
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA 110! CHU NGHA VIT NAM 
HUYN KIM SON BIc Ip — Tu' do — Hnh phüc 

S :,jj /NQ-HDND Kim Son, ngàyL°tháng O'fnám 2022 

NGH! QUYET 

V chü trwong du tu dy an Xây dçrng trung tam 
mt  cra lien thông huyn Kim Son 

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

Can cii' Lut TÔ ch&c chInh quyen dja phu'ong ngày 19/6/2015; Luát St'ca ã'oi 

bó sung mt sd diu cza Lut T chi'c ChInh phi và Lugt T chi'cc chInh quyn dja 

phuv'ng ngày 22/11/2019; 

Can ct' Lug7 Xáy dy'ng ngày 18/6/2014, Lut Si'ca dói, bó sung inç5t so' diéu cza 

LugtXáy dyng ngày 1 7/6/2020; 

Can th Lug7 Dá'u tu' cOng ngày 13/6/2019; Nghi djnh so 40/2020/ND-CT 

ngày 06/4/2020 cüa C'hInh phi quy d/nh chi tilt thi hành m5t sO' diu cüa Lut 

DOu tic cOng, 

Xét To' trInh sO' 24/TTr- UBND ngày 17/01/2022 cza Uy ban n/ian dan huyn 

Kim Son v vic phê duyt chi tru'ong du tu' dy' an Xáy dy'ng trung tam mt cü'a 

lien thông huyn Kim Son, Báo cáo ké't qua thdm tra cza Ban Kinh té' - xã hi 

HDND huyn và các j kiln tháo lun cia ä1 ii biOu Hç5i ding nhán dan huyn. 

QUYET NGHJ: 

Biêu 1. Phê duyt chü trirolig du tir dr an Xây dirng trung tam mt cfra 
lien thông huyn Kim Son do Uy ban nhân dan huyn Kim Son quãn I diy an 
vói các ni dung nhtr sau: 

1. Myc tiêu cIu tir: Xây dirng Trung tam Mt cü'a lien thông huyn d hott 
dng dc lip,  chuyên trách, lien thông giü'a các phông ban và tin tói chuyên 
nghip hin dti; tto buóc ckt phá mnh me di vói nhim v1i câi each hành chInh 
cüa huyn trong nàm 2022 vã nhüng näm tip theo. 

2.Quymôdutur 
- Nhà lam vic 2 tang Trung tam mt cira lien thông có din tIch xây dçrng 

khoâng 430m2. 
- Các hang mi1c phi trçi: nhà d xe, c6ng, hang rào, san be tong, b nu'Oc. 
3. Nhóm dr an: Du an nhóm C. 
4.Tôngmfrcdâutu'drán: 14.971.000.000 dông. 

(Bang chIb: Mu'O'i bIn i, chin tram ba:y mzco'i mIt triu dIng chIni.) 



$ 2 

5. Co cu ngun vn: Ngân sách huyn. 
6. Dja dim thiyc hin dr an: Xã Lu'u Phi.rcmg, huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 
7. Thôi gian thirc hin dy an: Näm 2022-2023. 

8. Tin do thyc hin dir an 
- Thm djnh, phê duyt chü truong du tu: Qu 1/2022. 

- Lip, thm djnh, phê duyt BCKTKT: Qu 1/2022. 

- Lra ch9n nhà thu thi công: Qu 11/2022. 

- Thi Cong Xây dirng cong trInh: Qu 111/2022 - näm 2023. 

Diu 2. To chfrc thrc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn 
a) To chirc thirc hin nghj quyt nay dam bão ding quy djnh pháp 1uIt. 

b) Chi dao  các phông ban chuyên mOn và CáC ca quan dan vj Co lien quan 
hoàn thành di,r an Xây drng trung tam mt cira lien thông huyn Kim San trInh cap 
có th.m quyn quyt dnh du tu dir an theo dung quy djnh cüa Lut du tu cong 
nãm 2019 và pháp lut lien quan. Dng thai t6 chi.rc thirc hin dir an theo han  müc 

v,n ducic b trI, không d phát sinh nç' xây dirng ca bàn. 
2. Thung tr1rc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhãn dan 

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

nhim k' 202 1-2026, K' h9p thtr Sáu thông qua ngày 20 tháng OlnAm 2022 và CO 

hiu 1irc k t1r ngày thông qua./. 

Noi nhçu,z: 
- 'lilT HDND,UBND tinh; 
- TT Huyêii üy; 
- IT HDND. UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các di biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các co quail, ban nganh ciia huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMTfQVN các xä, th trãn. 
- VP: Huyên üy, HDND&UBND Iiuyn; 
- Trung tarn VHTT&TT huyn; 
- Liru VT. Dinh Vit Dung 
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