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Bc 1p — Tu do — Hinh phüc 

Kim San, ngày 31 tháng 3 nám 2022 

NGHI QUYET 
V chü trirong dãu tir dy an Cal to, nãng cp Trirong Tiêu hoc 

Hôi Ninh, xa Hi Ninh, buyên Kim Son 

HOI BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 

NHI1M KY 2021-2026, KY HQP TH(J BAY 

Can c& Lut TI ch&c chInh quyen dfa phirnng ngày 19/6/2015, Ludt Sza dli 
sung mç5t sl diu cla Lut TI ch&c hInh phz và Luç2t TI chtc chInh quyn dja 

phu'o'ng ngày 22/11/2019; 

Can c& Luçt Xáy dyng ngày 18/6/2014; Luát Si'ra dli, bl sung mót so' dku cia 
LutXáy dyng ngày 17/6/2020; 

Can th Luat Dlu tir cOng ngày 13/6/2019; Nghj djnh sO' 40/2020/NfJ.p ngày 
06/4/2020 cta Chinhphi quy cZinh clii tilt thi hành m5t sO' diê'u cia Luát Dlu tu' cdng, 

Xét Ta trInh sO' 85/TTr- UBND ngày 23/3/2022 cia Uy ban nhán dan huyên 
Kim Son vl vic phê duyt Chz trtrcrng dcu tic dr an Cthi tgo, náng c4t, Trzthng 
Tilu hQc [Mi Ninh, xd [Mi Ninh, huyên Kim Scin, Báo cáo kit qua thdm tra cüa 
Ban Kinh tO' - xd h5i HDND huyén và các j kiln tháo lun cia dgi bilu Hói 
dIng nhân dan huyn. 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Phê duyêt chü trirong du tir thy an Cal tio, nâng cp Trirong 
Tiu hQc Hi Ninh, xã I1i Ninh, huyn Kim Son do Uy ban nhãn dan huyên 
Kim Son quãn diy an vói các ni dung nhtr sau: 

1. Muc tiêu t1u tir 

IMp irng vic dy và h9c cüa giáo viên và bce sinh trong Tnr&ng Tiu hc 
HM Ninh, xã HM Ninh, dng thai hoàn thin theo tiêu chI kim djnh chit liiçvng 
giáo diic cp ct 3, trng tiu hc dat chun quc gia müc d II. 

2.Quymôdut.r 

- Xây dirng nba hc b mon 2 tng 6 phông Co din tIch xây dirng khong 320m2; 
- Xây drng nhà hiu b 2 tang có din tIch xây drng khoãng 300m2; 
- Các hang  miic phi try: Nha v sinh, lan Xe, cng, tithng rào, san be tong, 

rãnh thoát nithc, bn hoa... 
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3.Nhóm dirán: DuánnhómC. 

4. Tong mile dãu tir dr an: 14.950.000.000 dông (Mw&i bn tj, chin tram 
nám muv'i triu dng chn.) 

5. Co cu nguôn vn: Ngân sách tinh h trçl và ngân sách huyn. 

Trong do: 

+ Ngân sách tinh h trci: 5.000.000.000 dng. 

+ Ngân sách huyn: 9.950.000.000 dng. 

6. Dia dim thirc hin dir an: X Hi Ninh, huyn Kim Scm, tinh Ninh BInh. 

7. Thô'i gian thirc hin diy an: Näm 2022-2024. 

8. Tiên d thijc hiên dir an 

- Thm djnh, phê duyt chü trucYng du tu: Qu 1/2022. 

- Lip,  thâm djnh, phê duyt Báo cáo kinh tê k thut: Qu 11/2022. 

- Lira ch9n nhá thâu thi công: Qu 111/2022. 

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

Diu 2. To chfrc thu'c hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn 

a) To chirc thirc hin nghj quyt nay dam báo dung quy djnh pháp 1ut. 

b) Chi dao  các phOng ban chuyên mOn và các cci quan don vj có lien quan hoàn 
thânh Báo cáo kinh t - k thut cüa dr n Cái tao,  nâng cp TruOng Tiu h9c HM 
Ninh, xã Hôi Ninh, huyn Kim Son trInh cp có thm quyn quyt djnh du tir d1r an 
theo dáng quy djnh cüa Lut dâu tix cong näm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng th?ri 

t6 chüc thrc hin dix an theo han  mirc vn ducrc b tn, không d phát sinh nçi xây 

dirng Co b. 

2. ThuOng trirc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân dan 

huyn và ctii biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin nghj quyt nay. 

Diu 3. Hiéu lire thi hành 

Nghj quy& nay ducic Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa XX, nhim 
kS' 202 1-2026, K' hQp thir Bay thông qua ngày 31 tháng 3 nAm 2022 và có hiu 

u ric k tü ngày thông qua.!. 

NoinhçIn: 
- iT HDND,UBND tinh; 
-TTHuyny; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các di biu HDND huyn khóa XX; 
- Các ccx quan, ban nganh cüa huyn; 
- DU, HDND, IJBND, UBMTTQVN các x thj trân; 
- VP: Huyn üy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VHTT&TT huyn; 
- Lim VT.
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