
110! BONG NHAN DAN 
HUYEN KIM SON 

S:  J  /NQ-HDND 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Bc Ip — Tir do — Hnh phác 

Kim Scm, ngày 31 tháng 3 nám 2022 

NGHI QUYET 
A A Ye chu trffong dan tir dr an Cai to, nang cap 
Triro'ng Tiu hQc Con Tboi, xã Con Thoi 

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

Gán cz Luat T chic chmnh quyen dfa phtroig ngày 19/6/2015; Luát Sáa ddi 
sung mçät sl dieu cza Lu2t T4 chic ChInh phz và Luç2t TI chic chInh quyê'n dfa 

phuvng ngày 22/11/2019; 

Can cii' Lugt Xây dmg ngày 18/6/2014, Lut Sa dli, bd sung m5t so' dieu cia 
LuátXáy dyng ngày 17/6/2020, 

Can c& Lu2t Ddu tu' cOng ngày 13/6/2019; Nghj djnh so' 40/2020/ND-Cp 
ngày 06/4/2 020 cza Chinh phi quy djnh chi tié't thi hành mç5t so' dilu cia Luát 
Ddu tu' cOng; 

Xét TO' trInh so' 82/TTr-UBND ngày 23/3/2022 cia Uy ban nhán dan 
huyên Kim Scm ye2  vic phê duyt Chz trwo'ng dlu tic c4r an Cái tgo, náng c4v 
TricOng Tilu hQc GIn Thoi, xa GIn Thoi; Báo cáo kit qua thlm tra cza Ban 
Kinh to' - xd hç5i HDND huyên và các kiln tháo 1u4n cla dqi bilu Hói dIng 
nhán dan huyn. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Phé duyt chü truo'ng dâu tu' dr an Cãi tio, nãng cp Trtro'ng 
Tiêu h9c Cn Thoi, xa din Thoi do Uy ban nhân dan huyn Kim Son quãn J2 
dr an voi các ni dung nhu' sau: 

1. Muc tiêu dâu tir 

Dap i'mg vic dy và h9c cüa giáo viên và h9c sinh trong Tru?ng Tiu h9c 
din Thoi, xà din Thoi, dng th?i hoàn thin theo tiêu chI kim djnh cht lixçing 
giáo duc cp do 3, trI.rng tiu hpc dt chun quc gia müc d II. 

2. Quy mô du tir. 

- Xây dirng nhà h9c 2 thng 8 phông có din tIch xay drng khoâng 500 m2; 
- Xây dirng nhà cia nãng có din tIch xây dirng khoãng 450 m2; 
- Các hang miic phii trg: ding, tux&ng rào, san be tong, rãnh thoát niiâc. 
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3. Nhóm dir an: Dir an nhóm C. 
4. Tong mac dãu tu' dy an: 20.000.000.000 ding (Hai muv'i tj) dng chin.) 
5. Co eâu nguin vn: Ngan sách tinh h trçr và ngân sách huyên. 
Trong do: 

+ Ngân sách tinh h trçir: 5.000.000.000 dng. 

+ Ngân sách huyên: 15.000.000.000 dng. 
6. D!a dim thirc hin dij an: Xâ Cn Thoi, huyn Kim Son, tinh Ninh BIrth. 
7. Thô'i gian thrc hin dr an: Näm 2022-2024. 
8. Tiên do thuc hiên dir an 

- Thm djnh, phê duyt chü truo'ng du tu: Qu 1/2022. 
- Lip, th.m djnh, phê duyet dir an, thit k ban ye thi công, dir toán: Qu 

II, 111/2022. 

- Lra ch9n nha thu thi công: Qu 111/2022. 

- Thi cong xây drng cOng trInh: Qu IV/2022 - näm 2024. 
Diu 2. To chuc thiyc hin 

1. Giao Uy ban nhán dan huyn 

a) T chirc thiic hin nghj quyt nay dam bão dung quy djnh pháp 1ut. 
b) Chi dao các phông ban chuyên mOn vâ các co' quan do'n vj có lien quan 

hoàn thành Báo cáo nghiên ctru khá thi cüa d? an Cãi to, nâng cp Trumg Tiu 

h9c Cn Thoi, xâ Cn Thoi trInh cp có thm quyn quyt djnh du tu dir an theo 
dáng quy djnh cüa Lut du tix cong näm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thai t 
chic th?c hin dv an theo h?n m1rc vn di.rçic b trI, khOng d phát sinh no xay dung 
cci bin. 

2. ThirOng tnrc Hi dng nhán dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân don 
huyn và dai biu Hi dng nhãn dan huyn giám sat vic thirc hin nghj quyM nay. 

Diu 3. lieu lire thi hành 

Nghj quyt nay thrçic Hi dng nhân dan huyn Kim San khóa XX, nhim 
kS' 202 1-2026, K' h9p thir Bay thông qua ngày 31 tháng 3 näm 2022 và có hiu 
1irc k tü ngày thông qua./. 

Noi nJzin: 
- U HDND,UBND tinh; 
-TFHuyniy; 
- Yr HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các d?i  biu HDND huyn khOa XX; 
- Các ca quan, ban ngành ciia huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMUQVN các x th trn; 
- VP: Huyn ñy, HDND&UBND 1iuyn; 
- Trung tam VHTT&TT huyn; 
- Li.m VT. 
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