
HO! BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SON Dc 1p  — Tir do — Hinh phtic 

S: /NQ-HDND Kim Son, ngày 31 tháng 3 nàm 2022 

NGH! QUYET 
V/v phê duyt chü tru'o'ng dâui tir diy an Nâng cap, cãi to khu xü 1 

rae thai sinh hot xã Hi Ninh, huyn Kim So'n, tinh Ninh BInh 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KHOA XX 
NHIIM KY 2021-2026, KY HQP TH1X BAY 

Can ci'Lut TI chi'c chinh quyn djaphwo'ng ngày 19/6/2015; Luáttha dli 
bd sung mt sd diêu cta Lugt To ch&c Chinh phi và Lugt tl chz'c chmnh quyén dia 

phwo'ng ngày 22/11/2019; 

Can c& Luat Dlu tu Cong ngày 13/6/2019; Nghj djnh sd 40/2020/ND-CP 
ngày 08/4/2020 cia ChInh phñ quy djnh chi tilt thi hành mt sl dié'u cia Lu2t 

Dáu tw cOng; 

Can cz' Lut BOo v mói trithng ngày 17 thOng 11 nãm 2020; Ngh djnh SI 
08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 cia ChInh phi quy djnh chi tilt mç5t sl diê'u 

cia Lugt Báo v mOi tru'àng; 

Xét T& trinh sO' 91/TTr-UBND ngày 25/03/2022 cia (JTy ban nhOn dOn 
huyn Kim Scm ye' vic d nghj phê duyçt chi trwo'ng dO'u tu' dt On Ndng cIp, cOi 
tao khu x& l rOc thai sinh hogt xã HOi Ninh, huyn Kim Son, tinh Ninh BInh; 
Báo cáo kIt quO thOrn tra cita Ban Kinh tl - xâ h5i HDND huyn vO cOc kiln 
thOo lun cia dgi bilu H5i dIng nhOn dOn huyn. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt Chü trurng dâu tir diy an Nâng cap, cái to khu xfr 1 

rae thai sinh hoit xã H1i Ninh, huyn Kim So'n, tinh Ninh Blnh do Ban quãn 
1 diy an dâu tir xây dirng huyn quãn 1 dçr an vó'i các ni dung nhtr sau: 

1. Miic tiêu du tir 

Xi:r 1 toàn b ch.t thai rn sinh hott và rác thai tir các phii phm nông 
nghip phát sinh trên dja bàn xã HM Ninh và tin ti xir 1 chat thai rn sinh 
hoat cho mt s xa lan cn xa Hi Ninh; hn ch& tin tâi chm diirt vic cht thai 
rn sinh hott dugc chôn 1p thông thurng, không hçp v sinh; tit kim dat dai, 
giàm thiu nguy ca gay ô nhim môi tru?mg tü các bâi chôn lAp hin hüu; cài 

thin môi truàng, thüc day phát trin bn vttng. 
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2. Quy mô dâu tir 

a) Phn nâng cAp, cãi tao: 

- San 'ai  và thay th rnái ton dã hông, máng nithc, ng thoát nuc nhà tp 
kt, ü rác hin có. 

- San lai toàn b) nhà diu hành, nba bão v, cng. 

- Thay the h thông din ti'i cng vào các nhà xuông, là dt rác. 

- Cãi tao 'ai hai b U phân hüu Ca 

b) Xây drng mâi mt s cong trInh sau: 

- Lam mói nhà xuàng có mái che, nên BTXM, khung s.t 1çp ton mái d 
che chin cho thit bj là d& dugc nâng dip (l.p dtt là md thay th là cu) 

- Lam mâi dê móng lô và h thng xU l 1±1 bang BTCT. 

