
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA LIQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM SON Dic Ip — Tir do — Hnh phüc 

Kim Son, ngày2..Otháng O'/nám 2022 

NGHI QUYET 
A , ,' Ve chu trurng dau tir dir an Xay diyng tuyen 

diiO'ng gom Quc 1 10 qua xã Luu Phu'o'ng 

HO! BONG NILN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIM K 2021-2026, K'( HQP THU' SAU 

Can ct'i' Luçt TI chic chInh quyn dia phu'o'ng ngày 19/6/2015; Luit Sta dli 

sung mót sl diu cza Lut TI chic ChInh phñ và Lut TI chic chinh quyn dja 

phwong ngày 22/11/2019; 

Can cz'c Luit Xáy dmg ngày 18/6/2014; Luct Sia dli, bó sung mt sl di& cia 

LutXáy dung ng4y 1 7/6/2020, 

'2án th Luát Ddu tu cong ngày 13/6/2019; Nghj djnh sl 40/2020/ND-CP 

ngày 06/4/2 020 cüa C'hmnh phi quy djnh chi tilt thi hành mt sd diu cüa Luçt 

Dáii tu cOng; 

Xét T& trinh sl 23/TTr-UBND ngày 17/01/2022 cia Uy ban nhán dan huyn 

Kim Son v vic phê dzyçt chi trwcfng ddu tw dy' an Xáy dyng tuyln du'àng goin 

Qulc l 10 qua xä Lu'u Phwong, Báo cáo kIt qua thdm tra cza Ban Kinh tl - xa 

h3i HDND huyn và các j kiln tháo 1un cüa dgi bilu Hç5i dâng nhán dan huyn. 

QUYET NGH: 

Diu 1. Phê duyt chü triro'ng du tu' dir an Xây dijng tuyn dirô'ng gom 
Quc I 10 qua xä Liru Phirong do Uy ban nhân dan huyn Kim Son quán 1 
diy an vói các ni dung nhu sau: 

1. Mic tiêu du tu': 
Hoãn thin kt cu ha tAng giao thông theo quy hoach chung cüa do thj Phát 

Diem, tao dim nhn cánh quan, phát trin không gian chung lçhu do th., thUc dAy vâ 

thu hut ngun lirc phát trin kinh t xä hi. 

2. Quy mô dAu tu 
a) Xây dmg du&ig gom vài chiu dài tuyn khoãng 620m (tü Km 168+200- 

Km168+820 — Quc 1 10). Kt cAu áo dis?ng dçr kin: thit k ao &r&ig mrn 

theo TCVN 211-06. 

So :AO /NQ-HDND 
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b) Phân via he: xây dirng via he lát dá, bo via dá, h thng din chiu sang, cay 
xanh, hp k thut dt trên phm vi via he. 

c) Thoát nuôc: xây dmg d.y dü h thng thoát n'ithc dc, thoát nuc ngang 
theo quy hoach chung. 

d) H thng báo hiu dithng b và an toân giao thông: h thng ATGT thit 
k theo Quy chun k5 thuQt Quc gia v báo hiu ththng b QCVN 41: 
2019/BGTVT. 

3. Nhóm d an: Du an nhóm C. 
A F A 

4. Tong mire dau tirdan: 78.000.000.000 dong 
(Bang chu Ba1V  mu'o'i tam tj' dóng chän./.) 

5. Co cu nguiin vn: Ngân sách huyn. 

6. D!a  diem thyc hin dy an: Xã Lu'u Phi.xang, huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 
7. Thôi gian thtrc hin dy an: Näm 2022-2024. 
8. Tin do thyc hiên dir an 
- Thâm dnh, phê duyt chU truang dâu tu: Qu 1/2022. 
- Lap, thm djnh, phé duyt dçr an, thit kê bàn ye thi công, di toán: Qu I, 

11/2022. 
- Lira ch9n nhà thu thi công: Qu 111/2022. 
- Thi cong xây dirng cong trInh: Qu IV/2022 - 2024. 
Diêu 2. To chü'c thitc hiên 
1. Giao Üy ban nhân dan huyn 
a) T chác thirc hin nghj quy& nay dam bâo dung quy djnh pháp 1ut. 

b) Chi dao  các phông ban chuyên mon và các ca quan dan vj có lien quan 
hoàn thành du an Xây dxng tuyn throng gorn Quôc l 10 qua xâ LLru Phixcing 
trInh cp có thm quyn quy& djnh du tu dr an theo dung quy djnh ccia Lut d.0 
tu cong nãm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thi to chirc thirc hin dir an theo 
han imrc vn du'gc b trI, không d phát sinh nç xây d'rng ca bàn. 

2. ThuO'ng trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cUa Hi dông nhân dan 

huyn và dai  biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin nghj quyt nay. 
Diu 3. Nghj quy& nay duçyc Hi dông nhân dan huyn Kim San khóa XX, 

nhim kS'  202 1-2026, KS'  h9p thr Sáu thông qua ngãy 20 tháng 0lnärn 2022 và Co 

hiu 1rc k tü ngày thông qua.!. ,,, 

Nci nhân: 
- iT HDND,UBND tinh; 
- IT Huyii üy; 
- iT HDND, UBND, UBMTTQVN huyên; 
- Các dii biu HDND huyen  khóa XX; 

- Các co quail, ban ngành cüa huyn; 
- DU, HDND, UBND, IJBMITQVN cic xã, thj -ãn. 
- VP: Huyn Ciy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tânl VHTT&TT huyn; 
- Liru Dinh Vit Dung 
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