucli mt bay train mithi hal triu, ba tram hal mzro'i lam
nghmn dng cMn.t)
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5. Co cu ngun vn: Ngân sách huyn (t1r ngun du giá quyn sir diing
dt khu dan cu xóm 5 xä Thuvng Kim).
6. D:a dim thip hin dr an: Xã Thucng Kim, huyn Kim San, tinh Ninh Binh.
7. Thôi gian thiuc hin dy an: Nm 2021 - 2022.
•A
8. Tien d9 thu'c hien
dir an
- Th.m djnh, phê duyt chü truang d.0 tu: Qu 1/2021.
- Ltp, th.m djnh, phê duyt dir an, thit k ban v thi công: Qu 11/2021.
- Lira ch9n nhà thu thi công: Qu 11/2021.
- Thi cong cong trInh: Qu 111/202 1 - QuII/2022.
Dieu 2. To chirc thirc hiçn
1. Giao Uy ban nhân dan huyn.
a. T chi'rc thirc hin Nghj quyt nay dam báo dung quy djnh pháp 1u.t.
b. Chi dao các phông ban chuyên mOn và các Ca quan dan vj có lien quan
hoàn thành vic 1p dir an, thit k ban thi cong xây dirng h thng ha tang k9
thut khu dan cu xóm 5, xâ Thwng Kim, huyn Kim San (giai doan 1) trInh c.p
có thm quyn quyt djnh dAu tu dr an theo dung quy djnh cüa Lut du tu cong
näm 2019 và pháp 1u.t lien quan. Dng th&i t chüc thirc hin dir an theo han
m1rc vn duçic b trI, không d phát sinh nçi d9ng xây dirng ca ban.
2. Thu?mg trirc Hi dng than dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân dan
huyên dai biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay.
Diu 3. Nghj quy& nay &rçyc Hi dng nhân dan huyn Kim San khóa
XIX, nhim kS' 2016 - 2021, kS' h9p thu' Mithi tam thông qua ngày 03 tháng 3
näm 2021 và Co hiu lirc k tr ngày thông qua./..,
P.

ye

va

Noi n/thn:
- HDND,UBND tinh;
- Ban Thu&ng vii Huyn üy;
-IT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn;
- Các Ban cüa HDND huyn;
- Các dai biêu HDND huyn khOa XIX;
- Các ca quan, dan vj: Phông Tài chInh - Kê
hoch, Phông Kinh tê và Ha tang, Phông
Tài nguyen và Môi truô'ng, BQL dir an dau
ttr xây drng, Van phông Huyn üy, Van
phOng HDND&UBND huyn, Trung tam
Van hóa-Thê thao và Truyên thanh huyn;
- HDND&UBND các xâ, thj trân.
-LuuVT.I
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