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 NGHIQUyET 
Ye chu trtrffng dau tir dir an Xay dirng cau qua song An 

xóm 7, xã Lai Thành, huyn Kim Son 

HOI BONG NIIAN DAN HUYN KIM (N KITOA XX 
NHIEM K' 2021-2026, KY HOP THU' BAY 

Cán c& Lut Ti chi'c chInh quyn dia phu'cing ngày 19/6/2015; Luát Sia do'i 
sung m3t s dié'u cza Lu2t Td ch&c ChInh phz và Luçt T chic chInh quyn ct/a 

phiwng ngày 22/1 1/2019, 

Gán c& Luát Xáy dyng ngây 18/6/2014, Luat Sia dói, bó sung mt so' diu cla 
Lut Xáy dy'ng ngày 17/6/2020; 

Can ci Lu2t Dcu tir cOng ngày 13/6/2019, Ngh/ ct/nh s 40/2020/ND-Gp 
ngày 06/4/2 020 cza ChInh phi quy ct/nh chi tié't thi hành m5t sO' diu cia Luat 
Dcu tu' cOng, 

Xét Ta trInh sO' 80/TTr-UBND ngày 23/3/2022 cza Uy ban nhdn dan 
huyn Kim Scm v vic phê duyt Ch1 truv'ng dcu tu' dr an Xáy dy'ng cu qua 
sOng An xóm 7 xd Lai Thành, huyn Kim Scm, BOo cáo ke't quO thdm tra cza Ban 
Kinh tO' - xã hç5i HDND huyén và các j kiO'n thOo lu2n cza dgi biO'u H3i dcng 
nhdn dan huyn. 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Phê duyêt chü trtro'ng ctu tn dij an Xãy dijng cu qua song An 
xóm 7 xã Lai Thành, huyn Kim So'n do Uy ban nhân dan huyn Kim So'n 
quãn 1 dr an vói các ni dung nhtr sau: 

1. Muc tiêu du tir 

Dam báo an toân cho ngithi và phu'ang tin giao thông, nâng cao vn tc 
khai thác, tãi tr9ng Xe, hoàn thin kt cu h thng, thüc dy phát trin kinh th - xã 
hôi cüa khu vuc. 

2.Qnymôdutu'. 

- Cu thi& k vinh cfru bang BTCT và BTCT DUL, theo tiêu chun thit k 
cauTC\TN 11823-1:2O17dnTC\TN 11823-14:2017. 

- Quy mô cu dir kin: 



+ B rng toàn cu: B9,0m; 

±Sodirthip: lxl5m; 

+ ChMu dài toàn cu: 1 9,9m; 

- Kt cu phn trên dir kin: Siir diing dm bàn BTCT DTJL due sin dài 
15,0m. Mt ct ngang cu gm 09 phin dm BTCT, các phin dm dixo'c ni vâi 
nhau thông qua bàn mt cu BTCT d tai ch. Tao dc ngang cu bang lop be 
tong t?o dc; 

- Kt câu phn drnii: 

+ M trii cu bang BTCT trén nn h coc BTCT. 
+ Ti.thng ch.n vu& ni dithng du cu bng BTCT trên nn h C9c BTCT. 
- Các hang rniic khác: 

+ DixOng du c.0 dixçic vu& ni em thuân tf.r quy mô cu B=9,0m 
di.r?ng hin trng. 

+ Lan can bng thép a km; 

+ An toàn giao thông: Thit k h thng bin báo dam bão theo dung Quy 
chun k5 thut quc gia v báo hiu duOng b QCVN 41:20 19/BGTVT d hixng 
dk và t chiic giao thông trén dting. 

3.Nhómdu'án: DiránnhOmC. 

4. Tong murc du tur dir an: 14.500.000.000 d4ng (Mw&i bó'n 1j, nãm tram 
friu dong.) 

5. Cr cu nguôn van: Ngân sách tinh h trçy và ngân sách huyn. 
Trong do: 

+ Ngân sách tinh h trçi: 5.000.000.000 dng. 

+ Ngân sách huyên: 9.500.000.000 dông. 
6. J)ia dim ttnrc hin diján: Xâ Lai Thành, huyn Kim Son, tinh Ninh Binh. 
7. Thôi gian thirc hin dr an: Näm 2022-2024. 

8. Tin d thiyc hiên dir an 

- Thm dnh, phé duyt chU trucing du tu: Qu 1/2022. 

- Lap, thm dinh, phé duyt Báo cáo kinh t k thuât: Qu 11/2022. 

- Lira ch9n nhà thu thi cong Qu 111/2022. 

- Thi cong xây dirng cong trInh Qu 111/2022- nàm 2024. 

Diéu 2. To chü'c thurc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn 

a) T chuc thirc hin nghj quyt nay dam bào dung quy dnh pháp 1ut. 
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b) Chi dao các phông ban chuyên mon và các co quan ctcin vj có 
lien quan 

hoãn thành Báo cáo kinh t - k5 thuât cüa dir an Xây drng cu qua song An xóm 7 
xa 

Lai Thành, huyên Kim Sn trInh cp có thm quyn quyt djnh du tu dir an theo 
dung quy dinh cüa Lut du tu cong nâm 2019 và pháp lut lien quan. Dng thai t 
chüc thirc hin dir an theo han m1rc vn di.ryc b trI, không d phát sinh nç 

xay dirng c(Ybãn. 

2. Thiso'ng trrc Hi dng nhãn dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhãn dan 
huyên và dai biu Hôi dng nhân dan huyên giárn sat vic thrc hiên nghi quyt 

nay. 

Diu 3. Hiêu lure thi hành 

Nghj quyt nay di.rçyc Hi dng nhan dan huyên Kim Scm khóa XX, nhiêm 
k' 2021-2026, K' h9p thtir Bay thông qua ngáy 31 tháng 3 nAm 2022 và có hiêu 
hrc k t& ngày thông qua./. 

N9i nhân: 
- iT HDND,UBND tinh; 
- IT Huyn üy; 
- IT HDND, UBND, UBMTTQVN huyên; 
- Các Clal biu HDND huyn khóa XX; 
- Các co quan, ban ngãnh cia huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMTTQVN cãc x, thj trãn; 
- VP: Huyn tiy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VIfIT&TT huyn; 
-LuuVT. 
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