
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM SON Bc 1p  — Tir do — Hanh phüc 

S :4& /NQ-HDND Kim Son, ngày2 0 tháng Odnárn 2022 

NGH! QUYET 

V chü trirong du tir dir an Cãi to, nâng cp Triro'ng tiu bce 
Lai Thành B, xa Lai Thành, huyn Kim So'n 

1101 BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA xx 

NHIM K' 202 1-2026, K' HQP TH11 SAU 

Can ct Luçt Td chic chInh quyn dja phuxng ngày 19/6/2015; Lut Sia dái 
bd sung mc5t so' diu cüa Lut To' chic ChInh phü và Lut To' chic chInh quyn dja 
phutrng ngày 22/11/2019; 

Can cz Luát Xây dicng ngày 18/6/2014; Lut Süa do'i, bo' sung mt so' diu cza 
LutXây deng ngày 17/6/2020; 

án cz' Luát Ddu tie cOng ngày 13/6/20]9, Nghj djnh so' 40/2020/ND-CP 
ngày 06/4/2020 cia C'hInh p/n quy a'jnh chi tilt thi hành mt so' diu cza Lut 
Ddu tie cOng, 

Xét T& trinh so' 32/7Tr-UBND ngày 18/01/2022 cüa Uy ban nhOn dOn huyn 
Kim Son v vic phê duyct Chü tru'ong du tie die an Cái tgo, nOng cáp Tru'àng 
tjlu hQc Lai Thành B, xâ Lai Thành, huyn Kim Son; Báo cáo kIt qua thdm tra 
cia Ban Kinh tl - xà h3i HDND hzn và các j' kiln tháo lun cia dgi bilu Hi 
dng nhOn dOn huyn. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phê duyt chü trirong du ttr dr an Cãi tio, nâng cp Truo'ng 

tiu hçc Lai Thành B, xä Lai Thành, huyn Kim Son do Uy ban nhân dan 

huyn Kim Son quãn 1 di an vol các ni dung nhLr San: 
1. Miic tiêu du tu': Nhm dáp irng vic dy và hc cüa giáo viên và h9c 

sinh trong Tnrng tiu h9c Lai Thành B xA Lai Thành, dng thri hoãn thin theo 
tiêu chi kim djnh chat luqng giáo diic cp d 3, tris&ng tiu hçc dt chu.n qu& 

gia mirc do II. I. 
A A 2.Quymodauttr 

- Xây dirng mâi nhà hçc 3 tang, 12 phông có din tIch xây drng khoáng 

350m2. 
- Các hang mvc  phi trçl. 
+ Do be tong và Iát gch san tru&ng. 
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+ Xây dirng nhà v sinh có din tIch khoâng 30m2. 
+ Xây dirng cng, tuô'ng rào. 
+ Xây dirng nba báo v Co din tIch khoâng 22rn2. 
+ Xây dçmg rãnh thoát nuOc. 
3.Nhóm dtrán: DLránnhómC. 
4. Thng mire dãu tir dr an: 14.996.000.000 dông 

(Bing chic: Mtcô'i bn t, chin tram chin mu'o'i sáu triu dong.t) 

5. Co cu ngulmn vn: Ngân sách tinh h trçY và ngân sách huyn. 
Trong do: 

+ Ngân sách tinh: 5.000.000.000 &ng. 
+ Ngân sách huyn: 9.996.000.000 dông. 

6. DIa  dim thirc hin dr an: Xä Lai Thành, huyn Kim Scm, tinh Ninh Binh. 

7. Thô'i gian thirc hin dir an: Näm 2022-2023. 

8. Tin do thtrc hin dty an 
- Thâm djnh, phê duyt chü truang dâu tu: Qu 1/2 022. 
- Lip,  thrn djnh, phê duyt BCKTKT: Qu' 11/2022. 
- Lira chçn nhà thãu thi công: Qu 111/2022. 
- Thi cong xây dixng cOng trInh: Qu 111/2022 - närn 2023. 
Diu 2. To chfrc thrc hiên 
1. Giao Uy ban nhân dan huyn 
a) T 6  chüc th'çrc hin nghj quyt nay dam báo diing quy dnh pháp 1ut. 
b) Chi dto các phOng ban chuyên mon và các co' quan dun vj có lien quan 

hoàn thânh dir an Cái tao, nâng cp Tru'ng tiu h9c Lai Thành B, xà Lai Thành, 
huyn Kim San trInh cp có thm quyn quy& djnh du tu dr an theo diing quy djnh 
cüa Lut du tu cong näm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thOi t chüc thixc hin 

dir an theo hn mirc vn du'gc b tn, không d phát sinh nçi xây dçmg co ban. 
2. Thu'&rig trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân dan 

huyn và dai  biu Hi dcng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin nghj quy& nay. 
Diêu 3. Nghj quyt nay duc Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa XX, 

nhim kS'  2021-2026, KS'  hp thi Sáu thông qua ngày 20 tháng 01 näm 2022 và 

có hiu lirc k ti'..r ngày thông qua./., 

Noi nhân: 
- U HDND,IJBND tinh; 
- TT Huyn fly; 
- TI' HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các dai  hiu HDND huyn khóa XX; 
- Các co quail, ban ngành cfla huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMTfQVN the xã, thj tram. 
- VP: Huyn fly, HDND&UBND huyn; 
- Trung tarn VHTT&TT huyn 
- Urn VTj 

EDinh Vit Dung 
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