
HQI BONG NHAN DAN 
HUYN KIM SN 

S: 44 INQ-HDND 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p — Tu do —  Hanh phüc 

Kim Soii, ngày 04 tháng 7 näm 2021 

NGH! QUYET 

Ye chü trirong du tur dir an Bâu tur xây diyng co s& hi tang khu dn cur 
khôi 10, th trn BInh Minh, huyn Kim Son (giai doin 1) 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KIIOA XX 
NHIM K( 202 1-2026, K'c-  HQP THU NHAT 

Can thLuat To chic chInh quyên daphuvng ngày 19/6/2015; 

Can ci Lut Silra di b sung mQt so' diu cña Luát To' chc ChInh phi và 

Lut TO chi'c chinh quyên dja phiing ngày 22/11/2019, 

Can ci'LutXáy dyng ngày 18/6/2014; 

Can ci Lu2t Si'ra ddi, ho' sung mt so' diêu cña Lu4t Xáy dyng ngày 17/6/2020; 

Can ci Lu4t DOu hr cOng ngày 13/6/2019; 

Can cü' Ngh/ d/nh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phz quy 

djnh chi tiêt thi hành mt5t sO diêu cia Lut Do'u tu cóng; 

Xét T& trInh so' 162/7Tr-UBND ngày 24/6/2021 cña Uy ban nhân dan huyn 

Kim Son ye' vic quyêt djnh Chi trtrol'zg dáu hr di! an Do'u hr xáy dirng cc' th hg 

to'ng khu dan cit khói 10, thj trá'n Blnh Minh, huyn Kim Scm (giai dogn 1), Báo cáo 
kê't qua thám tra ci'ia Ban Kinh to' - xâ hi HDND huyçn và ca'c kiê'n tháo lucn 
cüa dgi bié'u H5i dOng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt Chü trtro'ng du tu dr an Bãu tu xây durng co s& hi 
tang khu dan cu khôi 10, thl trn BInh Minh, huyn Kim Son (giai doin 1) do 

Uy ban nhãn dan huyn Kim Son quãn dir an vói các ni dung nhur san: 

1. Muic tiêu du tir 

Khi dir an duqc hoàn thành sê gop phân cãi thin co s& h tang, nâng cao 

cht luçing ci:ia mng 1ui giao thông trong khu vrc, thic day qua trInh xây dirng 
khu dan cu m&i cüa thj trn, nâng cao dci sng vt chat cüng nhu tinh than cüa 

Nhân dan, ma rng thông tin, phát trin kinh tê xã hi. 

2. Quy mô du tu' 

2.1. Duang giao thông: Giai do?n 1 xây dirng 05 tuyn duO'ng vai tng chiu 

dài khoãng 982m. Các tuyên duang có thông s k5 thut chü yêu sau. 
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- Tuyn 1: Co chiu dài tuyn khoâng 96,Om. 
- Tuyên 2: Co chiêu dài tuyên khoâng 96,Om. 
- Tuyên 3: Co chiu dài tuyn khoãng 135,Om. 
- Tuyên 4: Co chiêu dài tuyn khoãng 340,Om. 
- Tuyên 5: Co chiêu dài tuyên khoãng 315,Om. 
Các tuyên 1, tuyén 2, tuyên 3, tuyên 4, tuyên 5, cüng Co 

+ Chiu rng mtt dung Bmt = (1x7,5m) = 7,5m 
+ Chiu ring via he Bvia he = (2x4,Om) = 8,Om 
+ Chiu rng nn dumg: Bnn 15,5m 
2.2. Via he: Toàn bô tuyênl, tuyên 2, tuyn 3, tuyên 4, tuyên 5 thiêt kê via 

he hai ben v&i be rng B = 2x4,Om. 
2.3. H thông thoát nithc m,t và nithc mua 
- Thoát nuâc d9c bô trI trên via he có thng chiêu dài khoâng 1 .964,Om, mt 

ct hInh chü nht, toàn b h thng nuóc mt và nuóc mua trên myn së ducic thu 
qua h thóng ho ga, ci:ra thu d.t t.i mép he, nuc d v rânh dc và thoát vào h 
thng kênh mi.wng trên tuyên. B trI h thng ho ga, cra thu nuâc vth khoãng 
each 30m!vj trI d9c theo tuyên dixông. 

