
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc Jp — Tir do — Hanh phüc  

S& 4 1 /NQ-HDND Kim San, ngày t?r17-záng 7 nàm 2021 

NGH! QUYET 
V chü truo'ng dâu tir dir an: Xir 1 xói to bãi Song Vic doin tir cng xóm 9 

dn Nhà thr Kim Dài (phIa bO Hü'u) trên dja bàn xã Thirçrng Kim 

HO! BONG NHAN DAN IIUYN KIM SON KHOA XX 
NHI1M Kc( 2021-2026, KY HQP TH11 NHAT 

Can thLut To chic chInh quyn djaphu'oi'igngày 19/6/2015, 

Can ci Luçt Sira dó'i, bc sung mç5t so' diu cza Lut Td chi'c ChInh phü và 
Lut T chz'c chInh quyé'n dja phu'o'ng ngày 22/11/2019, 

Can th Luçt Xáy dy'ng ngày 18/6/2014; Luát Szca dOi, bO sung môt so ã'iêu 
cza Lut Xáy dy'ng ngày 1 7/6/2020, 

Can cLutDcu twcóngngày 13/6/2019; 

Can th Nghj d(nh so' 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 cza ChInh phI quy 
djnh chi tiê't thi hành mç3t sO' diu cja LucU Ddu tzz cOng, 

Xét Ta trinh sO 168/TTr-UBND ngày 24/6/2021 cz,a Uy ban nhán dan huyn 
Kim Soii v vic phê duyt chi truvl'ig du tu dl! an: Xz't lj xOi là bãi SOng V41c 
dogn tfr cdng xóm 9 dIn Nhà thO' Kim Dài (phia bà Hü'u,) trên dja bàn xã Thu'oi'ig 
Kiêm; Báo cáo két qua thdm tra cia Ban Kinh tl - xã hi HDND huyn Va các y 
kiê'n tháo luçn cza dgi bié'u Hç5i dng nhán dan huyn. 

QUYET NGH4: 

Biu 1. Phê duyt chü trirong du tir dir an Xir ty xói icr bãi Song Vic 
don tu' cEng xóm 9 dn Nhà tho Kim Bài (phIa bo' Hü'u) trên da bàn xã 
Thu'çrng Kim do Uy ban nhân dan huyn Kim Son quãn I dir an vri các ni 
dung nhir sau: 

1. Mic tiêu dâu tur 

- Xü 1 sir c xói 1& bãi song Vac  doan tr cng xóm 9 dn Nba Th Kim Dài 

(phIa bi Hthi) trên dja bàn xä Thucing Kim. 

- Dam bâo an toàn cho nhà &, cong trInh phii cOa mt so h dan sinh song 

ngoài bãi Song Vac. 

2. Quy mô du tir 

- Chiu dài kè h bi sOng khoâng: 102m. 
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- HInh thi'rc kè: H chân, gia c lông song bng dá hc thà ri t.o mái m2 
tü cao trInh day song dn cao trInh (+0,00), dung rp thép lôi dá kIch thixóc 
(2xlxO,5m) xp phü d.0 kè dn cao trInh (+0,50), gia cô mái b song tr cao trInh 
(+0,50) den cao trInh dir kin (+1,35) bng dá hc xây VXM M100# dày 30cm vth 

h s mái m2, lap dixai gia c bang dá lot 4x6 dày 10cm. 

3. Nhóm dir an, 1oi cong trInh và cap cong trInh 

Dr an nhóm C, Cong trInh Nông nghip & PTNT, cp IV. 
A A 4. Tong muc dau tu dir an: 1.000.000.000 dong. 

(Bang chü: M5t t)' &ng ch8n.) 

5. Nguin vEn 

Ngân sách tinh: 1,00 t' dng (H trçl b sung có miic tiêu cho UBND huyn 

theo Cong van so 83/UBND-VP2 ngày 17/6/2021 cüa UBND tinh Ninh BInh v 

vic thirc hin mt s cong trInh cp bach nàm 2021). 

6. DIa  diem thyc hin diy an 

Xã Thuqng Kim, huyn Kim Son, tinh Ninh Blnh. 

7. Thoi gian thirc hin diy an: Nàm 202 1-2022. 

8. Tin do thic hin di an 

a) Th.m djnh, phê duyt Chü trucrng du tu: Qu 11/2021. 

b) Lip, thm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu 111/2021. 

c) Lira ch9n nhà thu thi công: Qu IV/202 1. 

d) Thi cong hoàn thành cong trInh: Qu 1/2022. 

Diu 2. To chirc thiyc hiên 

1. Giao Uy ban nhãn dan huyn 

a) To chüc thirc hin Nghj quyt nay dam bão dOng quy djnh cüa pháp 1ut. 

b) Chi dao các phông ban chuyên mon và các Co quan don vj có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh t - k thut dir an: Xir 1 xói Ri bãi Song Vac  doan t1r 

cng xóm 9 dn Nhà tha Kim Dài (phIa b Htru) trên dja bàn xã Thi.rçmg Kim 
trinh cp có thm quyn quyt djnh du tu dir an theo dung quy djnh cüa Lu.t Du 

tu cOng nàm 2019 Va pháp 1ut lien quan. Dng thai t chuc thixc hin dr an theo 
han mrc vn duqc bô trI, khOng d phát sinh nq dçng xây drng co bàn. 

2. Thuang tnrc Hi dng nhân 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. 



Dinh Vit Dung 
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Diu 3. Nghj quy& nay duçic Hi dng Nhân dan huyn Kim Syn khóa XX, 
nhim k 202 1-2026, kS' h9p thu Nht thông qua ngày 01 tháng 7 nàm 2021 và có 
hiu hrc thi hành k ti'r ngày thông qua.!. j4 

No'i nl:1n: 
- HDND, UBND tinh; 
- Ban Thirôrng vi Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTFQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dai  biéu J-IDND huyn khóa XX; 
- Các cor quan: Phông Tài chInh - Ké hoch, 
Phông Nong nghip & PINT, BQL dij an dãu ti 
xay dirng, Van phông Huyn üy, Van phong 
FIDND & UBND huyn; Trung tam Van hoá - 
The thao và Truyn thanh huyn; 
- UBND xA Thi.rqng Kim; 
-Ltru:VT. 
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