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NGH! QUYET 
V cbü trwrng dãu tir di1 an: Xtr I cp bach tm thôri trong mila 
mua bão nãm 2021 di vói sr c xói 1&, silt sst bir Hü'u song Vjc don tir Km26+731~Km26+931 theo 1 trInh tuyn dê 

HIru song Vc thuc dja bàn xã Thirçrng Kim 

HOI BONG NIIAN DAN HUYN KIM SUN KHOA XX 
NHIM K 2021-2026, K'( HOP TH1IJAI 

Can ci Luát To' chüc Chmnh quyln dja phu'crng ngày 19/6/2015, Luât tha 
dói, bó sung mç5t so' diu cüa Luát TI chic ChInh phü và Luç2t TI chzc chInh quyln 
dfa phuviig ngày 22/11/2019; 

Can th Lut Xáy dmg ngày 18/6/2014; Lut tha dli, bo' sung mç5t so' diu 
cza Lut Xáy c4eng ngày 1 7/6/2020, 

Can c& Luat Ddu tie cOng ngày 13/6/2019; 

Can ci Nghj djnh so' 40/2020/ND-Cp ngày 06/4/2020 cia ChInh phá quy 
dnh chi tilt thi hành mót so' diu cza Luát Ddu tie cOng, 

Xét Ta trInh so' 256/Trrr-UBND ngày 24/9/2021 cia liTy ban nhán dan huyn 
Kim Sun vo' vic d nghj phê duyt chi frieong ddu tie dr an: Xz' lj c4i bach tgm 
thai trong mita mica bâo nàm 2021 dli vài sr co' xói ló, syt sgt bà Hfru sOng Vgc 
doan tie Km26+73] —Km26+93] theo lj trInh tuyé'n dé Hthi song Vgc thuóc cl/a 
bàn xâ Thieçmg Kim; Báo cáo kIt qua thdm tra cüa Ban Kinh to' 

- xâ h5i HDND 
huyn và các j kiln tháo lun cüa dgi bilu Hi dIng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü truong du tu' dir an Xir 1 cp bach tim tho'i 
trong mua mira bão nàm 2021 di V sr c xói Wi, siit sat br Hüu song Vic 
domn tir Km26+731+Km26+931 theo ly trinh tuyen de Hu'u song Vc thu9c d!a 
bàn xã Thurçrng Kim do Uy ban nhân dan huyn Kim Son quail 1 thy an vói 
các ni dung nhir sau: 

1. Muc tiêu du tir 

Ngan ch.n hu qua cüa sr c xói là, siit st b& Hthi song Vtc, dam bão an 
toàn cho nhà a, cong trInh phi cUa mOt s h dan sinh sng ngoài bãi Song Vac và 
bâo v cong trInh ton giáo (nhà tha giáo h9 Kim Dai). 

HQI BONG NHAN DAN 
HUYEN KIM SUN 
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2. Quy mô du tir 

- Kè h chân tuyn bi Hüu song Vac doan t& Km26+731~K26+93 1 theo l trInh tuyen dê Hiru song Vac, vói chiêu dài khoãng 199,50m. 
- Hmnh thüc kè dix kin: 

+ Ho chân, gia c6 bi song bang dá hc thá ri tao mái m=2 ttr cao trinh day 
sOng den cao trInh (+0,00), vâi chiu rng dinh lang th dá hc là 4,00m. 

+ Dung rç thép b9c nhra PVC lôi dá hc loai kIch thithc (2x1x0,5m) xp 
phü dâu kè den cao trInh (+0,50). 

+ Tr cao trmnh (+0,50) dn cao trinh bãi song: Thâ dá hc tao mái m=2, phia 
trên mái xêp r9 thép b9c nhixa PVC lôi dá hc loai kIch thixóc (2x1x0,5m). 

3. Nhóm dr an, 1oii cong trinh: Dir an nhóm C, Cong trmnh Nông nghiep 
và Phát triên nông thOn. 

4. Tong mire dau tur dr an: 3.682.000.000 dong. 
(Bcng chi: Ba tj' sáu tram tam mircri hai triu dng chã&. 
5. Nguin vin: Tir ngun dr phông ngân sách huyn näm 2021 và ngân sách 

tinh ho trci. 

6. Dja dim thyc hin dir an: Xà Tht.rçing Kim, huyn Kim Scm, tinh Ninh Bmnh. 
7. Thôi gian thirc hin dirán: Nàm 2021. 
8. Tin do thure hién dir an: 
a) Thm djnh, phê duyt Chü trixcing du tix: Qu 111/2021. 
b) Lip, thm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu IV/202 1. 

c) Lra ch9n nhà thu thi cOng: Qu IV/202 1. 

d) Thi cong hoàn thành cOng trInh: Qu IV/202 1. 

Did 2. To chtrc thirc hien 

1. Giao Uy ban nhãn dan huyn 

a) T chüc thirc hin Nghj quyt nay dam báo dung quy djnh cüa pháp lust. 
b) Chi dao các phông ban chuyên mon và các ccm quan, dcmn vi có lien quan 

hoãn thành Báo cáo kinh t 
- k5 thut dir an: Xfr 1y cap bach tam thôi trong müa 

mi.ra bão nàm 2021 di vOl sir c xói 10, s11t sat bO HCtu song Vac doan tü 
Km26+73 1~Km26+93 1 theo 1 trinh tuyn dé Hthi sOng Vac thuc dja bàn xä 
Thixçmng Kim trmnh cp có thm quyn quy& djnh du tix dir an theo dáng quy djnh 
cüa Lu.t Du tu cong nàm 2019 và pháp lut lien quan. Dông th0i tO chirc thijc hin 
dir an theo hn mirc vn dixçmc b tn, không dê phát sinh nçi dçng xay drng ccm bàn. 

2. ThixOng trirc Hi dng nhan dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhàn dan 
huyn và di biu Hi dng nhãn dan huyn giám sat vic thirc hin Nghi quyêt nay. 
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JJiu 3. Nghj quyêt nay drcic Hi dng nhan dan huyn Kim Scm khóa XX, 
nhiém kS' 202 1-2026, kr h9p thu Hai thông qua ngày 29 tháng 9 nàm 2021 và c hiu hrc thi hành k tir ngày thông qua./. c 
Noi n/i/in: 
- FIDND,UBND tinh; 
- Ban Thuông viii Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cña HDND huyn; 
- Các dai biéu J-IDND huyn khóa XX; 
- Các co quan: Phông Tâi cliInh - K hoach, 
Phông Nông nghiép & PTNT, BQL dlj an dau Pr 
xay dirng, Van phông fluyén üy, Van phông 
HDND & UBND huyn; Trung Tam Van Hoá - 
The thao vã Truyên thanh huyn; 
- Dáng ui', HDND và UBND xã Thtrcmg Kim; 
-Ltru:VT. 
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