
HQIIJONGNHANDAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SON BcJp—Tiydo—Hinh phác 

Sé: 4 /NQ-HDND Kim San, ngày O4iháng 7 nãm 2021 

NGH! QUYET 

V chü truong du ttr dr an Di chuyên du*ng day 35KV I 372 và 373 E23.4 
don tur ct so 5 dn ct so 12 phiic viii dâu giá quyên sfr dyng dat trong khu 

trung tam hành chinh - chInh trj huyn Kim So'n, tinh Ninh Blnh 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KHOA XX 
NHIM KY 2021-2026, KY HOP Tilt NHAT 

Can ci Lu2t Td chic chinh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015; 

Can cz' Lut Sza ddi b sung m5t so' diu cia Lut To chic CiiInh phi và 
Lut TO chik chInh quyên djaphirong ngày 22/11/2019, 

Can thLutXáy dmg ngày 18/6/2014; 

Can ci Luçt Sita do2i, bd sung m3t s diu cza Lu2t Xáy diaig ngày 1 7/6/2020, 

Can c&LuatDau  tu'cOngngày 13/6/2019; 

Can ct Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phz quy 
djnh chi tiét thi hành mç5t sO diéu cüa Luçit Dáu tw cOng; 

Xét Ta trinh s 163/7Tr-UBND ngày 24/6/2021 cia Uy ban nhán dan huyn 
Kim Son ye viçc phê duyt Chz trwong dáu tu' dc an Di chuye2n du'&ng day 35KV 
l.5 372 và 373 E23. 4 don tfr ct s 5 dé'n ct so 12 phyc vy dâu giá quyn si' dyng 
dat trong khu trung tam hành chInh - chInh trj huycn Kim Son, tinh Ninh BInh; BOo 
cáo kêt qua thâm tra cza Ban Kinh té - xä hi HDND huyn và các j kiên thOo 
iun cla dai biu H5i dOng nhOn dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Phê duyt Chü trirong dâu tn dij an Di chuyên throng day 35KV 1 
372 vã 373 E23.4 don tir ct s 5 den ct so 12 phyc vIii dâu giá quyn sir dyng 
dt trong khu trung tam hành chInh - chInh tn huyn Kim So'n, tinh Ninh BInh 
do Uy ban nhân dan huyn Kim So'n quãn 1 dy an vó'i các ni dung nh,r sau: 

1. Myc tiêu dâu tir 
- Giái phóng mt bang phc vi du giá quyn str diing dt trong khu trung 

tam hành chInh - chInh trj huyn Kim Son, tinh Ninh BInh; 

- Dam bâo cung cap din vâi cht luçmg và s h.rcmg cao (AA, AU trong giâi 
hn cho phép); 

- Dam bâo tInh n djnh, lien tVc cp din. 

2. Quy mô dan tir 

Di chuyên doan  diiong day 35kV tr ct so 5 den ct s 12 1 372 và 373 - 
E23.4 có tong chiu dài 464m mtch kép. Di.thng day 35kV xây dirng mói di nôi 
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trên không dung ct be tong ly tam 1 8m, các v tn góc dung ct kéo hrc d.0 ct 
3.500N. Day dn dung 3AC/XLPE 4,3/HDPE — 120/19mm2. 

3. Nhóm dtrán:  DránnhómC. 
A A X 4. Tong mire dau hr dir an: 2.582.080.000 dong 

(Bang chI: Hai t), nám tram tam mwcli hai triu,khong tram tam mu'c/i nghIn 
dng chàn) 

5. Cr cu ngun vn: Ngân sách huyn. 

6. Dja dim thire hin dir an: Xà Thuçing Kiêm, huyn Kim Scn tinh Ninh BInh. 

7. Thô'i gian thiyc hin dy an: Nm 2021 - 2022. 
A •A 8. Tien d9 thyc hiçn dy an 

- Thm djnh, phê duyt chU trixcYng du tu: Qu 11/2021. 

- Lap,  thm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu 111/2021. 

- Lira chçn nhà thu thi công: Qu IV/202 1. 

- Thi cong cong trInh: Qu IV/2021 - nãm 2022. 
.A A Dieu 2. To chtrc thiyc hiçn 

1. Giao Uy ban Nhân dan huyn. 

a. T chüc thrc hin Nghj quyt nay dam bào diing quy djnh pháp 1ut. 

b. Chi dao  các phông ban chuyên mon va các ca quan dcm vj có lien quan 
hoàn thành Báo cáo kinh tê - k5 thut d an Di chuyên du&ng day 35KV 1 372 và 
373 E23.4 do.n ttir ct s 5 dn ct s 12 phic vii du giá quyn si ding dat trong 
khu trung tam hành chInh - chInh trj huyn Kim Sm, tinh Ninh BInh trInh c.p có 
thâm quyên quyt djnh dAu tu d%r an theo dung quy djnh cüa Lut du tu cOng 
näm 2019 và pháp 1u.t lien quan. Dng thai th chüc thirc hin dir an theo hn mirc 
von duçrc bô trI, không dê phát sinh nçc d9ng xây dirng co ban. 

2. Thuông trirc Hi dng Nhân dan huyn, các Ban cua Hi dng Nhân dan 
huyn và di biu Hi dông Nhãn dan huyn giám sat vic thrc hin Nghj quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçic Hi &ng Nhân dan huyn Kim San khóa XX, 
nhim k' 2021-2026, k' hçp thir Nh.t thông qua ngày 01 tháng 7 nAm 2021 và 
có hiu 1%rc kê ti'r ngày thông qua.!. 

Noi nhn: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thu?ng vi1 Huyn Uy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cUa HDND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các ca quan, dan vj: Phông Tài chinh - Kê 
hoch, Phàng Kinh tê và Ha thng, Phông 
Tài nguyen vã Môi truông, BQL dr an dâu 
ti.r xây dirng, Van phông Huyn üy, Van 
phông HDND&UBND huyn, Trung tam 
Van hóa-Thê thao và Truyên thanh huyn; 
- U Dãng us', HIDND, UBND xa Thung Kim. 
- Luu: VT. 
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