
HQIBONG NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN KIM SON Bc Ip  — Tur do — Hnh phüc 

So 4 /NQ-HDND Kim Son, ngày O-tháng 7 näm 2021 

NGH QUYET 

V chü truong du tir di an Xãy drng Tru'o'ng mm non Luru Phirong, huyn 
Kim Son, tinh Ninh BInh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SO KHOA XX 
NHflM Kc( 2021-2026, KY HQP THU NHAT 

Can thLut Td chic chInh quyn dfaphirnng ngày 19/6/2015, 

Can c Luct Si'ra dái bá sung mç5tsd diu cia Lut To chü'c GzInh phi và Lu2t 
To chic chIn/i quyên d/aphwong ngày 22/11/2019; 

Can c&LutXaydyngngày 18/6/2014; 

Can thLutSzra &l, bd sung mç5t sd diu cia LuçtXáy dtng ngày 17/6/2020; 

Can crLutDcu tu'cOngngày 13/6/2019; 

än cii' Nghj djnh s 40/2020/ND-GP ngày 06/4/202 0 cia ChInh phi quy 
djnh c/il tiêt thi hành m$t sO diéu cáa Lut Dáu tu' cOng; 

Xét Ta trInh sO 164/TTr-UBND ngày24/6/2021 cia (fy ban nhán dánhuyn 
Kim Son ye vic phê duyt Chz tru'ong dáu tu' dy an Xáydng Trtr&ng mám non 
Lwu P/'iu'crng, huyn Kim Son, tinh Nm/i Binh, Báo cáo két qua thám tra cia Ban 
Kinh té - xã h5i HDND huyn và các j kiên tháo lugn cia dgi biêu H5i dông nhán 
dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt Chü trirong du tur dir an Xây dirng Trtrô'ng mm non 
Liru Phuro'ng, huyn Kim Son, tinh Ninh BInh do Uy ban nhãn dan huyn Kim 
Son quãn 1 diy an vói các ni dung nhur sau: 

1. Muc tiêu du tu 
- Dáp ü'ng nhu cu h9c tp cüa các em hc sinh trong khu dan dan cu và mt 

s khu dan cu hin trng xung quanh. 

- Nhm dat  Trung mm non Luu Phiwng chun mirc d II. 

2.Quymôdâutur 
- San lap m.t bang. 
- Nba h9c 3 tng 12 phông. 
- Nhà hiu b 3 tang. 
- Nhâ h9c chüc näng 3 tng 6 phông. 

- Nba dinh duO'ng. 
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-Nhàbâovê. 
- Mái che san khu. 
- Cng, ttr1ng rào và các hang mic phii trq. 
3.Nhóm dtrán: DránnhómC. 

x 4. Tong mirc dau tir dir an: 43 .989.783.000 dong 
(Bcng chi: Bn muv'i ba tj, chin tram tam mitch chin triu, bay tram tam mitol ba 

nghIn dóng chàn.) 
5. Co cu ngun vn: Ngân sách huyn và ngân sách xã Lizu Phucrng. 

6. D!a  dim thy'c hin dir an: Xâ Luu Phucing, huyn Kim San, tinh Ninh Binh. 
7. Thôi gian thiyc hin di an: Näm 2021 - 2022. 

A •A 8. Tien d9 thirc hiçn dir an 
- Thm djnh , phê duyt ChU truang Mu tix: Qu 11/2021. 
- Lip, th.m djnh, phê duyt dir an, thit k ban ye thi công: Qu 111/2021. 
- Lira ch911 nhà thu thi công: Qu IV/202 1. 
- Thi cong cong trInh: Qu IV/2021 - nàm 2022. 
Diu 2. T chfrc thijc hin 
1. Giao Uy ban Nhân dan huyn 
a. T chüc thirc hin Nghj quyt nay dam bão dung quy djnh pháp 1ut. 
b. Chi dao  các phông ban chuyên mon và các co quan dan vj có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh tê - k5r thut dir an Xây dirng Tnxông mârn non Lizu 
Phixcing, huyn Kim San, tinh Ninh BInh trInh cap có thâm quyên quyêt djnh dâu 
ti.r dir an theo dung quy djnh cüa Lut dâu tis cOng nàrn 2019 và pháp 1ut lien 
quail. Dông th.M to chüc thirc hin dir an theo hn müc von duqc bô trI, không dê 
phát sinh nç d9ng xây dmg ca ban. 

2. Thuông trtrc Hi dng Nhãn dan huyn, các Ban cüa Hi dng Nhân dan 
huyn và dai  biêu Hi dông Nhãn dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quy& nay &rcic Hi dng Nhân dan huyn Kim San khóa XX, 
nhim kS'  2021-2026, k' hQp thu Nhât thông qua ngày 01 tháng 7 näm 2021 và có 
hiu lirc kê tr ngày thông qua./. 
Ni nhIn: 
- HDND, UBND tinh; 
- Ban ThLrng vi Huyn iy; 
- liT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa I-fDND huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các co quan, dcm vj: Phông Tài chInh - KH, 
Phông Kinh té và Ha tang, Phông Tài nguyen và 
MT, BQL dtj an DTXD huyn, Van phông Huyn 
üy, Van phông HDND&UBND huyn, TT Van 
hóa-Thê thao và Truyên thanh huyn; 
- TT Dáng us', I-IDND, UBND xã Li.ru Phixcmg; 
- Ltru: VT. 
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