
1101  BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN KIM SN Bc 1p —  Tir do — Hnh phóc 

S :20 INQ-HDND Kim San, ngayZOthángO'J nan? 2022 

NGH! QUYET 

Ye chü truong du tu dty an Xây dyng Tru'ông mm non 
khu B Kim Tan, xã Kim Tan, huyn Kim So'n 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIM K( 2021-2026, KY HQP TH(! SAU 

can cii' Lut TI chic chInh quyn a phuo'ng ngày 19/6/2015, Lut Sü'a dói 

bó' sung mt SI diu cia Lut TI chzc GhInh phü vâ Luat  TI chic chInh quyn dja 

phu'cing ngày 22/11/2019; 

Can ci Lut Xáy dyng ngày 18/6/2014, Luát Sira dói, bó sung mçSt so diéu cia 

Luçt Xáy dyng ngày 1 7/6/2020, 

Can ci Lut DIu tic cong ngây 13/6/2019; Nghi djnh sl 40/2020/ND-CF 

ngày 06/4/2020 cza ChInh phü quy d/nh chi tjlt thi hành mót sO diéu cia Luát 

Dáu tic cóng; 

Xét T& trInh sl 37/TTr-UBND ngà,v 18/01/2022 cia Uy ban n/ian dan huyn 

Kim San v vic phé duyt Ch tru'ang dlu tic dr an Xdy dyng TricOng mám non 

khu B Kim Tan, xa Kim Tan, hwyn Kim San, Báo cáo kIt qua thdm tra cja Ban 

Kinh té' - xâ hi HDND huyn và các j kiln tháo lun cza dgi bilu Hi dng nhdn 

dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biéu 1. Phê duyt chü triro'ng dãu tir dy an Xãy dirng Tru'ông rnm non 

khu B Kim Tan, xã Kim Tan, huyn Kim Son do tJy ban nhãn dan huyn Kim 

Son quãn 1 d an vói các ni dung nhtr sau: 

1. Miic tiêu du tu: Nhrn dáp 1rng vic dy vã hçc cüa giáo viên và h9c 

sinh trong Truông Mm non khu B xä Kim Tan, ding thi hoàn thin theo tiêu chI 

kim djnh ch.t luçing giáo dc c.p d 3, tru0ng mn non dat  chu.n quc gia mirc 

d II, xây dimg xã Kim Tan dtt chun nông thôn mó'i vào näm 2022. 

2.Quymôdâuttr 
- Xây drng mâi nhà h9c, nba h9c b mon 2 thng 12 phông gm 2 dan 

nguyen có tOng din tIch xay dirng khoãng 1 180m2. 

- Xây dtxng mài nhà hiêu b 02 thng Co din tich xây drng khoáng 270m2, 

- Xây dirng mâi nba bêp 01 tng có din tIch xây dirng khoãng 175rn2. 

- San lap rnt bang toãn b khu dat vâi tong din tIch khoáng 5891m2. 
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- Các hang miic phii tro: San be tong, b nixOc... 
3.Nhómdiián: DijánnhómC. 

4. Ting muc du tir dy an: 30.000.000.000 dng 
(B&igchiè: Ba mu'cri dng chán./.) 

5. Co' cu ngun vn: Ngàn sách tinh h trçi và ngãn sách huyn. 
Trong do: 

+ Ngân sáeh tinh: 8.000.000.000 dông. 
+ Ngân sách huyn: 22.000.000.000 dông. 

6. D!a  dim thirc hin dir an: xA Kim Tan, hUyn Kim Son, tinh Ninh Binh. 

7. Thô'i gian thijrc hiên dir an: Nm 2022-2024. 

8. Tin i1 thirc hin thy an 
Thm djnh, phê duyt chü tnrclng dâu tu: Qu 1/2022. 

- Lip,  thm djnh, phé duyt dr an, thit k, bàn ye thi công, dr toán: Qu I, 

11/2022. 
- Lira chçn nhà thu thi công: Qu 111/2022. 
- Thi cong xây drng cong trInh: Qu 111/2022 - näm 2024. 

Dieu 2. To churc thiyc hiçn 
1. Giao fly ban nhân dan huyn 

a) To chüc thrc hin nghj quyt nay dam bâo dung quy djnh pháp 1ut. 

b) Chi dao  các phông ban chuyên mon và các co quan don vi có lien quan 

hoàn thành dir an Xây drng Tri.rrng mm non khu B Kim Tan, xA Kim Tan, huyn 
Kim Son trInh c.p có th.m quyn quy& djnh du tu dr an theo dung quy djnh cüa 
Lut du tir cong näm 2019 và pháp lut lien quan. Dng thôi t chüc thrc hin dr 
an theo hn mirc vn dirge b tn, không d phát sinh ng xây d1rng co bàn. 

2. Thuing trrc Hi dng than dan huyn, các Ban cüa Hi dng than dan 

huyn và di biu Hi dng than dan huyn giám sat vic thc hin nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay dirge Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa XX, 
nhim k' 202 1-2026, K' hçp thu Sáu thông qua ngày 20 tháng Olnäm 2022 và có 

hiu 1c k tir ngày thông qua.!. 

Noi nhin: 
- iT HDND,UBND tinh; 
-YFHuynüy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các dai biêu HDND huyn khóa XX; 
- Các co quan, ban nganh cüa huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMUQVN các xâ, thj trãn. 
- VP: Huyn Cty, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VHTT&TT huyn; 
- Liru VT. 
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