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V/v Phe duyçt bao cao kinb te - ky thut dau tir xay dyng cong trinh: Bçnh vlçn 
Ba khoa khu vtrc Triêu Hal, hing miic: Sira ch&a nhà v sinh khoa Bong y; cal 

to thay cü'a khoa Khám bnh, khoa San, khoa Ni, khoa Nhi, khoa Bong y 

UY BAN MIAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can ct Lut T chi'c chjnh quyn d/a phirnng s 77/2015/QH13, 

Can cz' Luçt Xây dy'ng s 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; Luát Dcu tw cong s 
49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Can th N?h/  d/nh sd 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cia ChInh phü v vic 
quán lj dy an dáu tit xáy dyng, Nghj djnh sO 42/20 1 7/ND-CP ngày 05/4/2017 ye s&a 
dOi, bO sung m5t sO diêu Nghj d/nh sO 59/2015/ND-C'P; 

Can c& Nghj djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInh phü v quán 
ly chi phi dáu twxdy c4nng,  Nghj a'jnh sO 46/2015/ND-C'P ngây 12/5/2015 cia C'hInh 
phii ye quán lj chat lu'Q'ng và báo trl cOng trmnh xáy drng; 

Theo d nghj cüa Bnh vin Da khoa khu vtc Triu Hái tgi TO' trInh so' 

250/TTr-B VTH ngày 30/12/2019, COng van sO 2269/SXD-QLXD ngày 30/12/2019 
cia SO' xáy dcng ye kêt qua thám djnh thiêt kê hOn ye thi cOng và dy' toOn cOng trInh. 

QUYET BNH: 

Biu 1. Phê duyt Báo cáo kinh t - k thut dAu Ui xây dmg cong trInh vói 
ni dung chü yêu nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Bnh vin Da khoa khu v1rc Triu Hãi. 

Hang miic: Süa ch1'ra nhà v sinh khoa Dông y; Cái tao  thay cira khoa Khám 
bnh, khoa San, khoa Ni, khoa Nhi, khoa Dông y. 

2. Chü du tir: Bênh viên Da khoa khu vi.rc Triu Hãi. 
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3. To chuc tu' van Lp bao cao kinh te - ky thuit: Cong ty Co phan tu van va 
xây dirng Quãng Thành. 

4. Chü nhim Ip báo cáo kinh t - k5 thut: KTS Dng Xuân Dung. 

5. Mçic tiêu du tn: Gop phân darn bão diêu kin thun lqi, dáp mg nhu câu cho 

hoat dng khám và chüa bnh cüa bnh nhân. 

6. Ba dim xãy diyng: S 67, du?mg Phan DInh Phüng, th xa Quãng Trj, tinh 

Quáng Trj. 

7. Loi, cp cong trinh: Cong trInh dan diing, quy mô cài tao si.ra cha, cp IV 

8. Ni dung, quy mô du tir vã giãi pháp thit k: 

* Cal tio khu v sinh khoa Bong y: 

- Tháo dâ trn ton lanh  cü dã hu hông, dóng 1i bang ton lanh  dày 0.3mm, dà 
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trAn thép hp ma kern kich thiróc (KT) 30x60x1,4mm, nçp nhôm KT 30x30mm. 

- Tháo dO nan, tithng lát, p gch. Lát lai nn bang gch Ceramic chng trixçit 
KT 300x300mm, tithng op gch Ceramic KT 300x600mrn, chiêu cao 2,lm. 

- Phá d tithng ngän, thay mi h vách, cira t.m nhira Composite, chiêu cao 
2,Om. Thay mci cira di, cCra so bang cira nhtra lOi thép gia cl.r&ng, kInh träng dày 5mm 

- Tháo d h thng cp, thoát rnrâc cü dã hii hông, xung cAp. LAp dt h 
thông cap nuic mi bang ông PPR, thoát nuc bang ông uPVC. Thay mOi các thiêt bj 
ye sinh. 

Tháo dO h thng din cQ, thay mói bong den Led và mt s thiêt bj din. 
Day dan din s1r diing day Cadivi luôn trong ông nhira di ngâm tu&ng, trân. 

* Cãi to thay cüa các khoa Khám bnh, khoa San, khoa Ni, khoa Nhi, 
khoa Bong y: 

- Tháo d cira hin trng dã huhông, xung cAp, trát, vá ma ccra b&ng vüa xi 
mäng mac 75. Thay môi ccra di, cira so cáckhoa theo thiêt kê bang ccra nhira lôi thép 
gia cr1ng, kInh träng dày 5mm, phii kin dông b. CCra so có hoa sat bão v. 

9. Tong mac dAn tu xây ding: 1.165.412.000 dng (B&ig chI: M5t t, môt 
tram sáu mucIi lam triêu, bón tram mu-&i hai nghIn dóng,). Trong dó. 

- Chi phi xây dimg: 942.949.000 dng 

- Chi phi quân 1 dir an: 28.134.000 dng 

-Chiphitix vAn: 92.268.000 dng 

- Chi phi khác: 46.565.000 dng 

- Chi phi dir phông: 55.496.000 dng 

10. Nguin vn: Ngân sách tinh. 

11. HInh thtIc quãn I diy an: ChU dAu tu trirc tiép quán 1 dir an. 

12. Thèi gian thirc hin: Näm 2020. 

JJiu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k t1r ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các Si: Xây drng, Tài chInh, K hoach 
và Dâu tu; Giárn dôc Kho bac  nhà nithc tinh; Giárn dôc Bnh vin Da khoa khu virc 

Triu Hái; Thu tru&ng các ngành lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./j_ 

Ncri nhzIn: 

-NhtrDiu2; 
-L,xu:VT,VX. 
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