
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc 1p — Tir do — Hinh phüc 

S O2JNQ-HDND Kim Scm, ngày O'ftháng 3 nám 2021 

NGH QUYET 
V chü triro'ng du tir di an Xây dyng Trtrông tiu h9c A xã Kim M, 

huyn Kim Son, tinh Ninh BInh 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XIX 
NHIM K 2016-2021, KY HQP TH1 MU 0! TAM 

Can cz'Luct TI ch&c chInh quyn dfaphucmng ngày 19/6/2015; 
Can c Lu2t Sü'a dli bI sung mt7t so' diu cüa Lut To ch&c ChInh phz Va 

Lut to' chtc chinh quyn djaphwcmng ngây 22/11/2019; 
Can ciLutXáydtngngày 18/6/2014, 
Can ci Lut Ddu tu' cOng ngày 13/6/2019; 
Can ci'r Nghj djnh so' 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cia ChInh phi quy 

djnh chi tilt thi hành mç3t so' diu cia Luçt Dáu ttr cóng; 
Xét Ta trinh 50T  47/TTr-UBND ngày 26/02/202] cüa Uy ban nhán dan huyn 

Kim Scmn vl vic phê duyt Chz tru'cmng dlu tu' dy' an Xáy dyng Tru'àng tie1u hQc A 
xd Kim My, huyçn Kim Scm, tinh Ninh BInh; Báo cáo kIt qua thdm tra cia Ban 
Kinh tl - Xâ hç5i HDND huycn và các j kiln tháo lun cza dgi bilu Hi dng 
nhân dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt Chü truo'ng du ttr dir an Xây dirng Trtro'ng tiu h9c 
A xã Kim M5, huyn Kim Son, tinh Ninh BInh do Uy ban nhân dan huyn 
Kim So'n quãn 1 dir an vói các ni dung nhtr sau: 

1.Muctiêudâut,r 
Nhm dáp irng vic dy và h9c cüa giáo viên và h9c sinh trong Tru&ng tiêu 

hoc A xã Kim M, dng thai hoàn thin theo tiêu chI kim djnh chat lugng giáo 
dic cp d 3, tr1rmg tiu h9c dt chun quc gia mirc d II, xây drng x Kim M 
dtt chu.n nông thôn mâi vào nãm 2022. 

2.Quymôduttr 
- San 1.p mt bang mt phân ao; 
- Phá dôr hang mc cQ; 
- Xây dirng rn6i nhà h9c 2 tng 12 phông; 
- Xây dirng mi nba hiu b 2 tng; 
- D san be tong phIa truâc 2 day nba mth; 
- Xây drng h thSng thoát ntr9c; 
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- Xây drng hang rào B40 phia triióc ao; 
- Va mt so hang miic phii trcy khác. 
3.Nhóm du'án: DiránnhómC. 

A A A 4. Tong mu'c dau tir thy an: 14.950.000.000 dong 
(Bang chi Mitài b6n ), chin tram nàm mua1 triu dng cháni.). 

5. Co cu ngun von: Ngân hang TMCP Cong thi.rang Vit Nam h trg Va 
ngân sách huyn. 

6. Dja dim thirc hin dl) an: Xä Kim Ms', huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 
7. Thai gian thiyc hin diyán: Nàm 2021 -2022. 
8. Tin do thtrc hiên dl) an 
- Thm djnh, phê duyt chü tri.rang du tu': Qu 1/2021. 
- Lap, thm djnh, phé duyt BCKTKT: Qu 11/2021. 
- La chçn nhà thu thi công: Qu 11/2021. 
- Thi cong cong trInh: Qu 111/202 1 - Qu 11/2022. 

.A A Dieu 2. To chirc thtyc hiçn 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn. 
a. T chüc thirc hin Nghj quyt nay dam bâo dung quy djnh pháp 1ut. 
b. Chi dao  các phông ban chuyên mon và các ca quan dan vj có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh t - k5' thut dix an Xây drng Tnr&ng tiêu h9c A xã Kim 
Ms', huyn Kim San, tinh Ninh Bmnh trInh cp có thm quyn quyt djnh dAu tu dir 
an theo dUng quy djnh cUa Lu.t du nr cong näm 2019 và pháp 1utt lien quan. 
Dng thyi t chi'rc thuc hin dir an theo hn mi'rc vn di.rçic b trI, không d phát 
sinh ng d9ng xây dirng co' bàn. 

2. Thuing trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cUa Hi dng nhân dan 
huyên và dai biu Hi dng nhân dan huyên giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay dixçc Hi dng nhân dan huyn Kim San khóa 
XIX, nhiém k' 2016 - 2021, k' h9p thr Mu'ai tam thông qua ngày 03 tháng 3 
nàm 2021 và Co hiu 1irc k tir ngày thông qua./. 

No'i nhân: PHO CHU TICH 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thung vi Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các co quan, dan vj: Phàng Tài chInh - Kê 
hoach, Phông Kinh tê và Ha tang, Phông 
Tài nguyen và Môi trung, BQL dr an dâu i'o Thi Nga 
tt.r xây dmg, Van phông Huyn üy, Van 
phông HDND&UBND huyn, Trung tam 
Van hóa - The thao và Truyên thanh huyn; 
- HDND&UBND các xa, thj trân; 
- Lau VT4 
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