
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bôc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S :30 /NQ-HDND Kim Scm, ngay) tháng 9 nàm 2021 

NGH! QUYET 

V chü tru'o'ng du tu' di' an Xây drng rãnh thoát nu'ó'c khu dan cir xóm 9 xã 
Lu'u Phirong, huyn Kim So'n (khu vlyc gifra duong N8 và throng 55m) 

1101 BONG NHAN DAN HUYN KIM SO'N KHOA XX 
NHIFM K 2021-2026, K'V HOP TH1 HA! 

Cán cii' Luat  To chi'c chInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015; Lut tha di 

sung mt s diu cüa Luçt Td chic C'hInh phi và Lut Td chj'c chInh quyn dja 

phuvng ngày 22/11/2019,' 

Can ci Lugt Xây c4mg  ngày 18/6/2014,' Luçt tha ddi, bc sung mt sá diê'u cia 

LutXáy dyng ngày 17/6/2020; 

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

ngày 06/4/2 020 cza ChInh phi quy djnh chi tiê't thi hành mt sO' dié'u cza Luçt 

Du tu cOng, 

Xét T& trinh sO' 258/TTr-UBND ngây 24/9/2021 cza Uy ban nhán dan huyn 

Kim So'n v vic phê duyt Cith tru'ang dcu tic dc an Xáy dyng rânh thoát nithc 

khu dan cit xóm 9 xã Lwu Phzeo'ng, huyn Kim Sctn (khu vrc giüa dwàng N8 và 

dicàng 55m); Báo cáo ke't qua thd'm tra cia Ban Kinh tO' - xä hi HDND huyn và 

cOc j kié'n thOo lu2n cia dgi biO'u Hç3i dng nhán dan huyn. 

QUYET NGHJ: 

Biêu 1. Phê duyt Chü tru'ong du tir di an Xây dirng rãnh thoát niró'c 
khu dan Cu' xóm 9 xã Lu'u Plitro'ng, huyn Kim Son (khu vrc giira thrô'ng N8 
và du'ô'ng 55m) do Uy ban nhãn dan huyn Kim Son quãn I diy an vol các ni 
dung nhu' sau: 

1. Mic tiêu diu tu': Gop ph.n hoân thin co sâ h tang khu trung tam hành 

chInh cüa huyn và khu dan cix x Lu'u Phuang, huyn Kim Son, thi:ic day qua trInh 

xay drng khu dan cix mâi, phát trin kinh t xã hi. 

2. Quy mô du tir 
Xây drng h thng thoát nuóc thai phIa sau các h dan có tng chiu dài 

khoãng 300 m, mtt ct rânh thoát nu'óc hInh chCi nht. 
3. Nhóm dir an: Du an nhóm C. 
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A , A 4. Tong mire dau tir du an: 900.000.000 dong 
(Bang chi: Chin tram triçu dng chán./.) 

5. Co cu nguin vn: Ngân sách huyên.(45% phn ngân sách cüa huyn 
dixic hu&ng tir dAu giá quyn sir ding dt khu hành chInh và khu dan cix xâ Liru 
Phuang, huyn Kim San). 

•1. A 9 S 6. D!a  diem thiyc hiçn di an: xa Lixu Phixang, huyçn Kim Son, tinh Nmh Bmh. 
7. Thôi gian thiyc hin dir an: Nàm 2021 - 2022. 
8. Tin d thuc hién dtr an 
- Thm djnh, phé duyt chü triiang du ti.r: Qu 111/2021. 

- Lap, th.rn djnh, phê duyt Báo cáo kinh t k thut: Qu IV/202 1. 
- Lira ch9n nhà thu thi công: Qu IV/202 1. 

- Thi cong xây dirng cong trinh: Qu IV/202 1 - Qu 1/2022. 
Diu 2. To chirc thuc hiên 
1. Giao TJy ban nhân dan huyn. 
a. T chirc thirc hin Nghj quyt nay dam bão dung quy djnh pháp 1ut. 
b. Chi dao  các phông ban chuyên mon và các ca quan dan vj có lien quan 

hoàn thành dir an Xây dirng rãnh thoát nuóc khu dan cix xóm 9 xã Li.ru Phuang, 
huyn Kim San (khu virc giüa dithng N8 và dix?ng 55m) trinh cp có thm quyn 
quyt djnh du ti' dir an theo dung quy djnh cüa Lut du tij cong näm 2019 vâ 
pháp 1u.t lien quan. Dng thai th chirc thirc hin d? an theo han mirc vn dixçrc b 
trI, không d phát sinh nq d9ng xây dirng ca bàn. 

2. Thung trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân dan 
huyn và dai  biu Ht5i dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Ng quyt nay. 

lJiêu 3. Nghj quyt nay duçic Hi dng nhãn dan huyn Kim San khóa XX, 
nhim kS'  202 1-2026, kS'  h9p thu Hai thông qua ngày 29 tháng 9 näm 2021 và Co 
hiu 1irc k t1r ngày thông qua./. 

No'i nhân: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thixing vi Huyn Uy; 
-iT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Cáe dai  biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các cc quan, dan vj: Phông Tài chInh - Kê 
hoach, Phông Kinh tê và Ha tang, Phông 
Tài nguyen Va Môi trung, BQL dir an dâu 
tu xây drng, Van phông Huyn üy, Van 
phOng HDND&UBND huyn, Trung thm 
Van hóa-Thê thao và Truyén thanh huyn; 
- TT Dãng Uy, HDND, UBND xä Liru 
Phuang. 
- Ltru VT.j,. 
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