
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA ViT NAM 
HUYN KIM S€%N Oc 1p — Tir do —  Hinh phñc 

S :fl/NQ-HDND Kim Scm, ngày2.O tháng Oil nàm 2022 

NGH QUYET 

V chü trtro'ng &iu tn' dr an Xây dirng via he tuyn du'ô'ng N2-i 
don phIa tr.r&c Tri sr UBND huyn Kim Sffn 

HQI BONG NHAN DAN HUN KIM SON KHOA XX 
NHIM K( 202 1-2026, KY HQP THI SAU 

can ci Lut Td chzc chInh quyn dfa phu'o'ng ngày 19/6/2015, Lut Sa dói 

bd sung mç5t so' diu cza Lut T chi'c ChInh phi và Luçt Td chic chInh quvn dja 

phztong rigày 22/11/2019, 

Can c Luçt Xây dy'ng ngày 18/6/2014, Lut Sica dii, bd sung mç5t sO' diu cia 

LuçtXáy dyng ngày 17/6/2020; 

Can cz.' Luct Dcu tir cOng ngày 13/6/2019; Nghj djnh sd 40/2020/ND-CT 

ngày 06/4/202 0 ca ChInh phz quy djnh chi tié't thi hành mt sO' diu cia Lut 

Dáu tu' cOng; 

Xét Ta trinh 5O' 29/TTr- UBND ngày 18/01/2022 cza Uy ban nhán dan huyn 

Kim San v vic phê duyt Chz tru'ang dtu tu dy' an Xáy dy'ng via he tuye'n dw&ng 

N2-1 dogn phIa trzthc Try sO' UBND huyçn Kim Son; Báo cáo kIt qua thdni tra 

cia Ban Kinh tO' - xd hi HDND huyn và các j kiln thOo iugn czia dgi biêu H5i 

dng nhán dOn huyn. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Phê duyt chü truo'ng du tn' dij an Xây drng via he tuyên 

thi'ông N2-1 dotn phIa truó'c Trii sr UBND huyn Kim Soii do Uy ban nhãn 

dn huyn Kim So'n quail dy an vói các ni dung nhtr san: 

1. Mite tiêu dâu tu': Gop phn cãi thin co sO h tang, nâng cao cht luçmg 

mng 1LTO'i giao thông trong khu virc, phát trin kinh th x hi. 

2. Quy mô dãu tu' 

Tuyn thr?mg cO chiu dài khoãng 300m, diem dâu giao dumg triic song 

Thông Nht, dim cui giao vOi thrOng Tây khu hành chInh. Mt cat ngang d1r 

kin d.0 tu: 
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= 5,0 + 10,5 +5,0 = 20,5rn. 

Trong do: BmM BTN = 2x5,25 = 10,5m; 

Bviahèlãtdá =  5,0 + 5,0 10,0tfl. 

- Hin trng tuyn duing dã có phn mtt duOng BTXM rng 1 0,5m. Dr 

kin quy rnô du tu các hang miic: 

+ Rãi thàm mitt btng be tong nh1ra nóng. 

+ Lát dá via he bang dá tir nhiên. 

+ Xây dng h thé.ng rãnh thoát nuc mt ththng. 

+ Lap dirng h thng din chiu sang 2 ben vIa he. 

+ Trng cay xanh 2 ben via he. 

+ H tMng an toàn giao thông. 

3.Nhóm dirán: DuánnhómC. 

4.Tôngmfrcdâuttrdrán: 12.000.000.000 dông 

(Bang chü': Mithi hai ty dng./.) 

5. Co cu ngun vn: Ngân sách huyn (Da b6 tn trong ngun v6n du tu 

cong nàm 2022 là 5 t' dng). 

6. DIa  dim thirc hin d an: Xà Luu Phuong, huyn Kim Sm, tinh Ninh BInh. 

7. Thôi gian thc hin di. an: Närn 2022-2023. 

8. Tin dI thuc hin dir an 

- Thm djnh, phê duyt chü truGng du tu: Qu 1/2022. 

- Lap, thm dnh, phê duyt BCKTKT: Qu 11/2022. 

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

- Thi cong xây drng cong trInh: Qu 111/2022 - närn 2023. 

Diu 2. T6 chfrc thiuc hiên 

1. Giao Üy ban nhân dan huyn 

a) To chrc thirc hin nghj quyt nay dam bào diing quy djnh pháp 1ut. 

b) Chi dto các phOng ban chuyên mOn và các Ca quan don vj có lien quan 

hoàn thành dir an Xây dirng via he tuyn du&ng N2- 1 doan phIa trmc Tri sâ 

LJBND huyn Kim Son trInh dtp có thm quyn quy& djnh du tu' dir an theo 

dOng quy djnh cüa Lust  du tu cOng näm 2019 và pháp 1u.t lien quan. Dng thai 

t chüc thirc hin dir an theo hn mrc vn dugc bê trI, khOng d phát sinh nç xây 

dirngcabàn. 

2. Thu'O'ng tlVc  Hi dOng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dcng nhân dan 

huyn và di biêu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thrc hin nghj quy& nay. 



3 

Diu 3. Nghj quyt nay duçc Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa XX, 

nhim kS'  202 1-2026, KS'  hpp thi Sáu thông qua ngày 20 tháng Olnãm 2022 và có 

hiu 1irc k tr ngày thông qua.!. 

No'i n/:çmn: 
- TI' HDND,UBND tinh; 
- TT Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các dai  biéu HDND huyn khóa XX; 
- Các Co.  quan, ban ngành cia huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMYFQVN các xâ, thj fran. 
- VP: Huyn Uy. HDND&UBND huyn; 
- Trung tâni VHTT&TT huyn; 
- Luu Dinh Vit Dung 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