- Xây mài b chira nuâc vôi 

- San nn, d san dung giao thông nti b 

- H thng thoát nuóc m.t 

- H thông xU l nuâc thai tfi rnthc ri rác 

- Xây dimg h thng cAp nithc 

c) Lp d.t thit b Lô d& rác thai sinb hoat: 

Lp d.t là dt rác thai sinh hoat sU diing khI t11 nhiên, cOng sut khoãng 
800 kg/h (thay th là dt cu), dixçic thit k dçra trên các quy chun v khi thai 
theo thông tu QCVNO5:2013/BTNMT, QCVN61-MT: 2016/BTNMT, cUa Bô 

Tài Nguyen và MOi trithng. 

3.Nhómdiyán:Duannhóm C 

4. Tong mtrc c1u tir: 5.335.650.000 dông (Nám tj, ha tram ha muv'i nàm 

friu, sáu tram nãm mtroi nghln dcng) 

5. Co cau nguon von: 

Nguôn vn: Ngân sách tinh h trcr và ngân sách huyn. 

Trong do: 

+ Ngân sách tinh h trçi: 5.000.000.000 dng (dä dip 5.000.000.000 dng tai 
Quyt djnh so 1359/QD-UBND ngày 07/12/202 1 cUa UBND tinh Ninh BInh). 

+ Ngân sách huyn: 335.650.000 dng (tir ngun kinh phi thirc hin các 

nhim v11 bâo v mOi trung dã b trI trong dci' toán NSNN näm 2022 tai Quyêt 
djnh s6 798 1/QD-UBND ngày 14/12/202 1 cUa UBND huyn Kim San). 

6. Dja dim thyc hin dij an: Xã Hôi Ninh, huyn Kim San, tinh Ninh BInh. 

7. Thai gian thirc hin dtr an: Näm 2022. 
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6. Dja dim thirc hin dir an: Xâ Hi Ninh, huyn Kim Son, tinh Ninh Bmnh. 
7. Thô'i gian thirc hin dr an: Näm 2022. 
8. Tién do thirc hién dir an: 

- Thm djnh, phé duyet Chü triiong ctu tu: Qu 1/2022. 

- Lip, thm djnh, phé duyt Báo cáo kinh t k thut: Qu 11/2022. 
- Lixa chon nhà thu thi công, 1p dt thit bj: Qu 11/2022. 
- Thi công, 1p dt cong trInh: Qu 111/2022. 

- Van hành thfr nghiem, bàn giao dixa vào si:r diing: Qu 111/2022 

Oiu 2. To chile thirc hién 

1. Giao Uy ban nhan dan huyn 

a) T chirc thc hin Nghj quy& nay dam bão dang quy djnh pháp 1ut. 
b) Chi dao các cc quan chuyên môn, don vj có lien quan hoàn thành Báo 

cáo kinh t - k thut cüa dr an Nâng cp, cài tao khu th I rác thai sinh hoat 
xâ Hi Ninh, huyn Kim Son, tinh Ninh BInh trInh cp 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 thai t chirc thirc hin dir an theo han miirc vn di.rçyc b 
trI, khOng d phát sinh nçi d9ng xay dng ccr bàn. 

2. Thuôrng trirc Hi dng nhân dan huyn, các Ban càa Hi dng nhân 
dan huyn và dai biu Hi dng nhãn dan huyén giám sat vic thirc hin Nghj 
quyêt nay. 

Diu 3. Hiêu lire thi hành 

Nghj quyt nay duqc Hc5i dng nhân dan huyên Kim Son khOa XX, nhiêm 
ki 2021-2026, K' h9p thir Bay thông qua ngày 31 tháng 3 näm 2022 và có hiu 
1irc k tir ngày thông qua.i.j— 

N9i fl/i in. 
- 117 HDND,UBND tinh; 
- TT Huyn Uy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyên; 
- Các di biu HDND huyên khóa XX; 
- Các ca quan, ban ngành cüa huyên; 
- VP Huyn Uy; VP HDND&UBND huyn; 
- F! 1)11, HDND, UBND, UBM7[TQVN các xâ thj lrân 
-TnmgthmVanhoaththaovaTmyenthhuy 
-Liiu:VT

ThjNga 
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