
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
HUYEN KIM SON Bc Ip — Ttr do — Hnh phñc 

S6: Oq-iNQ-HDND Kim San, ngay20 tha'ng 01 nàm 2022 

NGH! QUYET 
V chü trtro'ng du tir dir an: Xtr 1 cp bach kè chông st 1r thrông ngãn nir&c 

ngoi lai (aê BInh Minh 2 kéo dài), xä Lai Thành, huyn Kim Son 

1191 BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIM K'c 2021-2026, KY HQP TH1 SAU 

Can c& Lu2t Td chic C'hInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; Luçt tha 
dói, bó sung m5t so diêu cüa Lut TO chi'c C7iInh phü và Lut T chzc chInh quyen 
d(aphuring ngày 22/11/2019, 

Can ci Lut Xáy dimg ngày 18/6/2014; Lu2t tha dii, bd sung mt s diu 
cia Lut Xáy c4ig  ngày 1 7/6/2020, 

Can thLuitDdu twcOngngày 13/6/2019, 

Can ci Nghj djnh sO 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cia ChInh phz quy 
djnh chi tiêt thi hành mç5t sO diéu cza Luat  Dáu ttr cOng; 

Xét Ta trInh s 16/TTr-UBND ngày 13/01/2022 cia Uy ban nhán dan huyn 
Kim San ye vic dé nghj phê duyt chi tritang dáu hr c4r  an: Xir l cá'p bach kè 
chOng sçit 10' dtthng ngán niràc ngogi lai (de BInh Minh 2 kéo dài), xâ Lai ThOnh, 
huyn Kim San, Báo cáo kêt qua thám tra cza Ban Kinh tê - xâ hç5i HDND huyn 
vO các j kién tháo lun cza dgi biêu Hç5i dOng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 
A A A A p p p 

Dieu 1. Phe duyçt chu tru'ong dau tir dir an Xir ly cap bach ke chong st 
lö throng ngãn nu*c ngoi lai (dê BInh Minh 2 kéo dài), xã Lai Thành, huyn 
Kim Son do Uy ban nhân dan huyn Kim So'n quãn 1 dii an vó'i các ni dung 
nhu' sau: 

1. Mite tiêu dâu tir 

Xü 1 sir c sat  1â mái dung ngän nithc ngoi lai, bào v mái diring không 

bj sat  1&, dng thai dam bâo giao thông duçic thông suôt dê phic v11 cong tác 

phOng, chng thiên tai và tim kiêm ciru nan trên dja bàn huyn. 

2. Quy mô dâu tu' 

- Kè bão v du&ng ngän nrn9c ngoai lai, vói chiu dài khoâng 2.000m. 

- HInh thüc kè di,r kin: Kiu tumg kè tr9ng hrc dá xây VXM, day kè gia cô 
c9c tre loai A, trên lOt dá dam 4x6 dày 10cm; gia cô bão v chân ti.ring kè phIa 
ngoài kênh bang ccc tre loai A. Dinh tuO'ng kè b trI ging dc bang BTCT. Theo 
chiu dài tuyên kè ci 11 ,8m bô trI 01 khe hin bang giây dâu tam nhira duO'ng; däp 
1 dumg bng dat dôi vi d cht K90. 
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Nhóm dij an, 1oii cong trInh: Dix an nhóm C, cong trInh Nông nghip và 
Phát triên nông thôn. 

4. Tng mñc du tu' dir an: 14.900.000.000 dông. 

(Bang chü': Mic&i bn tj. chin tram triu dóng chän). 

5. Nguin vn: Ngân sách huyn (dä b trI vn trong K hoach dâu tix cong 
nàm 2022 là 6,10 t' dông). 

6. Dja dim thiic hin dr an: Xã Lai Thành, huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 

7. Thôi gian thiyc hin dij an: Näm 2022-2023. 

8. Tin do thuc hiên dir an: 

a) Thm dijnh, phê duyt chü tn.rong du tu: Qu 1/2022. 

b) Ltp, th.m djnh, phê duyt BCKTKT: Qu 11/2022. 

c) Lira chçn nba thu thi công: Qu 111/2022. 

d) Thi cong hoàn thành cong trInh: Tir Qu IV/2022 dn Qu 1/2023. 

Diu 2. To chfrc thiyc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn 

a) T chüc thirc hin Nghj quyt nay dam bão diing quy djnh cüa pháp lut. 

b) Chi dao  các phông, ban chuyên mon và các ca quan, dan vj có lien quan 
hoàn thành Báo cáo kinh te - k thut dr an: Xir l cap bach kè chông sat  10' du0'ng 
ngän nuóc ngoii lai (dê BInh Minh 2 kéo dài), xä Lai Thành, huyn Kim San trInh 
cap có thâm quyên quyêt djnh dâu ti.r dir an theo dung quy djnh cüa Lut Dâu tix 
cOng näm 2019 và pháp lu.t lien quan. Dông th0'i to chtrc thirc hin dir an theo han 
müc von duçc bô trI, không dê phát sinh nçx d9ng xây dimg ca bàn. 

2. Thu&ng trirc Hti dng nhân dn huyn, các Ban ciia Hi dng nhân dan 
huyn và dai  biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin Nghj quyêt nay. 

Diêu 3. Nghj quyt nay di.rqc Hi dng nhân dan huyn Kim San khóa XX, 
nhim kS' 2021-2026, K' h9p thir Sáu thông qua ngày 20 tháng 01 näm 2022 Va ó 
hiu 1irc thi hành k t1r ngày thông qua./ ,/ 

Noi n/ian: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thuè'ng viii Huyn iy; 
- TT HDND, UBND, UBMUQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các c quan: Phông Tài chInh - K h?ach, 
Phông Nông nghip & PTNT, BQL dir an dâu tu 
xay di,rng, Van phông Huyn üy, Van phông 
HDND & UBND huyn; Trung Tam Van Hoá - 
Th thao và Truyên thanh huyn; 
- Dàng ui', HDND và UBND xâ Lai Thành; 
- Li.ru: VT. 

Dinh Vit Dung 
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