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NGH! QUYET 

V chü trtro'ng du tir thy an Bâu tir xây diyng h thng din 

chiu sang tuyn throng QL10 doin tO cu Quy Hu 
den cu Yen Thành, huyn Kim Son 

HO! BONG NHAN DAN HUYN KIM SON KHOA XX 
NHIEM K'c 202 1-2026, K'( HQP THU BAY 

Can cz' Lut TI ch&c chInh quyn dfa phurmg ngày 19/6/2015; Luát Sia dli 
sung mç5t so' diu cza Luat TI chtc ChInh pht và Lut TI ch&c chInh quyn dfa 

phuv'ng ngày 22/11/2019, 

Can cz Lut Xây dyng ngày 18/6/2014; Luát Sira dli, bO' sung mt sO' diu cüa 
Lu2t Xáy dyng ngày 17/6/2020; 

Can cii' Lut Dlu tu' cOng ngày 13/6/2019, Nghj djnh sl 40/2020ND-cP ngày 
06/4/2020 cia ChInh phz quy ctjnh clii tilt thi hành mç5t so' diu cia Lut Dlu tu' cOng; 

Xét Ta trInh sl 87/TTr-UBND ngày 23/3/2022 cza Uy ban nhán dan 
huyn Kim Scm v viçc phê duyt Chi tru'ong dá'u tu' dy' an Dlu hr xáy dyng h 

thIng din chié'u sang tuyln du'O'ng QUO doan tir clu Quy Háu dIn cá'u Yen Thành, 

huyçn Kim So'n; BOo cáo kit quO thá'm tra cta Ban Kinh tl - xã h.5i HDND 

huyn và các j kiln tháo lun cia dgi bilu Hi dng nhán dan huyn. 

QUYET NGHI: 

A A A P A A A A Dieu 1. Phe duyçt chu trtro'ng dau tir dty an Ban tir xay diyng hç thong 
din chiu sang tuyn thrO'ng QL10 don tu câu Quy Hu den cu Yen Thành, 
huyn Kim Son do Uy ban nhân dan huyn Kim So'n quail 1 dii an vói các ni 
dung nhtr sau: 

1. Miuc tiêu du tir 

Nâng cap dông b h thng giao thông vá ha thng k thut, dam bâo chiu 

sang do thj, nâng cao cht hrqng cuc sang cho Nhân dan trong khu vrc, thüc dy 
qua trInh do thj hóa huyn Kim Son. 

A A 2. Quy mo dan tir. 

Xây dmg h thng din chiu sang tuyn du&ng QL 10 doan tr cu Quy Hu 
dn cu Yen Thành có tng chiu dài khoáng 7,5km, diem dâu tai  câu Quy Hu, 
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dim cu& ti cAu Yen Thành. Ct den sir dung ct bat giác cn thi Co chiu cao urn, 
khong each trung bInh giüa các cOt  3 5m1c0t, tng s cOt  den khoãng 210 cOt. 

3.Nhóm durán: DuánnhómC. 

4. Tong mire dâu tir diy an: 14.326.436.000 thng (Mu'ài bn t, ba tram 
hai mutri sáu triu, bn tram ha mwoi sáu nghln dcng.) 

5. Co cãu nguimn v6n: Ngân sách huyn. 

6. DIa  dim thtyc hin dir an: Huyn Kim Son, tinh Ninh BInh. 

7. Thbi gian thçrc hin dir an: Näm 2022-2024. 

8. Tiên do thuc hiên dir an 

- Th.m djnh , phê duyt chü tnrcYng dâu tu: Qu 1/2022. 

- Lap,  thm djnh, phê duyt báo cáo kinh tê k thutt: Qu 1112022. 

- Lira chQn nba thu thi cong Qu 111/2022. 

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

Diu 2. To chuc thirc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan huyn 

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

b) Chi do các phOng ban chuyên mon và các Co quan don vj có lien quan 
hoàn thành Báo cáo kinh té - k thut cUa dir an Dtu tu xây dirng h thng din 
chiu sang tuyên du&ng QL 10 don tr cu Quy Hu den cu Yen Thánh, huyn Kim 
Scm trmnh cp cO thm quyn quyt djnh du tu dir an theo dtng quy djnh cüa Lut 
du tu cong nàm 2019 và pháp 1ut lien quan. Dng thji t chüc thirc hin dir an 

theo han  müc v6n duqc b trI, không d phát sinh nçi xây dimg co' bàn. 

2. Thuing trrc HOi  dng nhân dan huyn, các Ban cüa HOi  dng nhân dan 

huyn và dai  biu  HOi  dng nhân dan huyn giám sat vic thxc hin ngbj quyt nay. 

Diu 3. Hiu lire thi hành 

Nghj quyt nay duçrc HOi  dng nhân dan huyn Kim Son khóa XX, nhim 

kS' 2021-2026, K' h9p thiir Bay thông qua ngày 31 tháng 3 näm 2022 và có hiu 

1rc k tir ngày thông qua./. 

NoinhIn: 
- iT HDND,UBND tinh; 
- TT Huyn ñy; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN huyn; 
- Các dai  biu HDND huyn khóa XX; 
- Các cc quan, ban nganh cUa huyn; 
- DU, I1DND, UBND, UBMYI'QVN các x, thj trân; 
- VP: Huyn üy, HDND&UBND huyn; 
- Trung tam VHTT&TT huyn; 
- Liiu VT. 
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