
CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc1p—Tiydo—Htnh phác  

S& 2-0 /NQ-HEND Kim Son, ngày 04 tháng 7 nãm 2021 

NGH! QUYET 
Ye chü trtwng dãu tir diy an: Xây dirng cp bach ttrông chn song 

don gn cng CT10, CT11 và diem canh dê tui dâu trIic 
duo'ng B8 trên tuyn dê biên BInh Minh III 

HOT DONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIM KY 2021-2026, KY HOP TH1 NHAT 

Can thLuçit To ch&c ChInh quyn daphutrng ngày 19/6/2015; 

Can c& Lu2t S&a do21, b sung m5t s diu cüa Luçt T chj'c ChInh phi và 
Lut To ch&c chInh quyn djaphu'crng ngày 22/11/2019,- 

Can c& Luçt Xáy dy'ng ngày 18/6/2014; Luát Szra ddi, bd sung mt s diu 
cza LuçtXáy dmg ngày 17/6/2020; 

Can th Luat Du tw cOng ngày ]3/6/2019, 

Can ci Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cza hInh phi quy 
djnh chi tiét thi hành m3t sO diêu cña Lut Dáu tu' cóng; 

Xét T& trInh sd 167/TTr-UBND ngày 24/6/202 1 cüa Uy ban nhán dan huyn 
Kim Scm ye vic phé duyt chi tru'c!ng &u tu' dy' án. Xáy dy'ng cá bach tu-thig 
chàn song dogn gOn cOng CTJO, CT]] và diem canh dé tgi dâu tryc ththng B8 trén 
tuyê'n dê bié'n BInh Minh III, Báo cáo kAt qua thám tra cza Ban Kinh tè - x 'a hçäi 
HDND huyn và các j kiin tháo 1uç2n cüa dgi biéu Hç5i dOng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü truong du tir dy an Xy drng cp bach turrng 
chän sOng doin gn cong CT1O, CT11 và dim canh dê tii du triic thro'ng B8 
trên tuyên dê biên BInh Minh III do Uy ban nhân dan huyn Kim Sorn quãn I 
di an v&i các ni dung nhtr sau: 

1. Mc tiêu du hr 

- Nãrig cp dotn dê gn cng CT1O và gn cng CT11 d có khâ nàng chng 
chju duçic vâi mirc nuc triêu trung bmnh thn su.t P=5% két hçp vci nuic dâng va 
song leo irng vâi bão c.p 12. 

- Xây dirng 01 diem canh dê ti du tric du0ng B8 phc vi cong tác h dê, 
di dan vüng bãi bi yen bin. 

2. Quy mô du tur 

- Hang m1ic tithng chin song: 

HOIDONG NHAN DAN 
HUYN KIM S1N 
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+ Ti.ring chin song có kt c.0 be tong cM thép, phn chân tu?mg ntm trong 
than dé dir kiên rng 1,30m, di kiên phân tiiOng tInh tr mtt dê cao 0,70m. 

+ Tng chiu dài tu&ng chin song khoâng 1 .824m, gm don giáp cng 
CT11 dài khoãng 673m và don giáp cng CT10 dài khoãng 1.151m. 

- Hang miic dim canh dê: Tai  dAu trc dung B8, có kM cu nba cp III, 
mái bang kiên cô, lçip ton chông nóng; móng bang, dài, ging móng b.ng BTCT, 
ct móng bang BTCT, nên móng gia Co cc tre; tu&ng gch xây VXM M50# kM 
hçip ct chju hrc, dam gang, san mái bang BTCT; c1ra bang g urn, kIch thuâc san 
cüa diem dir kiên 6,00x9,90m. 

3. Nhóm dr an, 1oi cong trInh Va cp cong trinh 

Dir an nhóm C, Cong trInh Nông nghip & PTNT, cap iv. 

4. Tong muc du tir dir an: 8.000.000.000 dng (Bang chI: Tam dng 
chàn./.). 

5. Co' cau nguon von 

- Ngân sách tinh vâ ngân sách huyn, trong do: 

+ Ngân sách tinh: 5,00 t dông (H trçl b sung có miic tiêu cho UBND 
huyn theo Cong van so 83/UBND-VP2 ngày 17/6/202 1 cüa UBND tinh Ninh 
Bmnh ye vic thirc hin mt so cong trInh cap bach nAm 2021). 

+ Ngãn sách huyn: 3,00 t' dng. 

6. Dia diem thuc hiên dir an 

Các xã Kim Dông, Kim Trung, Kim Hái, huyn Kim SGn, tinh Ninh BInh. 

7. Thôi gian thirc hin d.y an: Näm 202 1-2022. 

8. Tiên d thtic hiên dir an 

a) Thm djnh, phê duyt Chü truang du tu: Qu 11/2021. 

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

c) Lira ch9n nba th.0 thi cOng: Qu IV/202 1. 

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

Diu 2. Ti chfrc thirc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn 

a) T chüc thirc hin Nghj quyM nay dam bâo diing quy djnh cüa pháp 1u.t. 

b) Chi dao  các phOng ban chuyen mon và các cci quan don vj có lien quan 
hoàn thành Báo cáo kinh té - k5 thut dr an: Xây drng cap bach tirng chàn ,sóng 
do?n gn cOng CT10, CT1 1 và diem canh dê tai  dâu trc du&ng B8 tren tuyen dê 
bin Binh Minh III trInh cp cO thm quyên quyM djnh du tu dr an theo dung quy 
djnh cüa Lut Dâu tir cong näm 2019 và pháp lust lien quan. DOng thai tO chüc 
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thrc hin dix an theo hn m1rc vn dixcic b trI, không d phát sinh nçi dçng xây 
dirng Co ban. 

2. This?ng trirc Hôi dng Nhan dan huyn, các Ban cüa Hi dng Nhân dan 
huyn và di biêu Hi dông Nhan dan huyên giám sat vic thirc hin Nghj quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quy& nay duçic Hii dng Nhân dan huyn Kim San khóa XX, 
nhiêm kS' 202 1-2026, k' h9p thi'r Nht thông qua ngày 01 tháng 7 nám 2021 vâ có 
hiu lirc thi hành k tü ngày thông qua./.; 

Nol nhân: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thirmg vu Huyn ñy; 
- TT I-I1DND, UBND, UBMTFQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dai  biéu HDND huyn khóa XX; 
- Các c quan: Phông Tài chInh - Ké hoch, 
Phông Nong nghip & PTNT, BQL dir an dâu tix 
xây dimg, Van phong Huyn üy, VAn phông 
HDND & UBND huyn; Trung tam VAn hoá - 
Th thao và Truyén thanh huyn; 
- UBND các xA: Kim Dông, Kim Trung, Kim Hái; 
- Lru: VT. 
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