
HOI BONG NHAN DAN 
HUYN KIM SON 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S 04/NQ-HDND Kim Scm, ngây2D tháng alnam 2022 

NGH! QUYET 

V chü triro'ng du ttr dy an Xây drng cu qua song Ca Mau 
xã Kim M (cu vào nhà thr Ton) 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KHOA XX 
NHIM KY 2021-2026, KY HQP THU SAU 

Can ci Lut T chic chInh quye'n dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; Luçt S&a dôi 

sung mt s diu cüa Lu4t  Td chj'c ChInh phi và Lut T chic chInh quyen dja 

phwong ngày 22/11/2019; 

Can cz' Lu2t Xáy dnig ngày 18/6/2014; Lugt S&a dói, bó sung mc5t so diêu cia 

LutXáy dmg ngày 17 /2020, 

Can ci Lut Dcu .0 cong ngày 13/6/2019; Ngh/ djnh so 40/2020/ND-cP 

ngày 06/4/2020 cla ChInh phz quy djnh chi tiét thi hành m5t s dieu cta Luát 

Dcu tw cOng; 

Xét TO' trInh sO' 26/TJTr-UBND ngày 17/01/2022 cta Uy ban nhán dan huyén 

Kim Son ye' vicphê duyt Chi tru'ong dá'u tu' dt On Xáy dyng cO'u qua song Ca lvfau 

xã Kim M9 (cá'u vào nhà thà TOn),' BOo cáo ké't quO tha2in tra cia Ban Kinh t - xâ 
h$i HDND huyçn và các ,j kiê'n thOo lugn cia dgi bie2u H5i dng nhOn dOn huyn. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü trirong du tir dir an Xy drng cu qua song Ca 
Mau xã Kim M5? (cu vo nhà thô' Ton) do Uy ban nhân dan huyn Kim Son 
quãn I dr an vói các ni dung nhtr sail: 

1. Muc tiêu du ttr: 
Dam bão an toàn cho ngui và phuo'ng tin giao thông, hoàn thin kt cu 

ha tng, thic dy phát trin kinh t - xã hi cüa khu virc. 
2. Quy mô du ttr 

C.0 thit k vTnh ci:ru bng BTCT và BTCT DIJL, theo tiêu chun thit k cu 
TC\TN 11823-1:2017d&iTCvN 11823-14:2017. 

- Quy mô cu dir kMn: 
+ B rng toãn cu: B=9,0m; 
+ So d nhjp: 6m+12m+6m; 
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+ Chiêu dài toàn cu: 31,l0m; 
- Các hang mic khác: 
+ Lan can bang thép rnt kern; 
+ An toàn giao thông: thit k h thng biên báo dam bão theo dung Quy 

chun k thut quc gia v báo hiu dung b QCVN 41:201 9/BGTVT dé h1.râng 
dn và t chirc giao thông trén ththng. 

3.Nhóm duán: DuánnhómC. 
A A 4. Tong mirc dau tu dr an: 14.950.000.000 dong 

(Bang chil': Mithi bn t), chin tram nám mu'cii triçu dó'ng chänJ) 

5. Co cu ngun vn: Ngân sách huyn. 

6. DIa  dim thirc hiên dy an: Xã Kim M9, huyn Kim Scm, tinh Ninh BInh. 

7. Thôi gian thirc hin di an: Näm 2022-2023. 

8. Tin do thuc hin dy an 
- Th.m djnh, phê duyt chü trucmng dâu tu: Qu 1/2022. 

- Lap, thm djnh, phê duyt BCKTKT: QuI, 11/2022. 

- Li!a ch9n nhà thâu thi công: Qu 11/2022. 

- Thi Cong Xây dmg cong trInh: Qu 111/2022- nàm 2023. 

Diu 2. To chfrc thuc hiên 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn 
a) T chirc th%rc hin nghj quyt nay dam bão ditng quy dnh pháp 1ut. 

b) Chi do các phông ban chuyên mon và các Ca quan dan vj có lien quan 

hoàn thành d? an Xây dirng cu qua song Ca Mau xâ Kim M (cu vào nhà th Ton) 
trInh cp có thm quyn quyt djnh du tu dir an theo dung quy djnh cüa Lut du tu 
cong nàm 2019 Va pháp 1 ut lien quan. Dng thà to chüc thirc hin dii an theo hn 

rnü'c vn dlx9c b trI, không d phát sinh nq d9ng xây drng co ban. 
2. Thrnmg tnxc Hi ding than dan huyn, các Ban cüa Hi dông nhân dan 

huyn và d.i biu Hi dông nhân dan huyn giárn sat vic thirc hin nghj quyt nay. 

Du 3. Nghj quyêt nay duçic Hi dông nhân dan huyn Kim Scm khóa XX, 

nhiêm kS'  2021-2026,  KS'  h9p thir Sáu thông qua ngày 20 tháng 01nãm 2022 và có 

hiu 1irc k tr ngày thông qua./. 

No'i nhân: 
- 'IT HDND,UBND tinh; 
- TT Huyn t'iy; 

- TT HDND. UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các d?i  biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các co quan, ban ngành cüa huyii; 
- DU, HDND. UBND, UBMTTQVN cãc x, thi trân. 
- VP: Huyn Ciy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tarn VHTT&TT huyên; 
- Li.ru VT. 
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