
HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
RUYN KIM S(YN Dc1p—Tido—Hnh phüc 

S :43 /NQ-HDND Kim Scm, ngày 20 thángol nàm 2022 

NGH QUYET 

V chü triro'ng du tir dir an Xây ding tuyn thrô'ng 
phIa tây khn hành chInh huyn Kim So'n 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM S(N KHOA xx 
NHIM KY 202 1-2026, KY HQP THU' SAU 

Can cz' Luát T chic chInh quyn dja phztoiig ngày 19/6/2015; Lut St'ca di 

bá sung mç5t s diu cüa Lugt T chi'c ChInh phz và Lut T chic chinh quyn cl/a 

phwong ngày 22/11/2019; 

Can cii' Luçt Xáy dtng ngày 18/6/2014; Lut Sia ddi, bd sung m5t sc diu cia 

LuátXáy deng ngày 17/6/2020; 

Can c& Luát Du tu cong ngày 13/6/2019; Nghj djnh s 40/2020/ND-cP 

ngày 0 6/4/2020 cia ChInh phz quy cl/nh chi tilt thi hành m5t s diu cza Lut 

Dcu tu' cOng; 

Xét To trinh s 27/TTr-UBND ngày 17/01/2022 cüa Uy ban nhân dan huyn 

Kim Son v viçc phé duy& Chü tru'cmng du tu' dw an Xáy dyng tuyn dwOng phIa 

táy khu hành chInh huyçn Kim Son; Báo cáo kt qua thá'm tra ca Ban Kinh tè - xä 

h3i HDND huyçn và các j kie'n tháo luçn cia dqi bilu Hç3i &ng nhdn dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü triro'ng du ttr di,r an Xây dirng tuyn &rè'ng phia 

tây khu hành chInh huyn Kim Soii do Uy ban nhãn dan huyn Kim Son quãn 

1 dir an vó'i các ni dung nhtr sau: 

1. Myc tiêu du tir: Câi thin kt cu ha thng, nâng cao chat 1ung cUa 

mang lirói giao thông, phát trin kinh t xã hi, lam dp cãnh quan khu trung tam 

hành chInh m&i cüa huyn. 
A A 2. Quy mo dan tir 

a. Phn ththng giao thông. 

- Xây drng tuyn dthng phIa Tây khu hành chInh vâi chiu dài khoãng 

L=980m; dim d.0 tai  KmO+O.00 trong khu hành chInh, dim cuM tai KmO+980 

giao vâi &thng QL1O, có quy mô dir kin: 
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2,5 + 10,5 +3,0 = 16,0m, trong do: 

+ BI,tB1'XM = 2x5,25 = 10,5m; 

+ Bviahè = 2,5 + 3,0 = 5,5m. 

- Xây dirng via he k& hcip trng cay xanh và h thng din chiu sang 2 

ben du'èng. 

b. Các cong trInh trên tuyn và an toàn giao thông. 

- Cong trInh trén tuyn: Xây drng tuO'ng chn phIa trái tuyn b&ng BTCT 

báo v nn ththng. 

- An toàn giao thông: Thit k h thng an toàn giao thông dng b trên 

tuyn bao gm h thng biên báo, vch soil ké du&ng. 

3. Nhóm di. an: Du an nhóm C. 
x • r 4. Tong mu'c thu tir dy an: 30.000.000.000 dong 

(B&ig chü Ba mu'c'i t)) &ng chán./.) 

5. Co cu ngu1n vn: Ngân sách huyn. 

6. DIa  diem thirc hin dty an: Xà Li.ru Phuo'ng, huyn Kim Son, tinh Ninh Binh. 

7. Thôi gian thirc hin dy an: Nàm 2022-2023. 

8. Tiên do thu'c hiên dii' an 

- Thm dinh, phé duyt chü tru'ong du tl.x: Qu 1/2022. 

- L.p, thm djnh, phê duyt dir an, thit k bàn ye thi công, dr toán: Qu I, 

11/2022. 

- Lira chpn nhà thu thi công: Qu' 111/2022. 

- Thi cong xây dirng cong trInh: Qu IV/2022 - 2023. 

Diu 2. To chu'c thu'c hen 

1. Giao 1Jy ban nhân dan huyn 

a) T chirc thrc hin nghj quyt nay dam báo diing quy djnh pháp 1ut. 

b) Chi dio các phOng ban chuyên mon và các co quan don vj cO lien quan 

hoàn thãnh cIr an Xây dçrng tuyn dung phIa tây khu hành chInh huyn Kim San 

trInh cp có thrn quyn quy& dnh d.0 tu dir an theo dung quy djnh cCia Lut d 

tu cOng nàm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thi to chiirc thirc hin dir an theo 

htn mO'c vn dirge b trI, không dé phát sinh nq xây dirng co bàn. 

2. Thuing trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cOa Hi dng nhân dan 

huyn và dii biu Hi dng nhân dan huyn giárn sat vic thçrc hin nghj quyt nay. 
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Diu 3. Nghj quyt nay duçic Hi ding nhân dan huyn Kim San khóa XX, 

nhim kS'  202 1-2026, K' hQp thir Sáu thông qua ngày 20 tháng 0lnäm 2022 vâ có 

hiu hrc k tr ngây thông qua.!. , 

Noi nhin: 
- U HDND,UBND tinh; 
-TTHuynüy; 
- U HDND, UBND, UBMTFQVN huyn; 
- Các dai biêu HDND huyên khóa XX; 
- Các c quan, ban ngãnh cüa huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMTI'QVN các xâ, thj fran; 
- VP: Huyn üy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VHTT&TT huyn; 
- Luu VT. Dinh Vit Dung 
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