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NGHI QUYET 
V chü trtroiig du tir dir an Xây dyng cu Hôa Lic, 

xã Nhir Hôa, huyn Kim Son 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIM KV 2021-2026, Kc HOP THU BAY 

Can cii' Lu2t Tc chik chInh quyn dfa phuvng ngày 19/6/2015; Luát St'ra dó'i 
sung mç5t sl dieu cza LzØt TI ch&c hInh pht và Lut TI chtc chInh quyen dia 

phuvng ngày 22/11/2019; 

Can ct Lut Xáy c4rng ngây 18/6/2014, Luit Stra dli, bl sung m2t sl diê'u cla 
Lut Xáy dyng ngày 1 7/6/2020, 

Can cii' Lut Ddu hr cong ngày 13/6/2019; Nghi dfnh sl  40/2020/ND-cp 
ngày 06/4/2 020 cza Chinh phi quy d/nh chi tilt thi hành mç5t so' diu cia Luát 
Dlu hr cóng, 

Xét Ta trInh sO' 79/TTr-UBND ngày 23/3/2022 cia Uy ban nhán dan huyn 
Kim Son ye' viçc phê duyt Cith tru'o'ng dá'u hr dr an Xdy dyng cu Hda Lgc, xâ 
Nhzr HOa, huyn Kim San; Báo cáo kIt qua thlm fra cza Ban Kinh to' - xã h3i 
HDND huyn và các kiln tháo ll?n cüa dgi bilu H5i dng nhán dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü trirong du tu dtj an Xãy dirng cu Hôa Lc, xã 
Nhu' Hôa, huyn Kim Son do Uy ban nhãn dan huyên Kim Sffn quãn 1 dr an 
vó'i các ni dung nhtr sau: 

1. Muc tiêu dâu tir 

Dam báo an toàn cho ngi.thi và phuong tin giao thông, nâng cao vn tc 
khai thác, tái tr9ng Xe, hoàn thiên k& cu ha thng, thüc day phát triên kinh tê - xâ 
hôi cüa khu vuc. 

2. Quy mô dãu tur. 

- Cu thi& k v1nh ciru bang BTCT và BTCT DUL, theo tiôu chu.n thit k 
cuTCVN 11823-1:2O17dnTC\rN 11823-14:2017. 

- Quy mô cu dr kin: 

+ B rng toàn c.u: B=9,0m; 



+ S & nhjp: 6m+12m+6m; 

+ Chiu dài toàn cu: 29,3m; 

- Kt cu phn trén dir kin: Sir ding dm ban BTCT DTJL düc sn dài 
12,0m. M.t ct ngang cu gm 09 phin d6 BTCT, các phin dm discvc nM vói 
nhau thông qua bàn mtt cu BTCT d tai ch. Tao dc ngang cu bang 1p be 
tong tao dc; 

- Kt cu phan dii6i: M trii cau bang BTCT trên nn h cc BTCT; 

- Các hang miic khác: 

+ Di.rng dau c.0 duqc vu& ni em thun tr quy mô cau B=9,0m v dithng 
hin trang. 

+ Lan can bang thép ma kern. 

+ An toàn giao thông: Thi& k h tMng bin báo dam bâo theo dung Quy 
chuan k5 thut quc gia v báo hiu dixng b QCVN 41 :2019tBGTVT d his&ng 
dn và t chüc giao thông trên dithng. 

3.Nhóm du'án: DuánnhórnC. 
4. Tong mtrc dâu tir dir an: 14.985.000.000 (lông 

(B&ig chü: Mu'ài bn t), chin tram tam mzwi 
lam triu clang.) 

5. Co cau ngun v6n: Ngân sách tinh h trç và ngân sách huyn. 
Trong do: 

+ Ngan sách tinh M trcx: 5.000.000.000 dng. 

+ Ngân sách huyên: 9.985.000.000 dng. 
6. Dja diem thurc hin dr an: Xã Nhi.r Hôa, huyn Kim Sm, tinh Ninh Binh. 
7. Thôi gian thirc hin dyán: Näm 2022-2024. 

A *A P 8. Tien dç thirc hiçn dir an 

- Tham djnh , phê duyt chO truang dau tu: Qu 1/2022. 

- Lip, tham dnh, phé duyt Báo cáo kinh t k5 thut: Qu 11/2022. 

- L?a ch9n nhâ thau thi cong Qu 111/2022. 

- Thi cong xây dmg cong trInh Qu 111/2022- nAm 2024. 

Din 2. T chüc thuc hiên 

1. Giao Üy ban nhân dan huyên 

a) T chrc thiic hin ngh quy& nay dam báo dOng quy djnh pháp 1ut. 

b) Chi (lao các phông ban chuyên mon và các Co quan don vj Co lien quan 
hoân thành Báo cáo kinh t - k thut cüa dir an Xây dirng cau Hôa Lac, xâ Nhu 
Hôa, huyên Kim Scm trInh cap có tham quyn quyt djnh dau tu dir an theo dung 
quy djnh cüa Lut da tu cong nãm 2019 vâ pháp 1ut lien quan. Dng thi t chirc 
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thxc hién dir an theo han mirc vn duçc b trI, không d phát sinh nç xây dirng ccv 
ban. 

2. Thiivng trrc Hi dng nhan dan huyn, các Ban cüa Hôi dng than dan 
huyn và di biu Hi c1ng nhân dan huyn giám sat vic thixc hin nghj quyt nay. 

Diu 3. Hiéu ltrc thi hãnh 

Nghj quy& nay di.rcvc Hi dng nhân dan huyên Kim Scvn khóa XX, nhiêm 
k' 202 1-2026, K' h9p thu Bay thông qua ngày 31 tháng 3 näm 2022 và có hiu 
lirc k ti'i ngày thông qua.!. 

Noi nhân: 
- liT HDND,UBND tinh; 
- TT Huyn üy; 
- TIlT HDND, UBND, UBMTTQVN huyén; 
- Các di biu HDND huyn khóa XX; 
- Các cci quan, ban ngành cña huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBM'TTQVN các xä, thi trãn; 
- VP: Huyên Ciy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VHTT&TT huyn; 
- Liru VT. 
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