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NGH QUYET 
A A Ye chu trirong dau ttr diy an Cai to, nang cap Trtro'ng 

THCS Lai Thành và các hing myc phy trq 

HOI BONG NHAN DAN HUYN KIM SUN KHOA XX 
NHIIM KY 2021-2026, KY HQP THUS  SAU 

Can ci Lut Td chzc chInh quyn ia phuvng ngày 19/6/2015; Luát Sa ã'i 

bd sung m5t s diu cia Lut T cháv ChInh phz và Luct Td chic chInh quyen dja 

phu'ong ngày 22/11/2019; 

Can ct Luat  Xáy dyng ngày 18/6/2014, Lut Süa di, b sung m3t so diéu cia 

LiØtXây c4rng ngày 1 7/6/2020, 

Can cz' Lu2t Dâu hr cong ngày 13/6/2019; Nghj djnh s 40/2020/ND-CP 

ngày 06/4/2 020 cla ChInh phi quy djnh chi tilt thi hành mt s diu cza Luát 

DOu hr cOng, 

Xét Ta trinh so 21/TTr-UBND ngây 17/01/2022 cia Uy ban nhán dan huyçn 

Kim Son ye' vic phê duyt Chü trircing dcu hr dy' an Cái tgo, náng cOp Trtràng 

THCS Lai Thành và các hçing myc phy trçr, Báo cáo ke't qua thOrn tra cia Ban 

Kinh tl - xd h5i HDND huyn và các j kién tháo luçn cia dgi bié'u H5i dng nhán 

dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü tru'o'ng dâu tu' dir an Cal to, nãng cap Tru'ô'ng 

THCS Lai Thành Va CáC hng myc phii trq do Uy ban nhn dan huyn Kim 

So'n quãn 1 dij an vói các ni dung nhur sau: 
1. Myc tiêu dâu tir: Nh&m dáp 1rng vic dy và h9c cüa giáo viên và h9c 

sinh trong Tris&ng THCS Lai Thành, dng thñ hoàn thin theo tiêu chI kiêrn djnh 

chit luvng giáo diic cp d 3, tnthng THCS dat  chu.n qu& gia müc d II. 

2. Quy mô du tir 

- Nhà h9c 3 tng 18 phông có din tIch xây dirng khoâng 750m2. 

- Nhà bâo v có din tIch khoàng 1 5rn2. 

- Nhà v sinh giáo viên có din tIch khoâng 35m2. 

- Các hang mvc  ph trçi: Cng, tu1ng rào, bn cay, lan Xe, Sâfl be tong... 
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3. Nhóm thy an: Du an nhóm C. 

4.Tongmtrcdautirdiran: 25.000.000.000 dong 

(Bcng chü: Hai mwoi lam z' deng.t) 

5. Co cu ngun vn: Ngân sách tinh h trc và ngãn sách huyn. 

Trong do: 

- Ngân sách tinh: 5.000.000.000 dng 

- Ngân sách huyn: 20.000.000.000 dng 

6. Oja dim thuyc hin diy an: Xä Lai Thnh, huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 

7. Thôi gian thire hin diy an: Nm 2022-2024. 

8. Tin ci thtrc hin dr an 

- Thm djnh, phé duyt chü triwng dâu tu: Qu 1/2022. 

- L.p, thm djnh, phé duyt dir an, thit k, bàn v thi công, dr toán: Qu I, 

11/2022. 
- Lira chn nhà thu thi công: Qu 111/2022. 

- Thi cong xây drng cong trInh: QuS' 111/2022 - näm 2024. 

Diu 2. T chfrc thiyc hin 

1. Giao CJy ban nhân dan huyn: 

a) T churc thirc hin nghj quyt nay dam bâo dung quy djnh pháp 1ut. 

b) Chi dao  các phOng ban chuyên mon và các cci quan &m vi có lien quan 

hoàn thành d an Cài tao, nãng cp Truing THCS Lai Thành và các htng imc phii 

trçi trmnh cp có thm quyn quyt djnh du tu d1r an theo diing quy djnh cüa Lut 

du tu cong näm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thM t chtrc thirc hin dir an 

theo hn müc vn duçic b tn, không d phát sinh nçi xây drng ca ban. 

2. Thithng trrc Hi dng nhãn dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhãn dan 

huyn và d.i biu Hi dng than dan huyn giám sat vic thçrc hin nghj quyt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan huyn Kim San khóa XX, 

nhim k5' 202 1-2026, KS'  hçp thu Sáu thông qua ngày 20 tháng Olnäm 2022 và cO 

hiu lirc k tir ngày thông qua.!. , 

NoinhIn: 
- TI' HDND,UBND tinh; 
-TTHuynüy; 
- Yr HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các dai  biu HDND huyn khóa XX; 
- Các ca quan, ban ngành cüa huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMTFQVN các xã, thi trãn. 
- VP: Huyn iXy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VHTf&Tf huyn; 
- Luu VT 

Dinh Vit Dung 
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