
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIET NAM 
HUYN KIM SO'N Bc Ip — Tu' do — Hnh phüc 

s 34 /NQ-HDND Kim Sun, ngày tháng 3  nám 2021 

NGH! QUYET 

V chü trirong du tir dir an Xây diyng co' so' hi tng khu dan cir xóm 7B 
xã Kim ChInh, huyn Kim So'n, tinh Ninli BInh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIIM Kc 2021-2026, K HOP THU HA! 

Can c& Lut TI chic chInh quyen dja phwing ngày 19/6/2015; Lut s&a dli 

sung mç3t SI diu cla Lut TI ch&c ChInh phü và Lut TI ch&c chInh quyn dja 
phuring ngày 22/11/2019; 

Can th Lugt Xáy cly'ng ngày 18/6/2014,' Lu4t  st'a dli, bó sung mt sd diêu cüa 
LutXáy dyng ngày 17/6/2020; 

Can th Lut Ddu tu' cong ngày 13/6/2019; Nghj djnh sd 40/2020/ND-CT 

ngày 06/4/2 020 cia C'hInh phi quy djnh chi tilt thi hành mót SI diê'u cza Luât 
Dáu tu' cOng; 

Xe't T& trinh sl 257/TTr-UBND ngày 24/9/2021 cia Uy ban nhân dan huyçn 

Kim Soii v vic phê duyct Chi fri.co'ng d'á'u tu' dy' an Xáy dyng co' s& hçi tlng khu 
dan Cu' xóm 7B xa Kim C'hInh, huyn Kim Scm, tinh Ninh Blnh,' Báo cáo kit qua 
thá'm tra cia Ban Kinh tl - xd hi HDND huyn và các ,j  kiln tháo lun cüa dgi 
biê'u H5i dIng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt ChO tru'o'ng du tu' dr an Xãy dirng co' s& ht tang khu 
dan cir xóm 7B xã Kim ChInh, huyn Kim So'n, tinh Ninh BInh do Uy ban 
nhãn dan huyn Kim So'n quãn I dir an vó'i các ni dung nhir sau: 

1. Mt,ic tiêu du tu': Gop ph.n câi thin co si ha tng, nâng cao cht 1u'ng 
mang 1ui giao thông trong khu virc, thiic d.y qua trInh xây dirng khu dan cr mói, 
phát trin kinh th x hi. 

2. Quy rnô dãu tir 

2.1. Dung giao thông: xây dirng 02 tuyn duOng vOi tng chiu dài khoãng 
1 92m. Các tuyn du'O'ng có thông s k thut chü yu sau. 

- Tuyn 1: Co chiu dài tuyn khoãng 136m. 
- Tuyn 2: Co chiu dài tuyn khoâng 56m. 
COc tuyé'n 1, tuyln 2 cling cO 
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+ Chiu rng intt duing Bmt = (1x7,Om) = 7,Om 
+ Chiu rng via he Bvia he = (2x4,Om) = 8,Om 
+ Chiu rng nn dung: Bnên = 15,Om 
2.2. Via he: Toân b tuyn 1, tuyn 2 thit k via he hai ben vi be rng B 

= 2x4,Om. 
2.3. H thng thoát nuâc m.t và nrn9c mua. 
- Thoát nuc d9c b trI trên via he Co tng chiu dài khoãng 390m, mt ct 

hInh chü nht, toàn b h thng nithc mt và ni.r1c mua trén tuyn së duçic thu 
qua h th6ng h ga, cira thu dt tai  mép h, nuôc d v rãnh d9c và thoát vào h 
thng kênh mrning trên tuyn; b trI h thng h ga, cUa thu nithc vói khoãng 
cách 30m1vj trI d9c theo tuyên durng. 

- Thoát nu,âc ngang: B trI các h thng cng hp BTCT kt ni h thong 
thoát nuóc dQc và thoát nuOc cho toàn h thông. 

