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NGH QUYET 

V chü trtrong dãu tir dir an Xây dirng cãu Yen BInh, 
xã Yen Lc, huyn Kim Son 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIM KY 2021-2026, KY HQP THU SAU 

Can cii' Lut TI chi'c chInh quyn dja phuctng ngày 19/6/2015, Luát Si''a dli 

sung mç3t so' diu cta Lut To chj'c C'hInh phz và Lut TI ch&c chInh quyn dia 

phwing ngày 22/11/2019; 

Can cü' Lut Xáy dnzg ngày 18/6/2014; Luát Si'a dli, bd sung mt sd diu cla 

Lut Xáy dyng ngày 17/6/2020; 

Can ci Luç2t Dlu tic cOng ngày 13/6/2019; Nghj djnh SI 40/2020/ND-CF 

ngày 06/4/2 020 cia ChInh phñ quy a'jnh chi tilt thi hành mt SI diê'u cia Luç7 

Dá'u tic cOng, 
Xét Ta trInh sO' 30/TTr-UBND ngày 18/01/2022 cia Uy ban nhán dan huyçn 

Kim So'n v vicphê duyt Chz 1ruong dlu tic dic an Xáy dy'ng cá'u Yen Binh, xä Yen 

L5c, huyn Kim Son; Báo cáo kIt qua tham tra cja Ban Kinh té' - xâ hç5i HDND 

huyn và các j2 kiln tháo luçn cia dcii bilu H3i dng nhdn dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü tru'ong du ttr dir an Xây dirng câu Yen BInh, xã 

Yen Lc, huyn Kim Son do Uy ban nhân dan huyn Kim Son quãn 1 dir an 

vó'i các ni dung nhir sail: 

1. Miic tiêu du tir: 

Dam bão an toàn cho ngu1i và phuong tin giao thông, hoàn thin kt câu 

ha tng, thiic dy phát trin kinh t - xä hi cüa khu virc. 
A A 2. Quy mo dau tu' 

- Cu bang be tong c6t thép vinh ciru, b trI 01 nhjp cu vOm, dm lien tlic 

do trrc tip. Dm c.0 dài 18,lm, chiu dài toàn c.0 là 26,2m, chiu rng toàn cu 

Bc=8+2x05m=9,0m (trong do b rng xe chy Bm4,0x28,0m, g lan can mi 

ben 0,5m). M trii cu bang BTCT trên nn h cçc BTCT. 

- Các hang miic khác. 

+ Lan can bang dá tr nhiên; 
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+ An toàn giao thông: Thit k h thng bin báo dam bâo theo dung Quy 
chun k5 thi4t  quc gia v báo hiu duing b QC\TN 41:2019/BGTVT d hithng 
dn và t chirc giao thông trén dtthng. 

3.Nhómdtrán: DiránnhómC. 
, A A 4.Tongmtrcdauttrdtjan: 14.104.000.000 dong 
(Bang chi': Mithi bn tj), m3t tram linh b6n triu dng). 

5. Co cu ngun van: Ngân sách tinh h trçl và ngân sách huyn. 
Trong do: 

+ Ngân sách tinh: 5.000.000.000 dng. 
+ Ngân sách huyn: 9.104.000.000 dng 
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6. D!a  them tht hiçn dir an: Xa Yen L9c, huyçn Kim San, tmh Nrnh Brnh. 
7. Thôi gian thirc hin di an: Nm 2022-2023. 
8. Tin d thtrc hin dir an 
- Thm djnh, phê duyt chU truang d.0 tu: Qu 1/2022. 
- L.p, thm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu 11/2022. 
- L%ra chçn nhà thu thi công: Qu 11/2022. 
- Thi cong xây drng cong trInh: Qu 111/2022- näm 2023. 
Diu 2. T chfrc thirc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn 
a) T chüc thrc hin nghj quyt nay dam bào dung quy djnh pháp 14t. 
b) Chi do các phOng ban chuyên mon và các ca quan dan vj có lien quan 

hoàn thãnh dr an Xây drng cAu Yen BInh, xã Yen Lc, huyn Kim San trInh cp 
có thm quyn quy& djnh du tu dir an theo dáng quy djnh cüa Lut du tu cong 
näm 2019 và pháp luat lien quan. Ding thai th chüc thrc hin dir an theo hn mrc 
vn ducic b trI, không d phát sinh ncr xây drng ccr ban. 

2. Thi.thng trrc Hi dng nhãn dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhan dan 
huyn và dai  biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay dixçic Hi dng nhãn dan huyn Kim Scm khóa XX, 
nhim k' 202 1-2026, KS'  hQp thu Sáu thông qua ngày 20 tháng 0lnäm 2022 và có 
hiu lirc k tIr ngày thông 

Noi nhin: 
- IT HDND,UBND tinh; 
- TT Huyn ity; 

- iT HDND, UBND, UBMTFQVN huyn; 
- Các dai  biu HDND huyn khOa XX; 
- Các ca quan, ban ngãnh cüa huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMTfQVN các x, thj trn. 
- VP: Huyn tiy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VHTT&IT huyn; 
-LuuVT. Dinh Vit Dung 
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