
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc Ip — Tir do — Hnh phüc 

S: OF/NQ-HDND Kim Son, ngày20 tháng 01 nám 2022 

NGH! QUYET 
Vé chü trtro'ng du tir di an: Xr 1 cap bach tuyên dê Hüu song Vccp IV 

don tu' Km 18+500 den Km19+500 tren da  ban xa Thirqng Kiçm 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SC)N KHOA xx 
NHIM KV 2021-2026, KY HQP THU' SAU 

Can c& Lut T chü'c O'zInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015; Lugt tha 
dói, ho sung mç5t sO diêu cza Lut Td chzc GhInh phz và Luat  T chz'c chInh quyê'n 
dja phwong ngày 22/11/2019, 

Can cz.' Lut Xáy dyng ngày 18/6/2014, Luát sira ddi, bd sung mç5t sO' diu 
cza LuçIt Xáy dtng ngày 1 7/6/2020, 

Can cz Lu2t Dcu tu cOng ngày 13/6/2019; 

Can cz Nghj a'jnh sO' 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cza ChInh phi quy 
dfnh chi tiêt thi hành mt sO' diu cia Lu2t Dcu tu' cOng, 

Xét T& trinh sO' 17/TTr-UBND ngày 13/01/2022 cüa Uy ban nhán dan huyn 
Kim Sun v viçc dé nghj phé duyt chi truv'ng dá'u tu' dir án. Xi l cd'p bach tuyen 
dê Hti'u sOng Vgc cá'p IV dogn tic Km18+500 dIn Km 19+500 trên dja bàn xã 
Thu'çrng Kiêm, Báo cáo kIt qua thd,n tra cia Ban Kinh tê - xã hi HDND huyn và 
các j kiên tháo lun cüa dgi bilu H5i dng nhân dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü truo'ng du tir dr an Xu 1 cp bach tuyn dê 
- A A A - 

Hiru song Vic cap IV doin tu' Km18+500 den Km19+500 tren d!a  ban xa 

Thu'qng Kim do Uy ban nhãn dan huyn Kim So'n quãn 1 dir an vri các ni 
dung nhu' sau: 

1. Muc tiêu dâu tir 

Nhm giü n djnh cho chân dê, mái dê, dam bâo an toàn bn vüng cho tuyn 
dê Ht'ru song Vac, bão v diii sng Nhân dan, an toàn san xut và các k& câu h 
tang cUa huyn; dng thñ chü dng trong phông, chng thiôn tai và ciru h dê 
trong tru&ng hçp khn c.p. 

2. Quy mô dâu tir 

- Kè h chân và gia c mái dê Hcru song Vc trong don t1r Km18+500 den 
Km 19+500, vâi chiêu dài khoãng 550m. 
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- HInh thüc kè du kin: 

+ H chân kè tix cao trInh day song tu nhiên dn cao trInh (0,00) btng dá hc 
thã rôi t.o mái m2, tr cao trInh (0,00) den cao trInh (+0,50) xp dá hc to cci kè 
vói chiêu rng 1,00m; chân khay mái kè duçc gia cé btng ccc BTCT M300#, kIch 
thuc c9c du kiên (0,25x0,25x11,7m) k& hçip vâi dm du c9c và tam dan BTCT 
M250# chän dat, cao trInh day tm dan (-1,00). 

+ Kè gia c mái dê bang tm be tOng düc sn M200#, kIch thuc thm be 
tong (0,4x0,4x0,lm) trong khung be tong c& thép M250#, cao trInh dinh kè 
(+3,20), cao trInh chân kè (+1,00), h s mái kè m2; duâi tm be tong lát mái 
duqc lot bang dá dam (2x4) dày 10cm và vài dja k5 thut. Theo chiu dài tuyn 
trung bInh 10,5m bô trI khe lün cu tto bang giy du thm nhira duO'ng. Dp dt bü 
phii mái kè, chân khay bang d.t di vi d ch.t K90. 

3. Nhóm dir an, 1oii cong trInh: Dir an nhóm C, cong trmnh NOng nghip và 
Phát triên nông thOn. 

4. Tong mirc dâu tir dr an: 14.500.000.000 dông. 

(Bcng chiè. Mu'ài bn t) nàm tram triu &ng chàn). 

5. Ngun vn: Ngân sách huyn (dã b trI vn trong K hoach du tu cong 
näm 2022 là 8,0 t dng). 

- •1 

6. Da diem thrc hiçn dir an: Xa Thuqng Kiçm, huyn Kim San, tmh Nmh Bmh. 

7. Thôi gian thl!c hin dy an: NAm 2022-2023. 

8. Tin do thurc hiên diy an: 

a) Thm djnh, phê duyt chü truang dtu tir: Qu 1/2022. 

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

c) Lira chn nhà thtu thi cOng: Qu 111/2022. 

d) Thi cOng hoàn thành cOng trInh: Tr Qu IV/2022 dn Qu 1/2023. 

lJiêu 2. T chfrc thuc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn 

a) T chIrc thc hin Nghj quyt nay dam bão dung quy djnh cüa pháp 1ut. 

b) Chi dao  các phOng, ban chuyên mon và các co' quan, dcm v có lien quan 

hoàn thành Báo cáo kinh t - k5 thu.t dir an: Xir 1 c.p bach tuyn dê Hiru sOng V.c 
cp IV doin tir Km1 8+500 dn Km 19+500 trên dja bàn xà Thuçng Kim trInh cap 
có thm quyên quyêt djnh du tu dir an theo diing quy djnh cüa Lut Dâu tu cOng 
näm 2019 và pháp 1u.t lien quan. Dng thai t chirc thirc hin di:r an theo hn mirc 

vn dirge b tn, khOng d phát sinh ng dung xây dirng ca bàn. 
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2. Thu?ing trirc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhãn dan 
huyn vâ dai  biu  HOi  dng nhân dan huyn giáni sat vic thirc hin Nghj quy& nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan huyn Kim Scm khóa XX, 
nhim k' 202 1-2026, K h9p thCr Sáu thông qua ngày 20 tháng 01 nãm 2022 và c 
hiu lirc thi hành k tü ngày thông  qua.// 

Nci nhin: 
- HDND,UBND tinh; 
- Ban Thtthng vi Huyn üy; 
- IT HDND, UBND, UBMVFQVN huyn; 
- Các Ban cUa HDND huyn; 
- Các dai  biu HDND huyn khóa XX; 
- Các c quan: Phông Tài chinh - K hoach, 
Phông Nông nghip & PTNT, BQL dtr an dau ttr 
xay drng, VAn phông Huyn üy, Van phông 
HDND & UBND huyn; Trung Tam VAn HoA - 
Th thao và Truyn thanh huyn; 
- Dãng us', HDND và UBND xa Thucxng Kim; 
- Liru: VT 

Dinh Vit Dung 
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