
HQI BONG NHAN DAN 
HUYEN KIM SO'N 

S& i(/NQ-HDND 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p — Ty do — Hinh phüc 

Kim Scm, ngày 31 tháng 3 nàm 2022 

NGHI QUYET 
V chü truong ctãu tir dyán Xay dtyng Trir&ng Tiu hQc Cht BInh, 

xa Chat Brnh, huyçn Kim Sffn 

HO! BONG NHAN DAN HUYN MM SON KHOA XX 
NHIM K'j' 2021-2026, K HOP THU BAY 

Can ci Lut TI chj'c chInh quyn dfa phiro'ng ngày 19/6/2015; Luát Si'ra dli 
bó sung mç5t so diêu cüa Lut TI chic ChInh ph và Lut TI chic chinh quyln dja 
phucing ngày 22/11/2019, 

Can cii' Lu4t Xáy drng ngày 18/6/2014; Lut Si'ra dli, bd sung mt sO' diê'u cia 
LutXáy dyng ngày 1 7/6/2020, 

án ci LuU Ddu tzt cOng ngày 13/6/2019; Nghi djnh sl 40/2020/ND-Gp 
ngày 06/4/2020 cia ChInh phi quy dfnh chi tilt thi hành mt sl diu cia Luát 
Ddu tir cOng, 

Xét T& trinh sO' 86/TTr-UBND ngày 23/3/2022 cia Uy ban nhân dan 
huyên Kim San v vic phé duyét Chz tru'crng ddu tu' dy' an Xây dy'ng Tru'àng 
Tilu hQc cMt BInh, xã ChIt BInh, huyén Kim San; Báo cáo kIt qua thdm tra 
cza Ban Kinh tO' - xd hi HDND huyn và các kiln tháo lun cüa dai biêu 
H5i &ng nhdn dan huyn. 

QUYET NGHI: 

Biu 1. Phê duyt chü trirong du tir dy an Xãy diung Tru*ng Tiu hQc 
Chat BInh, xã Cht BInh, huyn Kim Son do Uy ban nhân dan huyn Kim 
Soii quãn 1 dr an vói các ni dung nhu' sau: 

1. Muc tiêu dãu tu 

Dáp üng vic day và h9c cüa giáo viên và h9c sinh trong Trithng Tiu h9c 
Chit BInh, xã Cht BInh, dng thô'i hoàn thin theo tiêu chI kim djnh cht 
hrcng giáo duc cp do 3, tnthng tiu h9c dat chun quc gia mü'c d II. 

2.Quymôdutur 

- Xây dirng nhà h9c 2 tng 6 phông có din tIch xay drng khoáng 250m2; 
- Xây drng nhà da nãng có din tich xây dirng khoãng 400m2; 
- Xây dirng nhà bp có din tIch xãy dirng khoãng 1 80m2; 
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- Các hang mitc phii trcl: Nhà v sinh, lan Xe, cng, ti.rèng rào, san be tong, 

rãnh thoát nuâc, bn boa... 

3.Nhóm durán: DnnhómC. 

4. Tong mile dâu tir dir an: 14.953.238.000 doug (Mithi bn tj', chin tram 

nám mucri ha triêu, hai tram ha muv'i tcm nghIn dcng chán.) 

5. Co cu ngun van: Ngân sách tinh h trç và ngân sách huyn. 

Trong do: 

+ Ngân sách tinh h trçi: 5.000.000.000 dông. 

+ Ngân sách huyn: 9.953.238.000 diông. 

6. Da diem thirc hin dy an: Xä Chat BInh, huyn Kim Son, tinh Ninh BInh. 

7. ThOu gian thuyc hin dir an: Näm 2022-2024. 

8. Tin do thirc hiên di an 

- Thm djnh, phê duyt chü truong d.0 tu: Qu 1/2022. 

- Lap,  th.m djnh, phé duyt Báo cáo kinh t k5 thu.t: Qu 11/2022. 

- Lira ch9n nba thu thi công: Qu 111/2022. 

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

Diêu 2. To chii'c thrc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn 

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

b) Chi dao  các phOng ban chuyên mon và các Co quan dcin vj cO lien quan hoãn 

thành Báo cáo kinh t - k5 thut cüa dir an Xây dirng Tru?ng Tiu h9c Ch.t BInh, xã 
Ch.t BInh, huyn Kim Son trInh cAp có thm quyn quyt djnh du tu dir an theo dáng 

quy djnh cüa Lust  du tu cong nm 2019 và pháp lut lien quan. Dng thtii t churc thrc 
hin dir an theo hin mCrc vn ducc b trI, không d phát sinh nçi xây d1rng co ban. 

2. Thumg trrc Hi dng nhân dan huyn, các Ban cüa Hi dng nhân dan 
huyn và cti biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin nghj quyt nay. 

Diêu 3. Hiu lire thi hành 

Nghj quyêt nay di.rcyc Hi dng nhân dan huyn Kim Son khóa XX, nhim 
kr 2021-2026, Ki hçp thu Bay thông qua ngày 31 tháng 3 näm 2022 và có hiu 

lirc k tü ngày thông qua./.,, 

Noi n/i In: 
- U HDND,UBND tinh; 
-UHuynñy; 
- iT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các di biu HDND huyn khóa XX; 
- Các co quan, ban nganh cüa huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMUQVN CáC x thj trân; 
- VP: Huyn i:iy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VHTT&TT huyn; 
- Liru VT.,  
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