
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
HUYEN KIM SON BcIp—Tirdo—Hinh phóc 

S: ,íØ /NQ-HDND Kim Son, ngày O-7háng 7 nàm 2021 

NGH! QUYET 

V chü trirorng du tur diy an Bu tir xây dtrng co s& h tang khu dan cu 
xóm 12, xã Liru Phtrorng, huyn Kim Son 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SO KIIOA XX 
NHIM KY 2021-2026, KY HQP THI1 NHAT 

Can thLuçt Td ch&c chInh quyn daphu'ong ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut Sila ddi b sung mç5t sd dieu cia Lugt Td chi'c Chinh phi và Luát 
To ch&c chInh quyên diaphircrng ngày 22/11/2019; 

Can c& Lu2t Xáy c4cng  ngày 18/6/2014, 

Can thLugt Silta ctdi, bc5' sung mç5t sO' diu cüa LuctXáy dyng ngày 17/6/2020; 

Can cLutDcu tucOngngày 13/6/2019; 

Can c& Nghj djnh 5 40/2020/ND-CF ngày 06/4/2020 cta ChInh phü quy 
djnh chi tiê't thi hành m5t sO diu cüa Lugt Dáu ttr cOng, 

Xét T& trInh s 161/TTr-UBND ngày 24/6/202 1 cia Uy ban nhán dan huyn 
Kim Scm ye' vic phê duyçt C'hi trwol'zg ddu tu' du' an Ddu tu xdy dy'ng co' sà hg tang 
khu dan cu' xóm 12, xâ Lu'u Phu'ong, huyn Kim Son, Báo cáo két qua thám tra cia 
Ban Kinh té - xä h7i HDND huyçn và các , kién tháo 1u4n  cia dgi biêu Hçi dOng 
nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt Chü truong du tu' dii  an Bãu tir xây dirng co sr h 
tng khu dan cu xóm 12, xã Lu'u Phu'orng, huyn Kim Son do Uy ban nhân dan 
huyn Kim Son quãn I thy an vó"i các ni dung nhtr sau: 

1. Mite tiêu du tur 

Khi dir an discic hoàn thành sê gop ph&n câi thin co si ht tang, nâng cao 
cht lucrng cña ming 1ui giao thông trong khu v1rc, thüc day qua trInh xây dirng 
khu dan cu mOi cüa xã, nâng cao d?yi song 4t chit cflng nhu tinh th,n cüa Nhân 
dan, m rng thông tin, phát trin kinh té x hi. 

2. Quy mô du tir 

2.1. Dirô'ng giao thông: xây dirng 05 tuyên Co tong chiu dài khoãng 960,7 m. 
Các tuyn dumg có thông s k5 thut chü yêu sau. 

- Tuyén Dl: Co chiu dài tuyën khoâng 161,3m. 
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+ Chiu rng via he Bvia he = (8,Om+6,Om) = 14,Om. 
+ Chiêu rng nên diing: Bnn 28,Om. 
- Tuyên D2: Co chiu dãi tuyn khoâng 123,3m. 
+ Chiêu rng mitt du?mg Bmt = (1x5,Om) 5,Om. 
+ Chiêu rng via he Bvia he = (2,5m+2,5m) = 5,Om. 
+ Chiêu rng nên dithng: Bnn 1O,Om. 
- Tuyên D3: Co chiu dài tuyn khoãng 153,4m. 
+ Chiêu rng mt dmg Bmt = (1x7,5m) = 7,5m. 
+ Chiu rng via he Bvia he = (6,Om+7,5m) = 13,5m. 
+ Chiêu rng nên dung: Bnn = 21,Om. 
- Tuyn Ni: Co chiu dài tuyên khoãng 260,4m. 
+ Chiêu rng mt dixing Bmt = (1x7,5m) = 7,5m. 
+ Chiêu rng via he Bvia he = (4,Om+4,Om) = 8,Om. 
+ Chiu rng nn diing: Bnên = 15,5m. 
- Tuyên N2: Co chiu dài tuyn khoãng 262,3m. 
+ Chiêu rng mt dithng Bmt = (1x7,5m) = 7,5m. 
+ Chiêu rng via he Bvia he = (4,Om+4,Om) = 8,Om. 
+ Chiu rng nên cttthng: Bnên = i5,5m. 

