
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
HUYN KIM SON Dc 1p — Tu do — Hinh phüc 

S6: 257NQ-HDND Kim Scm, ngày 31 tháng 3 nàm 2022 

NGH! QUYET 

V/v phê duyt chü tru'o'ng du tur dy an Do ye 1i ban d dla  chInh khu viyc 
dt nông nghip, rà soát pháp 1, chinh I ban d dja chInh dat khu dan eli, 
hoàn thin h thông ho so' da chinh, däng k dat dai, cap Giy chü'ng nhn 

quyn sfr dyng dat, cp nht co' sO' dü' 1iu da chInh xã Xuãn Chink, 
huyn Kim So'n, tinh Ninh Bmnh 

HQI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIM K'( 202 1-2026, K( HQP THIJ' BAY 

Can cii' Luçt Td chi'c chInh quyn a'ja phzrcmng ngày 19/6/2015,' Luat tha ddi 

bó sung mçt so diêu cia Luçt TO chth'c ChInh phü và Lut tO chj'c chInh quyên dia 

phu'o'ng ngày 22/11/2019,' 

Can ci'LutDo dgc và ban dá ngày 14/6/2018; 

Can cii' Lut Dcu tu cOng ngây 13/6/2019,' Nghj djnh s 40/2020/ND-CT 

ngày 06/4/2020 cia ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành m5t s ditu cüa Luçt 

Dáu tu cOng, 

Xét Ta trInh sO' 92/TTr- UBND ngày 25/03/2022 cza Uy ban nhán dan huyên 

Kim Son v vic d nghj phê duyt chi trwo'ng dcu tu' dr an: Do ye' igi bàn dá d/a 

chInh khu vyv ddt nOng nghip, rà soátpháp l, chinh l,,5 bàn dc dja chInh da't khu 

dan cu', hoàn thin h thO'ng h so' dja chInh, dáng kj da't dai, cá'p Giciy ch&ng 

nhgn quyn th dyng dO't, cp nhgt cci' so' dü' liçu d/a chInh xâ Xuán ChInh, huyn 

Kim So'n, tinh Ninh BInh, Báo cáo ke't qua thO'm tra cia Ban Kinh t - xä hói 

HDND huyn và các ,)2 kkn tháo 1u4n cáa dgi bieu H3i dng nhân dan huyçn. 

QUYET NGH!: 

Diêu 1. Phê duyt Chü tru'o'ng dâu tu dir an Do ye Ii ban d dja chInh 

khu viyc dt nông nghip, rà soát pháp 1, chinh 1 bàn d dja chinh dat khu 

dan cur, hoàn thin h thng hil so' dla chInh, dãng k dat dai, cp Giy 
chüiig nhn quyên sü diing dat, cp nht CO SO' dfr 1iu dja chInh xã Xuan 

ChInh, huyn Kim So'n, tinh Ninh BInh do Uy ban nhân dan xa Xuãn ChInh 

quãn 1 dy an vó'i các ni dung nhur san: 
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1. Mic tiêu du ttr 

Dam báo sir dng b giUa thirc dja vâi h thng h so da chInh trong 

ph?m vi toàn xã; nâng cao trách nhirn, thirc hin nghia v1i và dam bâo quyn 1çi 

cüa ngri si'r diing d.t; phiic vi cho cong tác quãn 1 Nba nuc v dt dai theo 
quy djnh; nâng cao hiu qua vic quán l dt dai bang cong ngh thông tin din 

tir, khoa hçc, hin di dáp üng xu th phát trin cüa xä hi và thii dai. 

2. Quy mô du ttr 

- Tng din tIch t1r nhiên xà Xuân ChInh là 694,0 ha. Trong do: Dtt nông 

nghip 486,23 ha; dat phi nông nghip 206,16 ha; dt chi.ra sfr ding 1,61 ha. 

- Do ye lai bàn d dja chinh khoáng 489,0 ha. 

- Rà soát pháp 1, chinh 1 bàn d dja chInh dt khu dan cu, hoãn thin h 

thng h so dja chInh: 810 thira, gm: 

*Vjt1bãndO 1/1000: 

+ Chinh 1 hInh th: 600 thCra 

+ Chinh 1 ten chU, lo?i d.t: 150 thcra. 

* Vâi t lê bàn d 1/2000 

+ Chinh 1 hInh th: 40 thCra 

+ Chinh i ten chü, loai dtt: 20 thira 

- Hisàng dn ké khai dàng k; c.p di Giy chtrng nhn quyn si.'r dung 

dt khoáng 3.846 giy, trong dO: 

+ Dat nông nghip khoàng 3.036 giây. 

+ D.t trong khu dan cu khoãng 810 giy. 

3. Nhóm dij an: Dçr an nhóm C. 

4. Tong mtrc du tu: 2.677.425.000 ding 

(Hai t, sáu tram bay mzro'i bay triu, Mn tram hai muai lam nghIn &ng,) 
A 

5. Co cau nguon von: •  

Nguôn von: Ngân SáChhUyfl (tiir nguôn 10% tng s thu tin si'r diing 

dat, tin thuê dt d thirc hin cOng the do dtc, däng k dai, 1p co s& dü 1iu 

h so dja chinh và cp giiy chirng nhtn quyn sir diing dt). 

6. Dja diem thirc hin dii an: Xâ Xuãn Chlnh, huyn Kim Son, tinh Ninh Bmnh. 

7. Thô'i gian thtrc hin di an: Tr tháng 3/2022 dn tháng 3/2024. 

8. Tiên d thirc hin dtr  an: 

- Thârn djnh, phê duyt chü truclng du tir: tháng 3/2022. 

- Lap,  thâm djnh, phê duyt thi& k k thuat vâ d1r toán cOng trinh: tháng 

3/2022 - tháng 4/2022. 
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- Lira ch9n nhà th.0 thi công: tháng 4/2022 - tháng 5/2022. 

- Thi cong và hoàn thành d? an: Qu 11/2022 - Qu 11/2024. 

Diu 2. Tei chüc thirc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn: 

a) T chIrc thirc hin Nghj quy& nay dam bão dung quy djnh pháp lugtt. 

b) Chi d.o CáC co quan chuyên môn, don vj có lien quan hoàn thành Báo 
cáo kinh t - k5' thut cüa dir an Do v Iai  ban d dja chInh khu virc dt nông 

nghip, rà soát pháp l, chinh 1 ban d dja chInh dt khu dan cu, hoàn thin h 
thng he, so dja chinh, däng k d.t dai, cp Giy chirng nhn quyn si:r dung 
dt, cap nhât Co s d lieu dja chInh xã Xuân ChInh, huyn Kim Son, tinh 
Ninh BInh trInh cap có thm quyn quyt djnh du tu dir an theo dung quy 
djnh cüa Lut Du tu cong näm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thi t chute 

thirc hin d an theo han  m1rc ve,n di.rgc be, trI, không d phát sinh ng dçng xay 

drng co bàn. 

2. ThiRing trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân 
dan huyn và dui biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic th?c hin Nghj 

quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quy& nay duccc Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa 

XX, nhim k' 2021-2026, KS' h9p thir Bay thông qua ngày 31 tháng 3 nAm 2022 
và Co hiu lrc k tir ngày thông qua./.._— 

No'i nJ,in: PHO CHU TICH 
- TF HDND,UBND tinh; 
- TT Huyn üy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các di biu HDND huyn khóa XX; 
- Các co quan, ban ngành cüa huyn; 
- VP Huyn üy; VP HDND&UBND huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMTI'QVN các x thi, trân 
- Trung thm Vn hóa U và Truyên thanh huyn; 
- Luu: VT. 
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