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NGH! QUYET 

Vchü trtro'ngdu tir dy an Lap thing vách tiêu am, h th6ng am thanh, 
anh sang, phong rem san khau hçn trtro'ng Try so' lam viçc Huyçn fly, 

HDND&UBND huyn Kim Soii 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA xx 
NHIM K( 202 1-2026, KS HQP TH1J' SAU 

Can th Lu2t Td ch'c chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015; Lut Sü'a ddi 

sung m5t sd diu cza Luát T chüv ChInh phü và Lut Td ch&c chinh quyn dja 

phwong ngày 22/11/2019, 

Can cz Lut Xdy c4nig  ngày 18/6/2014; Lu2t Süa di, b sung ,nót s diu cza 

LuttXdy dyng ngày 17/6/2020; 

Can th Ludt Ddu tw cong ngày 13/6/2019; Ngh( djnh sô 40/2020/ND-cP 

ngày 06/4/2020 cza ChInh phi quy djnh chi tié't thi hành mç5t sO dieu cza Lu2t 

Dáu tu' cOng; 

Xét T& trinh s6 33/7Tr-UBND ngày 18/01/2022 cza Uy ban nhán dan hwyn 

Kim San v viêc phê duyt ChÜ truv'ng ddu hr dzr an Lcfp dyng vách tiêu am, h 

tho'ng am thanh, ánh sang, phOng rem san khdu hç31 tru'Ong Try sà lam vic Huyn 

üy, HDND& UBND huyn Kim Son, Báo cáo ké't qua thdm tra cla Ban Kinh t - xa 

hi HDND huyn và các j kiè'n tháo lun cña dcii bidu H3i dng nhán dan huyn. 

QUYET NGH4: 

Diêu 1. Phê duyt chü trirong du tir dy an Lap dyng vách tiêu am, h 

thng am thanh, ánh sang, phông rem san khâu hi trir&ng Try s& lam vic 

Huyn üy, HBND&UBND huyn Kim So'n do Uy ban nhân dan huyn Kim 

Son quãn l dy an vó'i các ni dung nhu' sau: 

1. Myc tiêu du tu': Nhm dam bào qua trInh vn hành và sü dung hi 

trung dat  hiu qua cao nht. 

2. Quy mô du tu 

- Lp dmg am thanh, vách tiêu am phIa trong hOi  truYng theo tiéu chun v 

thi& k và thi cong hi truYng và nhà hat phông thu TC\TN 9369 2012. Iso 354: 

Phrnmg pháp do h s hut am trong phông yang. 
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- Lap dirng h thông ánh sang, phông rem, biêu ngtt, thám do.., theo quy 

dinh. 

3. Nhóm du' an: Du' an nhóm C. 

4. Tong rnü'c diu tu' dy an: 5.000.000.000 dông 

(B&ig chI: Nàm 1)) d&ig.t) 

5. Co cu ngui)n van: Ngân sách huyn. 

6. Oja dim thirc hin diy an: Xä Li.ru PhuGng, huyn Kim Son, tinh Ninh Birth. 

7. Thô'i gian thiyc hin dir an: Näm 2022. 
A •A F 8. Tien tic thy'c hiçn diy an 

- Thm djnh, phë duyt chU trtrclng du tu: Qu 1/2022. 

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

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

- Thi cong 1&p d.t cong trInh: Qu 1112022. 

Diu 2. Ti) chfrc thic hin 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn 

a) Ti) chirc thrc hin nghj quy& nay dam bâo dung quy djnh pháp 1ut. 

b) Chi d,o các phông ban chuyên mon và các co quan don vj có lien quan 

hoàn thành dr an L&p dirng vách tiêu am, h th6ng am thanh, ánh sang, phông rem 

san khu hi trix&ng Trii sâ lam vic Huyn üy, HDND&UBND huyn Kim S(m 

trInh cp có thm quyn quyt djnh dAu tis dr an theo dung quy djnh cüa Lust  du 

tu cong näm 2019 và pháp 1ut lien quan. Di)ng th?yi ti) ch'irc thrc hin d,r an theo 

h.n müc vi)n dixçic bi) tn, không d phát sinh ncr xây d%rng Co ban. 

2. Th.thng trrc Hi di)ng nhãn dn huyn, các Ban cUa Hi di)ng nhân dan 

huyn và dai  biu Hi di)ng nhan dan huyn giám sat vic thirc hin nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçrc Hi di)ng nhân dan huyn Kim Son khóa XX, 

nhim k' 2021-2026, K' hpp thir Sáu thông qua ngày 20 tháng 01 näm 2022 và 

có hiu lirc k tir ngày thông qua.!. 

Ncin1,mn: 
- TF HDND,UBND tinh; 
- TT Huyn üy; 
- U HDND, UBND, UBMUQVN huyn; 
- Các dai  biéu HDND huyn khóa XX; 
- Cáe cci quan, ban ngành cüa huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBM1TQVN các xã, thj fran. 
- VP: Huyn üy, HDND&UBND huyn; 
-Trung tam VHTT&TT huyn; 
- LLruVT.,2,. Dinh Vit Dung 
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