2.2. Via he: Thit k via he hai ben vi b rng tr 2,5m dn 8,Om. 

2.3. H thng thoát niro'c mt Va fllTO'C mira: 

- Thoát nuâc dpc b tn trên via he du tu giai don 1 dài khoãng 1 .900,Om 
mt ct hInh chü nht, toàn b h thng nuOc mt và nisOc mua trên tuyn sê ctuçic 
thu qua h thông ho ga, ci'ra thu dt ti mép he, nuâc do ye ränh dcc và thoát vào 
h thng kênh mucing trên tuyn. B trI h thng h ga, ci'ra thu nuc vci khoâng 
each 3 Omlvj tn dc theo tuyn du&ng. 

- Thoát nithc ngang: B trI các h thng cng hp BTCT kt ni h thng 
thoát nuâc dcc và thoát nixâc cho toàn h thng. 

2.4. Ntr&c sinh hoyt: Sr ditng ng nhia HDPE dt ben dtrâi via he. 

2.5. Thoát ntr&c thai: Bô tn phia sau các h dan, mt ct rãnh thoát nuóc 
hInh ch'cr nht. 

• •A •( " ' 2.6. Diçn sinh hot va diçn chieu sang: Thiet ke dau noi vn nguon diçn 
hin có khi dua cOng trInh vào si:r diing. 

- Din sinh hoit: Xây dirng h théng cp din vài h thing duting day cp din. 

- Din chiu sang bao gm: H thng ct den duçic b trj so le 2 ben &ing 
vi khoáng cách trung bInh 40m, h thng du?mg day cap din di ngâm. 

2.7. Cay xanh: B trI các bn cay trên via he vi khoãng cách trung blnh 
lOmlOi bôn. 

2.8. An toàn giao thông: Thi& k h thng an toàn giao thông dng bO trên 
tuyn bao gm h thông bin báo, vach  sn ké dithng. 



Dinh Vit Dung 
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2.9. Hào k5 thuât: Xây drng hào k5 thu.t BTCT có chiu dài khoáng 1 .800m. 

3.Nhóm dirán: DiránnhómC. 

4.Tng mire du tirdrán: 39.231.583.000 dông 

(Bang chii': Ba muc/i chin tj, hai tram ba muv'i m6t triu, nám tram tam muv'i ba 
nghln dóng chán) 

5. Co cu ngu1n vn: Ngân sách huyn và ngân sách xã Luu Phucmg (tr 
ngun du giá quyn sü diing ctt khu dan cu xóm 12, xâ Lixu Phucing). 

. •* - A . 

6. D!a  diem thiyc hiçn dy an: Xa Luu Phuung, huyçn Kim Scm, tinh Nmh Binh. 

7. Thôi gian thiyc hin duyán: Näm 2021 -2022. 

8. Tin do thirc hiên dir an 

- Thm djnh, phé duyt chü trrnmg du tix: Qu 11/2021. 

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

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

- Thi cong cong trInh: Qu IV/2021 - näm 2022. 

Diu 2. To chfrc thuc hin 

1. Giao Uy ban Nhân dan huyn 

a. T chüc thirc hin Nghj quyt nay dam bão dung quy djnh pháp 1utt. 

b. Chi dao  các phông ban chuyên mon và các ccm quan don vj có lien quan hoãn 
thành dir an Dâu tu xây dirng Co sO' ha thng khu dan cu xóm 12, xä Luu Phuong, 
huyn Kim Son trInh cp có thm quyn quyt djnh du tu dir an theo ding quy djnh 
cüa Lust dAu tu cong näm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dông th&i to chirc thrc hin 
dir an theo h?n  miirc von duct bô tn, không dê phát sinh nçm dçng xây dimg ccm bàn. 

2. ThuO'ng trrc Hji dng Nhãn dan huyn, các Ban cüa Hi dông Nhan dan 
huyn và dai  biu Hi dông Nhân dan huyn giám sat vic th1rc hin Nghj quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quy& nay duçmc Hi dng Nhân dan huyn Kim Son khóa XX, 
nhim k' 202 1-2026, kS'  hçp thu Nh.t thông qua ngày 01 tháng 7 nàm 2021 và CO 
hiu lrc k ti'r ngày thông qua./.,  

Nci nithn: 
- HDND, UBND tinh; 
- Ban Thting viii Huyn ñy; 
- TF HDND, UBND, UBMYFQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dai  biu I-IDND huyn khóa XX; 
- Các cci quan, don vi: Phèng Tài chInh - Kê hoach, 
Phông Kmh té và Ha thng, Phang Tài nguyen và Môi 
tnrèng, BQL dtr an dâu ti.r xay dimg, Van phông 
Huyn üy, Van phông HDND&UBND huyn, Trung 
tam Van hóa-Thê thao và Truyën thanh huyn; 
- TT Dâng us', HDND, UBND xä Luu Phuong; 
- Luu: VT. 
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