- Thoát nu&c ngang: B trI các h thng cng hp BTCT kt ni h thng 
thoát nuâc d9c và thoát nuâc cho toàn h thong. 

2.4. Nix&c sinh hoat:  Sir diing 6ng nhira HDPE dt ben duâi via he vOi tng 
chiêu dài khoãng 1.800,Om. 

2.5. Thoát nrnc thai: B trI phIa sau các h dan có thng chiu dài khoãng 
680,Om, m.t cat rãnh thoát nithc hInh chtr nhQ.t, nithc thai duçc xr 1 truc khi xã 
ra môi truYng. 

2.6. Din sinh hot và din chiu sang: Thi& k du ni vâi ngun din 
hin có khi dua cong trInh vào sir diing. 

- Din sinh hot: Xây drng h thng cip din vói h thng dithng day c.p din. 

- Diên chiu sang bao gm: h thng ct den dugc b trI so le 2 ben &rông 
vâi khoãng each trung bInh 40m, h thông duàng day cap din di ngm. 

2.7. Cay xanh: B trI các bn cay trên via he vói khoáng cách trung bInh 
lOm101 bOn. 

2.8. An toàn giao thông: Thit k h thng an toàn giao thông dng b trên 
tuyên bao gm h thng bin báo, vch san ké duôrng. 

2.9. Hào k thutt: Xây drng hào k9 thut BTCT có chiêu dài khoãng 1.950m. 

3. Nhóm dir an: Di.r an nhóm C. 
A • 4. Tong mire dau tirdijan: 32.703.131.000 dong 

(B&'zg cht: Ba mztcti hal tj', bay tram linh ha triu, m3t tram ha mutti mt nghln 
ding chn) 
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5. Co cu ngun vn: Ngân sách huyn (ti'r ngun d.0 giá quyn sir diing dt 
khu dan cu khôi 10, thj tr,n Binh Minh). 

6. Dia dim thi hin dir an: Thj trLn Binh Mirth, huyn Kim San, tinh Ninh Bmnh. 

7. Thôi gian thirc hin dián: Nm 2021 -2022. 

8. Tin do thurc hiên dir an 

- Thm djnh, phê duyt chü tri.rang du ti.r: Qu 11/2021. 

- Lap, thm djnh, phê duyt dir an, thit k ban ye thi công: Qu 111/2021. 

- Lira ch9n nba thu thi công: Qu IV/202 1. 

- Thi Cong cOng trInh: Qu IV/2021 - näm 2022. 

Dieu 2. To chuc thiyc hiçn 

1. Giao Uy ban Nhân dan huyn. 

a. T chiLrc thrc hin Nghj quyt nay dam bào dung quy djnh pháp 1ut. 

b. Chi dao  các phOng ban chuyên mon và các cci quan dan vj có lien quan 
hoàn thành d1r an Dâu tu xây drng co sO' h tang khu dan cix khôi 10, thj trân BInh 
Minh, huyn Kim San (giai dotn 1) trInh ctp có thâm quyn quyêt djnh dâu tu dr 
an theo dung quy djnh cUa Lut du tu cong nàm 2019 và pháp lut lien quan. 
Dng thO'i t chirc thrc hin dr an theo hn mirc von duçic bô trI, không d phát 
sinh nq dçng xây dimg Ca ban. 

2. ThuO'ng trirc Hi dng Nhân dan huyn, các Ban cüa Hôi dông Nhãn dan 
huyn và di biu Hi dng Nhãn dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçic Hi dng Nhân dan huyn Kim San khOa XX, 
nhim k 202 1-2026, kS'  hçp thi.'r Nht thông qua ngày 01 tháng 7 nàm 2021 và cO 
hiu 1irc k ti'r ngày thông qua./. 

No'i nhân: 
- HDND, UBND tinh; 
- Ban Thtrng vii Huyn Uy; 
-Tf HDND, IJBND, UBMTITQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các di biu HDND huyn khóa XX; 
- Cáe ea quan, &m VI:  Phông Tài chInh - 
hoach, Phông Kinh tê và Ha tang, Phông Tài 
nguyen và Môi tru&ng, BQL dr an dâu tti xây 
dijng, Van phông Huyn iy, Van phông 
HDND&UBND huyn, Trung tam Van hóa-Thé 
thao và Truyên thanh huyn; 
- TT Dãng ui', HDND, UBND thj trân BInh 
Minh. 
- Ltru: VT. 

Dinh Vit Dung 
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