
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN  KIM S€N Bc 1p —  Tu' do — Hanh phüc 

S&  3G  /NQ-HDND Kim Soii, ngày 31 tháng 3 näm 2022 

NGH! QUYET 
A n A r n Ye chu tru'ong dau tir di an Xay diyng cac cong trinh phut trçv 

Tru'o'ng Tiêu hQc Nhtr Hoà, xã Nhtr Hoà 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SN KHOA XX 
NHIM K'' 202 1-2026, Kc HQP THU BAY 

Can cz Luçt TI chic chInh quyn d/a phiro'ng ngày 19/6/2015, Luát Sz,a dói 
bd sung mç3t so' dilu cza Luat  TI ch&c ChInh phi và Lut TI cht'c chInh qzn d.ia 
phuvng ngày 22/11/2019, 

Can cii' Luçt Xáy dyng ngày 18/6/2014; Lut Sia dli, bl sung m(5t sI dieu cia 
Luç2tXáy dyng ngày 17/6/2020; 

Can ci Luat  Dlu tu' cOng ngày 13/6/2019; Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CF ngày 
0 6/4/2020 cza ChInh phz quy d/nh clii tiê't thi hành m5t sO' diê'u cia Lu2t Dcu tu' cOng; 

Xét Ta trInh sO' 83/TTr-UBND ngày 23/3/2022 cza Uy ban nhán dan 
huyn Kim Scm v vic phe duyt Chi trlro'ng du tu' dii' an Xdy dyng các cOng 
trInh phy trçr Trwàng Tilu hQc Nhu' Hoà, xâ N/nc Hoà, Báo cáo kIt qua thlm 
tra cña Ban Kinh te' - xâ hi HDND huyn và các •j  kiln tháo lun cña dgi bilu 
Hi dIng nhán dan huyn. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Phê duyt chü trtro'ng dãu tu' dir an Xây dirng các cong trInh 
ph trçr Trtro'ng Tiu h9c Nhir Hoà, xã Nhtr Hoà do Uy ban nhân dan huyn 
Kim So'n quail 1 dir an vói các ni dung nhu' sau: 

1. Mac tiêu dan tu 

Dáp üng vic dy vâ h9c cüa giáo viên vâ h9c sinh trong Tri.rmg Tiêu h9c 
Nhu' Hôa, xã Nhu Hôa, dông thai hoân thin theo tiôu chI kim djnh chit lisçing 
giáo diic cp d 3, trtx?ing tiu hQc dat  chun quc gia mirc do II. 

2. Quy mO du ttr 

- Xây dijng nhà da näng có din tich xây dirng khoáng 490m2; 

- Xây dirng nhà bp có din tIch xây dirng khoãng 150m2; 

- Xây drng nhà cong vii có din tich xây dçrng khoáng 1 80m2; 

- Xây dirng nba an có din tich xây dmg khoãng 270m2; 

- San 1p mt bng; 



- Các hang miic phii trçl: Nhà bào v, nhà v sinh, san be tong, rãnh thoát 
nuc, btn hoa... 

3.Nhóm dirán: DinnhómC. 

4. Tong mü'c du tir dir an: 25.000.000.000 dng (Hal mitoi nám tj> dng c/ian.) 

5. Co cu ngun vn: Ngân sách tinh h trçi và ngân sách huyn. 

Trong do: 

+ Ngân sách tinh h trç: 5.000.000.000 dng. 

+ Ngân sách huyn: 20.000.000.000 dông. 

6. Oja dim thtrc hin dy an: Xâ Nhii HOa, huyn Kim So'n, tinh Ninh BInh. 

7. Thôi gian thy'c hin dirán: Nãm 2022-2024. 

8. Tin do thurc hiên dy an 

- Thm dnh, phê duyt chü truo'ng dâu tii: Qu 1/2022. 

- Lap, thm dinh, phê duyêt dr an, thit k ban v thi cOng, dir toán: Qu II, ff12022. 

- Lixa ch9n nhà thu thi cOng: Qu 111/2022. 

- Thi cong xây dirng cong trInh: Qu 111/2022 - näm 2024. 
X ' lJieu 2. To chtrc thirc hiçn 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn 

a) To chirc thirc hin ngh quyt nay dam báo diing quy djnh pháp 1u.t. 

b) Chi dto các phOng ban chuyên mon và các co quan dcin vj có lien quan 
hoàn thãnh Báo cáo nghiên ctru khá thi cüa dir an Xây diing các cong trInh phii trçl 
Trueing Tiu h9c Nhx Hoà, xâ Nhi..r Hoà trInh cp có thm quyn quyt djnh du 
tt.r dir an theo diing quy djnh cüa Lut dàu hr cong näm 2019 và pháp 1ut lien quan. 
Dng th&i t chirc thirc hin di an theo hn müc vn dixcic b tn, không d phát sinh 
nq xây dirng Co ban. 

2. Thii?ng trçrc Hi dng nhãn dan huyn, các Ban cüa Hi dcng nhãn dan 
huyn và dai  biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic thirc hin nghj quyt nay. 

Diêu 3. Hiu Iurc thi hành 

Nghj quyt nay ducic Hi dng nhân dan huyn Kim Scm khóa XX, nhim 
k' 2021-2026, K' h9p thu Bay thông qua ngày 31 tháng 3 näm 2022 và cO hiu 
lirc k tü ngày thông qua./. 

Noi n/i in: 
- TI' HDND,UBND tinh; 
- TI Huyn üy; 
- liT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
-  Các dal biu I-IIDND huyn khóa XX; 
- Các co quan, ban nganh cCia huyn; 
- DU, HDND, UBND, UBMYITQVN cáC xä, thj trãn; 
- VP: Huyn ñy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VHTT&TT huyn; 
- L&ru VT. 
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