2.4. Nuót sinh hoat: Si:r diing ng nhira HDPE dtt ben d.thi via he vói tng 
chiu dài khoãng 390m. 

2.5. Thoát nuóc thai: B trI phIa sau các h dan có tong chiu dài khoáng 
280,0m, mt c.t rãnh thoát nuâc hInh chü nht, ntróc thai dixçic xi'r 1 tru&c khi xã 
ra ra môi trUYng. 

2.6. Din chiu sang: Thit k du ni vói ngun din hin có khi dua cong 
trInh vâo sr diing. Din chiu sang bao gm: h thng ct den dixçc b trI so le 2 ben 
dumg, khoãng cách trung bInh 40rn, h thng dung day cap din di ng.m. 

2.7. Cay xanh: B trI các bn cay trên via he vi khoãng cách trung bInh 
l0rn101 ban. 

2.8. An toàn giao thông: Thit k h thong an toàn giao thông dng b trên 
tuyn bao gm h thng bin báo, vach  scm kê di..r&ng. 

3. Nhóm dtr an: Du an nhórn C. 

4.TôngmfrcdIutu'dtán: 6.818.938.000 dông 

(Bcng chii': Sáu 13;, tam tram mwài tam triu, chin tram ba murxi tam nghIn dng ch&t/.) 
5. Co cu ngumn vn: Ngân sách huyn và ngân sách xä Kim ChInh. (ti'r 

ngun du giá quyn sir diing dt khu dan ci.r xóm 7B xa Kim ChInh). 
6. D!a diin thu'c hin dy an: xã Kim ChInh, huyn Kim Scmn, tinh Ninh Bmnh. 
7. Thôi gian thirc hin dijãn: Nàm 2021 -2022. 

A •A P 8. Tien dQ thrc hiçn diy an 

- Thm djnh, phê duyt chü trucmng d.0 tu: Qu 111/2021. 
- L.p, thm djnh, phê duyt Báo cáo Kinh t k5 thutt: Qu IV/2021. 
- Lira ch9n nhà thu thi công: Qu IV/202 1. 

- Thi cong xây dirng cong trInh: Qu 1/2022 - Qu 11/2022. 



Dinh Vit Dung 
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Diu 2. To chüc thirc hiên 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn. 

a. T chiirc thirc hin Nghj quyt nay dam bâo dting quy djnh pháp 1ut. 
b. Chi dao  các phông ban chuyên mon và các Co quan don vj có lien quan 

hoân thành dir an Xây d%rng co s ha tng khu dan cix xóm 7B xã Kim ChInh, 

huyn Kim Son, tinh Ninh BInh trInh cp có thm quyn quyt djnh du tu dr an 

theo dung quy djnh cüa Lutt du tu cong nám 2019 và pháp 1u.t lien quan. Dng 
thii t chiirc thirc hin dir an theo han  mirc vn duçc b tn, không d phát sinh nq 
dçng xây dirng co ban. 

2. Thuèng trirc Hi ctng nhãn dan huyn, các Ban cüa Hi dtng nhan dan 
huyên và dai  biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thçrc hin Nghj quy& nay. 

Diu 3. Nghj quy& nay dugc Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa XX, 
nhiêm kS'  202 1-2026, k' h9p thu Hai thông qua ngày 29 tháng 9 närn 2021 và Co 
hiu lire k tü ngày thông qua./., 1  

Noi 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thi.rmg vi Huyn üy; 
-TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các dai  biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các c quan, dun vi:  Phông Tài chfnh - Kê 
hoach, PhOng Kinh tê va Ha tang, Phông 
Tài nguyen và Môi tnthng, BQL dlj an dâu 
tu xây dçmg, Van phông Huyén üy, Van 
phông HDND&UBND huyn, Trung tam 
Van hóa-Thê thao và Truyên thanh huyn; 
- TT Dãng üy, HDND, UBND xA Kim 
ChInh. 
- Liiu VT. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

