
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
HUYN KIM SO1 Bc 1p — Tir do — Hinh phác 

S :03 /NQ-HDND Kim Son, ngàyOifrtháng 3 nám 2021 

NGH! QUYET 

V chü truo'ng du tir di an Xãy dng thrô'ng giao thông, rãnh thoát ntróc 
khu dan cir xã Yen Lc, huyn Kim Son (giai don 1) 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XIX 
NHIM K( 2016 - 2021, K HQP THIIJ' MIX1I TAM 

Can cii' Luç2t T ch&c chInh quyJn dja phu'ong ngày 19/6/2015; 
Can th Lut Sira ddi bc sung mç5t sc diu cia Lut T chzc ChInh phz và 

Lut td chtc chInh quyn djaphu'o'ng ngày 22/11/2019; 
Can ci Lut Xáy dy'ng ngày 18/6/2014; 
Can ci Lugt fJdu tic cong ngày 13/6/2019; 

Can c& Ngh djnh sd 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cia ChInh phi quy 
dinh chi tilt thi hành mçt sd diê'u cia Lugt Ddu tic cOng; 

Xét TO' trinh sl 49/7Tr-UBND ngày 26/02/2021 cia Uy ban nhán dan huyn 
Kim Son v vic phê duyt Chz trico'ng ddu tic dic an Xáy dyng a'ir&ng giao thong, 
rành thoát nu'ó'c khu dan cu' xd Yen Lóc, huyn Kim Son (giai dogn 1); Báo cáo kIt 
qua thdm tra cza Ban Kinh tl - Xà hç3i HDND huyn và các j5 kiln tháo lun cla 
dgi bilu Hi dng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt Chü tru'o'ng du tir dir an Xãy dtyng throng giao thông, 
rãnh thoát nuc khu dan cu xã Yen Lc, huyn Kim So'n (giai don 1) do Uy 
ban nhãn dan huyn Kim Son quãn 1 dy' an vó'i các ni dung nhu san: 

1. Muc tiêu du ti.r 
Khi dçr an duc hoàn thành së gop phn câi thin c s& h tang, nâng cao 

chit hrçing cüa mng luâi giao thông trong khu v1rc, thüc dAy qua trIrih xây drng 
khu dan cu mâi cüa xã, nâng cao di s6ng 4t chit cOng nhu' tinh thAn cüa Nhân 
dan, phát trin kinh t xâ hi. 

2.Quymôdutu' 
2.1. H thng dung giao thông ni b bao gm 9 tuyn duing Co tong 

chiu dài 1.175,5m cii nhu sau: 
- Tuyn Al : B = 24,5m(6,0 + 12,5 + 6,0) chiu dài tuyn là 83,0 m. 
- Tuyn A : B = 24,5m(6,0 + 12,5 + 6,0) chiêu dài tuyên là 3 03,4 m. 
- Tuyn Bi : B = 13,0m(3,0 + 7,0 + 3,0) chiu dài tuyn là 18 1,1 m. 



- Tuyn B2 : B = 13,0m(3,0 + 7,0 + 3,0) chiêu dài tuyn là 207,4 m. 

- Tuyn C : B 13,Om(3,0 + 7,0 + 3,0) chiu dài tuyn là 67,8 m. 

- Tuyn Dl: B 7,0m(0,75 + 5,50 + 0,75) chiu dài tuyn là 10 1,6 m. 

- Tuyn D2 : B = 7,Om(0,75 + 5,50 + 0,75) chiu dài tuyn là 10 1,6 m. 

- Tuyn E : B 7,0m(0,75 + 5,50 + 0,75) chiu dài tuyn là 10 1,6 m. 

- Tuyn F : B = 7,0m(0,75 + 5,50 + 0,75) chiu dài tuyn là 28,0 m. 

