
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN KIM SON Bc Ip — Ttr do — Hanh phüc 

S& 4' /NQ-HDND Kim Sun, ngày Otháng 7 nám 2021 

NGH! QUYET 

V chü trirong du tir dir an Bu ttr xây drng co' s& ha tang khu dan dr 
xóm 12, xã Hôi Ninh, huyn Kim Son  (giai don 1) 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIM K( 202 1-2026, KY HQP THI NHAT 

Crán c& Luçt To ch&c chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015, 

Can cz Lut Sia dli bl sung mç5t so' diéu cüa Lut TI chic ChInh phi và Lut 
TO chi'c chInh quyên djaphiroiig ngày 22/11/2019; 

Can thLu2tXáy dung ngày 18/6/2014; 

Can cii' Lu2t Sica dOi, bo2  sung m5t sl diu cla Lut Xáy drng ngày 17/6/2020; 

Can c& Lut Dlu tw cOng ngày 13/6/2019; 

C'án th Nghj dlnh  sO' 40/2020/ND-cP ngày 0 6/4/2020 cáa ChInh phi quy 
djnh chi tilt thi hành mt sl diu cia Luçt Dáu tu' cOng; 

Xét T& trInh sI 166/TTr-UBND ngày 24/6/2021 cáa dy ban nhán dan huyn 
Kim Scm v vic phê duyç7 Chi tru'ong dáu tu dzr an Dáu tu' xây dyng co' sà hg tang 
khu dan Cu' xOm 12, xâ Hói Ninh, huycn Kim Sun (giai dogn 1); Báo cáo két qua 
thdm tra cza Ban Kinh tl - xâ hç5i HDND huyn và các 5  kiln tháo lugn cia dgi 
bié'u H3i dcng nhán dan huyn. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Phê duyt Chü truo'ng dãu tir dr an Bãu tir xây dirng co' so' h 
tang khu dan cu' xóm 12, xã Hi Ninh, huyn Kim So'n (giai don 1) do Uy ban 
nhân dan huyn Kim So'n quãn I thy an vó'i các ni dung nhu' sail: 

1. Mic tiêu du tir 

Khi dir an duçc hoàn thành sê gop phn câi thin co s ha tng, nâng cao 
chat 1u'ng cüa mng luOi giao thông trong khu vixc, thüc day qua trInh xây dirng 
khu dan cu mi cüa xã, nâng cao däi song vt cht cQng nhix tinh th.n cüa Nhân 
dan, ma rng thông tin, phát triên kinh tê xã hi. 

2. Quy mô dãu tir 

2.1. Duang giao thông: Giai doan 1 xây dirng 06 tuyn duing có tng chiu 
dài khoáng 1.170,0 m. Các tuyn du?ng có thông so k thut chü yêu sau. 
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- Tuyên 1: Co chiu dài tuyn khoãng 285,Om. 
+Chiêu rng mt &r?ng Bmt = (1x7,Om) = 7,Om 
+ Chiêu rng via he Bvia he = (5m + O,75m) = 5,75m 
+ Chiêu rng nn thrng: Bnn = 12,75m 
- Các tuyên 2, tuyên 3, tuyên 4, tuyn 5, tuyén 6, cüng có: 

+ Chiu dâi tuyên khoãng 177,Om. 
+ Chiêu rng mt di.r&ng Bmt (1x7,Om) = 7,Om 
+ Chiêu rng via he Bvia he = (2x4,0m) = 8,0m 
+ Chiêu rng nn du&ng: Bnn = 15,Om 
2.2. Via he: Các tuyên 2,3,4,5,6 thit k via he hai ben vâi be rng B = 2x4,Om, 

riêng tuyên 1 chiêu rng Bvia he tir 0,75m den 5m. 
2.3. H thông thoát nuóc mitt và nuóc mua 
- Thoát nuâc dcc b6 trI trên via he du tu giai doan 1 dài khoàng 2.320,Om 

m.t cat hInh chü nht, toàn b h thng nithc mt và nuâc mua trên tuyên sê duqc 
thu qua h thông h ga, cfra thu dtt t?i  mép h, nuóc d v ränh dcc và thoát vào 
h thng kênh mucng trên tuyn. B tn h thMg h ga, cira thu nuc vâi khoâng 
each 3Omlvj trI dc theo tuyen dis?ing. 

