HO! BONG NHAN DAN
HUYEN KIM SON
S& 2 /NQ-HDND

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Bc 1p — Tir do — Hanh phóc
Kim San, ngày 31 tháng 3 nàm 2022

NGHI QUYET
V chü tru'o'ng du tir d,r an Xãy thyng cu qua song An
xóm 11, xã Lai Thành, huyn Kim So'n
119! BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX
NHIJM Kc 2021-2026, K( HOP THU BAY
Can cz Lut TI chtc chInh quyn dfa phu'o'ng ngày 19/6/2015, Luát Sira dli
bd sung in3t sI diu cza Luçt TI chik Chinh phz và Luçt TI chtc chInh quyn dia
phitang ngày 22/11/2019;
Can ci Lut Xáy dmg ngày 18/6/2014, Lut Sith dli, bl sung mç5t sl diu cia
Lut Xáy dmg ngày 17/6/2020;
C'än ci Lu2t Dl tu' cong ngây 13/6/2019; Nghj d.inh sO' 40/2020/ND-cp
ngày 06/4/2020 cith Ghinh phi quy djnh chi tilt thi hành m5t sO' diu cia Luát
Ddu tu' cOng;
Xét Ta trInh sO' 81/TTr-UBND ngày 23/3/2022 cia Uy ban nhán dan
huyn Kim San v vic phê duyt Chz tru'ang dlu tu' dy' an Xáy dy'ng clu qua
sOng An xóm 11, xä Lai Thành, huyn Kim So'n, Báo cáo kIt qua thdm tra cña Ban
Kinh té' - xd hi HDND huyn và các ,j kiln tháo luan cia dgi biê'u Hi dIng
nhân
huyn.
dan

QUYET NGHI:
Biu 1. Phê duyt chü triro'ng du tir dr an Xây diyng cu qua song An
xóm 11, xã Lai Thành, huyn Kim So'n do Uy ban nhân dan huyn Kim So'n
quãn 1 dir an vó'i các ni dung nhu' sau:
A
1. Muc tieu dau
tu'
'A

báo an toàn cho ngithi và phwing tin giao thông, nâng cao vn tc
khai thác, tãi trong Xe, hoàn thin kt cu h thng, thüc dy phát trin kinh t - xã
hôi cüa khu vlzc.
Dam

2. Quy mO dãu tir.
- Cu thit k vTnh ci:ru bang BTCT vâ BTCT DTJL, theo tiêu chun thit k
cuTCVN 11823-1:2017d&iTCVN 11823-14:2017.
- Quy mô cu dir kin:

r
+ B rng toàn cu: B=9,0m;
±SodnJiip:

lxl5m;
+ Chiu dài toàn cu: 1 9,9m;
- Kt cu phn trén dir kin: Sü diing dm bàn BTCT DUt due sn dài
1 5,0m. Mt c& ngang cu gm 09 phin dm BTCT, các phin dm duoc ni v6i
nhau thông qua bàn mitt cu BTCT d tai ch. Tao dc ngang cu btng lop be
tong tao dc;
- K& cu phn dixOi:
+ M trii cu bang BTCT trén nn h c9c BTCT.
+ Tiing chn vut ni dng du cu bng BTCT trên nn h cc BTCT.
- Các hang mic khác:
+ Dung dâu câu thrcvc vuôt nôi em thun tir quy mô câu B=9,0m ye dithng
hin trng.
+ Lan can bng thép ma kern;
+ An toàn giao thông: Thit k h thng bin báo dam bão theo dung Quy
chun k thut quc gia v báo hiu dung b QC\TN 41:2019/BGTVT d hixâng
dn và t chi'rc giao thông trên dirng.
3. Nhóm diy an: Dii in nhóm C.
4. Tng muc dâu tir dy an: 14.682.961.000 dng (Mu'&i bn t), sáu tram
tam mu'cli hai triu, chin tram sáu mu'c/i mat nghIn dóng.)
5. Co cu ngun vn: Ngân sách tinh h trçY và ngân sách huyn.
Trong do:
+ Ngân sách tinh h trçY: 5.000.000.000 dng.
+ Ngân sách huyên: 9.682.961.000 ctng.
6. D!a dim thrc hin dr an: X Lai Thành, huyn Kim Son, tinh Ninh BIrih.
7. Thôi gian thiyc hin dr an: Nm 2022-2024.
8. Tin d thtrc hiên dir an
- Thm djnh , phé duyt chO tru'oTig du tu: Qu 1/2022.
- Lp, thm djnh, phê duyt Báo cáo kinh t k5 thut: Qu)2 11/2022.
- Lira ch9n nba thu thi cong Qu 111/2022.
- Thi cong xây dirng cong trInh Qu 111/2022- nãm 2024.
Diu 2. To chfrc thtrc hiên
1. Giao Uy ban nhân dan huyn
a) T chi1rc thirc hin nghj quyt nay dam báo dung quy djnh pháp 1ut.

b) Chi dao các phông ban chuyên mon và các cci quan dn vj cO lien quan
hoàn thành Báo cáo kinh t - k thuât cüa dir an Xây drng cu qua song An xóm 11
xä Lai Thành, huyn Kim So'n trInh cp có thm quyn quy& djnh du tir di,r an theo
diing quy djnh cüa Lut du tir cong näm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thi t
chüc thirc hin dir an theo hmn mirc vn dixçc b tn, không d phát sinh nc
xay thing
cc ban.
2. Thi.r&ng tnrc Hi dng nhán dan huyen, các Ban cüa Hi dtng than dan
huyn và di biu Hi dng nhan dan huyn giám sat vic th?c hin nghi quyt nay.
Diêu 3. Hiêu luc thi hành
Nghj quyt nay disçic Hi dng nhan dan huyn Kim Sn khóa XX, nhiêm
kS' 2021-2026, K' h9p thu Bay thông qua ngày 31 tháng 3 nám 2022 và có hiu
lirc k tir ngày thông qua.!.
Noi n/qin:
- TI' HDND,UBND tinh;
Huyn üy;
- 111' HDND, UBND, UBMTTQVN huyn;
- Các di biu HDND huyn khóa XX;
- Các co quan, ban ngành cia huyn;
- DU, FIDND, UBND, UBMTTQVN các x thi trân;
- VP: Huyn üy, HDND&UBND huyn;
- Trung tam VHTF&TT huyn;
- Li.ru VT.
,
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