+ Quy mô mt c.t ngang di vOl các tuyn nhix sau: 

- Tuyn A, Al : Bm,t = 12,5m; Bl trái = 6,0m;Bl phài = 6,0m 

- Tuyn Bi, B2, C : Bm.t = 7,0m ; Bl trái = 3,0m;Bl phãi = 3,0m; 

- Tuyn Dl, D2, E, F : Bmtt = 5,5m ; Bl trái = 0,75m;Bl phãi = 0,75m 

+ Kt c.0 bo via: He thrcic bo via b&ng be tong dá 1x2 mac 200# kIch thirOc 

180x300x1000mm, 

2.2. Phn rnh thoát niiOc: 

- Khu trirOc cra tri.rng PTTH Kim Son C: Xây dirng h th6ng rãnh thoát 

nuórc cho khu du giá vOl tng chiu dài 778m; trong do ränh thoát ni.rOc B600 có 

tng chiu dài là 732m và cng trOn qua duOng là 46m. 

- Khu dix&ng vOng xuyn: Xây drng h thng rãnh thoát nuOc cho khu du 
giá vOi tng chiu dài 166m; trong do rãnh thoát mrOc B 600 có tng chiu dài là 
138m và cng trOn qua duOng là 28m. 

3. Nhóm diy an: Dir an nhóm C. 
4. Tong mñ'c du tir dy an: 16.923.432.000 dông 

('Bcng chü: Mw&i sáu t2, chin tram hal muti ba triu, bó'n tram ba mwo'i hal nghIn 

dng ch&i.t) 

5. Co cu ngun vn: Ngân sách huyn, ngân sách xã Yen Lc (tlr ngun 

du giá quyn s1r diing dAt khu dan cu xä Yen Lc). 

6. Da  aim thirc hin dr an: Xâ Yen Lc, huyn Kim Son, tinh Ninh BInh. 

7. Thôi gian thirc hin di,rán: Näni 2021 -2022. 

8. Tin do thyc hin diy an 

- Thm djnh, phê duyt chü trirong dAu tu: Qu 1/2021. 

- Lap,  thm djnh, phê duyt dir an, thit k bàn ye thi công: Qu 11/2021. 

- L?a Ch9n nhà thAu thi công: Qu 11/2021. 

- Thi cong cong trInh: Qu 111/2021 - QuII/2022. 

Diu 2. T churc thirc hiên 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn. 
a. T cht'rc thrc hin Nghj quy& nay dam bão dung quy djnh pháp lut, 
b. Chi do các phOng ban chuyên mon và các ca quan don vj có lien quan 

hoàn thành vic 1p dir an, thit k bàn ye thi cong xây drng duông giao thông, 
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rAnh thoát nuóc khu dan cu xã Yen Lc, huyn Kim Scm (giai doan  1) trInh cap có 
thm quyn quyt djnh d.0 tu dir an theo diing quy djnh cüa Lut du ti..r cong 
nàm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng th?yi t6 chirc thre hiên dr an theo han  müc 
vn duçic b trI, không ct phát sinh nç d9ng xây drng cci bàn. 

2. Thung trirc Hi dng nhãn dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân dan 
huyn và dai  biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quy& nay ducic Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa 
XIX, nhim kST 20 16-2021, kS'  h9p thir Muyi tam thông qua ngày 03 tháng 3 näm 
2021 và có hiu 1irc k tir ngày thông qua./.,., 

Nci nhOn: U TICH 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Tht.rng v'I Huyn üy; 
-TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn khóa XIX; 
- Các cc quan, &m vi: Phông Tài chinh - Kê 
hoach, Phông Kinh të và Ha tang, Phong s h Nga 
Tài nguyen và Môi tri.rông, BQL dir an dâu 
tu xây dmg, Van phàng Huyn üy, Van 
phOng HDND&UBND huyn, Trung tam 
Van hóa - The thao và Truyên thanh huyn; 
- HDND&UBND các x, thj trân; 
-LuuVT.i - 
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