- Thoát nrnc ngang: B trI các h thng eng hp BTCT kt ni h thng 
thoát nuóc dc và thoát nuc cho toàn h thông. 

2.4. Nixic sinh hot: Sir dung ng nhra HDPE dt ben dix&i via he vOi tng 
chiu dài khoãng 1 .700,Om. 

2.5. Thoát nithc thai: B trI phIa sau các h dan có thng chiu dài khoãng 
695,0m, m.t ct rãnh thoát nithc hInh chU nh.t, nuOc thai di.rçc xü 1 truâc khi xâ 
ra ra môi tru?Yng. 

2.6. Din sinh ho?t và din chiu sang: Thiêt k d.0 ni vói ngun din hin 
co khi dua cong trinh vào sü diing. 

- Din sinh hoit: Xây dirng h thng cp din v&i h thng duing day cp din. 

- Din chiu sang bao gm: h thng ct den drnc b trI so le 2 ben dixàng 
vri khoàng each trung bInh 40m, h thng di.thng day cap din di ngâm. 

2.7. Cay xanh: B trI các bn cay trên via he vâi khoãng each trung blnh 
lOm101 ban. 

2.8. An toàn giao thông: Thit k h thng an toàn giao thông dng b trôn 
tuyn bao gm h thông bin báo, v.ch san ké dthng. 

3.Nhómdián: DiránnhómC. 

4. Tng mfrc du ttr diy an: 39.23 8.590.000 dng 

(Bang chiè: Ba mwcñ chin ta>, hai tram ba mucli tam triu, nám tram chin mwcti nghIn 
a'óng chán.) 



Dinh Vit Dung 
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5. Co cu nguiin vn: Ngân sách huyn và ngân sách xã Hi Ninh.(tir nguôn 
dau giá quyên sü diing dat khu dan cu xóm 12, xã Hi Ninh). 

6. DIa  dim thirc hin dir an: Xà Hi Ninh, huyn Kim Scm, tinh Ninh BInh. 

7. Thôi gian thiyc hin dtrán: Nm 2021 -2022. 
A •A 8. Tien d9 thrc hiçn dy an 

- Thm djnh, phê duyt chü truclng du tu: Qu 11/2021. 

- L.p, thm djnh, phê duyt d an, thi& k bàn ye thi công: Qu 111/2021. 

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

- Thi cong cong trInh: Qu' IV/2021 - 11am 2022. 
.A A Then 2. To chirc thyc hiçn 

1. Giao Uy ban Nhân dânhuyn. 

a. T chirc thc hin Nghj quy& nay dam bào diing quy djnh pháp 1u.t. 

b. Chi dao  các phông ban chuyên mon và các ca quan dcin vi có lien quan 
hoàn thành dr an DAu tu xây dimg ci sâ ha tng khu dn cu xóm 12, xã Hi Ninh, 
huyn Kim Scm (giai dotn 1) trinh cp có thâm quyên quyêt djnh du tu dr an theo 
dung quy djnh cüa Lut dâu vs cong nàm 2019 và pháp lut lien quan. Dông thai to 
chüc thiic hin dir an theo han  mi.'rc vn thrc b tn, không dê phát sinh nçi d9ng 
xây drng co bàn. 

2. Thu?mg tnjc H)i dng Nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng Nhãn dan 
huyn và dai  biêu Hi dàng Nhân dan huyn giám sat vic thrc hin Nghj quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçc Hi dng Nhân dan huyn Kim Scm khóa XX, 
nhim k' 202 1-2026, kS'  hp thu Nht thông qua ngày 01 tháng 7 näm 2021 và có 
hiu 1irc kê tir ngày thông qua.!.,, 

NcrinhIn: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thung vi Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các Co quan, don vj: Phông Tài chinh - Kê 
hoch, Phông Kinh tê và Ha tang, Phông 
Tài nguyen và Môi trtr?mg, BQL dir an dâu 
tix xây drng, Van phông Huyn üy, Van 
phông HDND&UBND huyn, Trung tam 
Van hóa-Thê thao và Truyên thanh huyn; 
-  11 Dang uS', HDND, UBND xã Hôi Ninh. 
- Luii: VT. 
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