
HQI BONG NHAN DAN 
HUYN KIM SON 

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Bc 1p — Tij do — Hinh phüc 

S : 2..9 /NQ-HDND Kim So'n, ngày 29 tháng 9 nám 2021 

NGH! QUYET 

V chü triro'ng du tu' dir an do dc, Ip ho sr dja chInh khu dt 
do Lfr doàn 279, B Tir 1nh Cong binh quãn 1 tii huyn Kim So'n 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KI1OA XX 
NHIM K 2021-2026, KY HQP THU HA! 

Can ct' Luit T chi'c chInh quyn dia phurmg ngày 19/6/2015; Luát tha di 

b sung m5t so diêu cüa Lut To chi'cc ChInh phu và Lut ti chz'c chInh quyn dla 

phu'o'ng ngày 22/11/2019; 

Can cz' Lut Do dgc và bàn & ngày 14/6/2018; 

Can cii' Lut Du tu' cong ngày 13/6/2019; Ngh djnh sO' 40/2020/ND-CF 

ngày 06/4/2020 cia ChInh pht quy djnh chi tié't thi hành mç5t s diu cza Luát 

Dáu tic cOng, 

Can cz COng van si 347/UBND-VP3 ngày 09/8/2021 cia UBND tinh 

Ninh BInh ye vic bàn giao d'a't quc phOng tgi xd Kim Trung, huyn Kim Soi 

Xét Ta trinh so 254/TTr-UBND ngày 24/9/2021 cia L'Jy ban nhán dan 

huyn Kim Scm vé viçc d nghj phê duyt chi tru'cfng dO'u tic dr an do dc, l2p 

h Sc' dia chInh khu dit do LÜ doàn 279, B Tic lnh COng binh quán 1j tçzi 

huyn Kim Son; Báo cáo kit qua thá'm tra cia Ban Kinh té' - xâ hi HDND 

huyn và các j kiê'n tháo lun cia dgi biu Hç5i dng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt Chü triro'ng diu tir dir an do dic, 1p ho so' da chinh 
khu dt do Lü doàn 279, B Tu' 1nh Cong binh quãn 1 tii huyn Kim So'n do 
Uy ban nhân dan huyn Kim So'n quail i dir an vó'i các ni dung nhtr sau: 

1. Miic tiêu du tir 

Quãn 1 v dt dai chtt chë, diing quy djnh cüa pháp 1ut sau khi tip nhn 
bàn giao theo Cong van s 347/UBND-VP3 ngày 09/8/202 1 cüa UBND tinh 
Ninh BInh ye vic bàn giao dAt qu6c phàng ti xã Kim Trung, huyn Kim San. 
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2. Quy mô dn tir 

a) Khu do dt quc phông do Lü doàn 279 quàn l có tong din tIch t1r 
nhiên khoàng 70 ha, vâi 332 thira, có vi trI tip giáp nhu sau: 

PhIa Dông giáp xã Kim Trung; 

PhIa Tây giáp dt don vj 1080 dã bàn giao cho huyn quân l; 

Phia Nam giáp khu dtt tr.n da pháo do Ban chi huy Quân sir huyn Kim 
Son quán 1; 

Phia Bc giáp dê Bmnh Minh I (thj trn BInh Minh). 

b) Nhim vii, khôi lixçmg cong vic do dac  khu virc bàn giao dt do Ltr 
doãn 279, B Tir 1nh Cong binh dang quán 1, ci the là: 

- Do dc hin trng khu do vci din tIch khoãng 70 ha, trong dO: 

+ Do ye bn d t 1 1/1000 là 6,60 ha; 

+ Do ye ban do t' lê 1/2000 là 63,40 ha. 

- Do dac  dja hInh (d cao) vâi din tIch khoàng 70 ha, trong do: 

+ Do ye dja hInh t' 1 1/1000 là 6,60 ha; 

+ Do ye dja hInh t' 1 1/2000 là 63,40 ha. 

- Xây dung 02 dim krOi dja chInh. 

3. Nhóm dir an: Dir an nhórn C 
A , A A 4. Tong mire dau tir: 281.108.000 dong 

(Bang chib: Hai tram tam mrtcri mt triu, m5t tram linh tam nghIn dng,). 

5. Co cãu ngun von 

Ngun vtn du tu: Ngân sách huyn (Tir ngun 10% tng s thu tin sü 

dung d.t, tin thuê d.t d thrc hin cOng tác do dac,  dang k d.t dai, 1p cci s 
dQ 1iu h so dja chInh và c.p giy chtrng nh.n quyn sir drng dt tai  Nghj 

quyêt so 56/NQ-HDND ngày 16/12/2020 cüa HDND huyn v vic quyt djnh 

k hotch dâu tu cong nàm 2021) 

6. Dja diem thtrc hin diy an: Khu virc bãi bi, huyn Kim Son, tinh Ninh Birth. 

7. Thbi gian thyc hin dy'án: Nãm 2021 -2022. 

8. Tin do thirc hin dir an 

- Th.m dnh, phê duyt chü trirong dâu ti.r: Qu IV/202 1. 

- Lap,  thâm djnh, phê duyt thit kê k thut — Dr toán: Qu)2 IV/202 1. 

- Lra chçn nhà thâu thi công: Qu IV/202 1. 

- Thi cong và hoàn thàrih dir an: Qu IV/202 1 - Qu 1/2022. 



Dinli Vit DiIng 
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Diu 2. To chüc thyc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn 

a) To chüc thrc hin Nghj quyt nay dam bão ding quy dnh pháp 1ut. 
b) Chi dio các Co quan chuyên môn, don vj có lien quan hoân thành dir an 

do dc 1p  h so dja chInh khu dt do L doàn 279, B Ti.r lnh Cong binh quân 
1)2 ti huyên Kim Son trinh cp có th.m quyn quyt djnh du tu dir an theo 

ding quy djnh cüa Lut du tu Cong nãm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thai 
t chtrc thixc hiên dx an theo han m(rc vn dircic b trI, không d4 phát sinh nçv 
d9ng xây drng co ban. 

2. Thir&ng tr1rc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân 

dan huyn và dai biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Ngh 
quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duc Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa 
XX, nhim k 202 1-2026, k)2 h9p tht:r Hai thông qua ngãy 29 thang 9 näm 2021 
và có hiu lirc k ti'r ngày thông qua./.._- 

No'! n/ian: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thu?ng vii Huyn tiy; 

- TT HDND, UBND, UBMTI'QVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dti biêu HDND huyn khOa XX; 
- Các Co quan, don vj: Phông Tài chInh - Ké 
hoach, Phàng Tài nguyen và Môi truYng, Van 
phàng Huyn üy, V phông HDND&UBND 
huyn, Trung tam Van hóa-Thê thao vâ 
TruyCn thanh huyn; 
- Dâng üy, HDND. UBND các xä: Kim Trung, 
Kim Hái; 
- Lü doãn 279, B Tu lnh Cong binh; 
- Lt.ru VT 
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