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HUYN KIM SON Bc Ip — Tur do — Hinh phüc 

S6 :A5/NQ-HDND Kim San, ngayO tháng Cl nám 2022 

NGH! QUYET 

V chü trurong dan tir diy an Cãi to, nâng cap tuyên du'ô'ng 
tu cu Vit Nht dn c6ng Phát Diem và tuyn dirrng 

trtic 2 xóm M5 Chinh,M5 Hóa, xã Kim M5 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA xx 
NHIM K 2021-2026, KY HQP TH1Y SAU 

Can ci Luçt Td chc chInh quyn dia  phumg ngày 19/6/2015, Luát Sia di 

ha sung mt sá diu cüa Lut Ta chz'c GhInh phü và Luat Ta chic chInh quyn dfa 

phwang ngày 22/1]/20]9, 

Can cz Lu4t  Xáy d'ng ngày 18/6/2014; Lutt Sia dat, ho sung mt so diêu cüa 

LuçtXây dyng ngày 17/6/2020; 

Can cz' Lu2t DOu tu' cOng ngày 13/6/2019, Nghj djnh sO' 40/2020/Nf)-CP 

ngày 0 6/4/2020 cia ChInh phi quy djnh chi tilt thi hành mt so diêu cia Luçt 

Dáu tu' cOng; 

Xét Ta trInh sO' 31/TTr-UBND ngày 18/01/2022 cüa Uy ban nhán dan huyn 

Kim San v vicc phê duyçt Chi tru'ang dOu tu' dt an Cal tçlo, ndng c4o  tuyê'n 

du'&ng tic c0u Viçt Nhgt dIn cOng Phát Diem và tuyln dwàng trc 2 xOm M9 

C'hInh, M9 Hóa, xä Kim M9; Báo cáo kIt qua thOrn tra cia Ban Kinh té' - xâ h5i 

HDND huyçn và các •j' kiln tháo luçn cza dcii bilu H5i dang nhdn dan huyn. 

QUYET NGH!: 

A A , A A A Dieu 1. Phe duyçt chu tr.ro'ng dan tir di an Cai to, nang cap tuyen 

dirô'ng tir cu Yit Nht dn c6ng Phát Diem và tuyn thro'ng trkic  2 xóm M5 

ChInh, M5 Hóa, xã Kim M5 do Uy ban nhân dan huyn Kim Soii quãn 19 dir 

an vó'i các ni dung nhtr sau: 

1. Miic  tiêu du tir: 

Nâng cao hiu qua cho cong tác phông chng lii bo, cIru h, ciru ntn khi 

thiên tai xãy ra, hoàn thin h th6ng giao thông lien xA, tto thun 1çi cho vic giao 

thông, giao thuang hang hóa, gop phn phát trin kinh t - xà hi cüa khu vi.rc. 
A A 2. Quy mo dan tir 
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2.1. Phn duông giao thông: Du tu cài tto, nâng c.p tuyén dung tr cAu 
Vit Nh1t ctn cng Phát Diem và tuyn dix6ng trc 2 xóm M ChInh, M5 Hóa, xä 
Kim M chia lam hai doin tuyn vol thng chiu dài khoâng 4,76km, vOi quy mô 

nhu sau: 
- Don 1: Dim dtu Km0 + 00 tiT cu Dôi thuc thôn M ChInh, MS'  Hóa 

xA Kim M. Dim cui Km1 + 260 tai Chg Kim M, chiu dài khoãng 1,26km. 

Quy mô ct ngang: 
+ B rng nên dtràrng Bnen=  (0,75 + 5,5 + 0,75) 7,0m. Trong do: 

+ B rng m.t dithng: BmatdgBT = 5,5m; 

+ B rngl dat: BIdAt=  2 x 0,75 = 1,5m; 
- Don 2: Dim du Km0 tip giáp c.0 Vit Nh.t — Quc 1 12B kéo dài, 

xã Van Hài. Dim cu& di.thng xa Thuqng Kim, ngay ti âu cong Phát Diem. 

Chiu dài tuyn khoãng 3,5 km. 
Quy mô ct ngang: 
+ B rng nn dung = (0,5 + 6,5 + 0,5) = 7,5m. Trong do: 

+ B rng mt disOng: Bmt&r yng+ Igiac = 0,5 x 2 + 5,5 = 6,5m; 

+ B rng l dt: BJdAt=  2 x 0,5 = 1,0rn; 
2.2. Cong trInh trên tuyn. 
Thi& k kè chng xOi 10 bO song bng be tOng, ki&i kè chãn tr9ng lirc, kt hçip 

dá hc chng xói phIa ngoài song. 

3. Nhóm durán: DuánnhómB. 
4. Tng mfrc dâu tu dir an: 170.000.000.000 dng 

(Bcng chi: Mç3t tram bay mwc'i tj' &ng ch&i./.) 

5. Co cu ngun vn: Ngân sách huyn. 

6. Da dim thiyc hin diy an: xã Kim M, Van Hâi, Li.ru Phuong và Thucing 

Kim, huyn Kim Scm, tinh Ninh Blnh. 
7. Thôi gian thurc hin dir an: Näm 2022-2025. 

A A •A 8. Tien (Ic thirc hiçn diy an 
- Thm djnh, phê duyt chü trt.rang du tu: Qu 112022. 

- Lap,  thm djnh, phê duyt dir an, thit k ban ye thi cOng, dr toán: Qu II, 

111/2022. 
- Lira chn nhà thu thi công: Qu IV/2022. 

- Thi cOng xây drng cong trInh: Qu IV/2022 - näm 2025 

Diu 2. T chfrc thiyc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn 
a) T chüc thrc hin nghj quyt nay dam bào diing quy djnh pháp 1ut. 

b) Chi dto các phOng ban chuyên mon và các co quan &m vj có lien quan 

hoàn thành di,,r an Cal tao, nâng cp tuyn du&ng ttr cu Vit Nht den cong Phát 



3 

Diem và tuyn diRxng triic 2 xóm M ChInh, M5 Hóa, xâ Kim M trmnh cp có 
th.m quyn quyt djnh Mu t'ix dr an theo di'ing quy djnh cüa Lut Mu tu cong 
näm 2019 và pháp 1u.t lien quan. Dng th?i t chrc thçrc hin dir an theo h.n müc 
v6n dugc b trI, không d phát sinh nçi xây dimg co bàn. 

2. Th'tx?ing trrc Hi dàng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng than dan 
huyn và dti biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin nghj quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçc Hôi dng nhân dan huyn Kim Son khóa XX, 
nhim k' 202 1-2026, K' h9p thu Sáu thông qua ngày 20 tháng Olnärn 2022 và có 
hiu lirc k tr ngày thông  qua.!.11  

No'inI,in: 
- U HDND,UBND tinh; 
- IT Huyn üy; 
- liT HDND, UBND, UBMTFQVN huyn; 
- Các di biéu HDND huyn khóa XX; 
- Các Co.  quan, ban nganh cUa huyn; 
- DU, I-IDND, UBND, UBMYFQVN cac x, thj n. 
- VP: Huyn üy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VHTT&TT huyn; 
- Lisu VT Dinh Vit Dung 
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