
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip - Ti, do - Hinh phüc 

Sô:J/QD-UBND Quáng Tr/,  ngàyJtháng 5 näm 2020 

QUYET DINH 
V/v Phê duyt thit k ban v thi cong và di toán diu chinh 

Hng m,ic: Dãp nn thr&ng và san nn giai do,n 2 (don Km11+522 dn 
Km12+085,97) thuc Dir an: San nén và hi tang k thut thit yu ti khu vçrc 

trung tam Cira khãu quôc t La Lay - tinh Quãng TrI. 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can ci'Lu2t T chzc GhInh quyn diap/nicing ngày 19/6/2015, 
Can c&LuátXáy dimg sá 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 
Can cz các Nghj dinh cáa ChInh,phz: s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 v 

viêc quán l dwán dâu tu'xáy dimg; so 46/2015/ND-C'P ngày 12/5/2015 v quán l 
chat luring và báo tn cOng trInh xáy dung; sO 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 v 
quán l chi phi dâu tw xOy dvng, 

Can thcác Quyt d.inh cia UBND tinh Quáng Trj: s 1783/QD- UBND ngày 
29/7/2016 ye viêc phê duyêt báo cáo nghiên cz'tu k/ia thi; sO 889/QD-UBND ngay 
03/5/2018 ye viêc phê duyt diu chin/i báo cáo nghiên thu k/ia thi; S6 1126/QD-
UBND ngày 0 4/5/2020 ye viéc phê duyet diéu chin/i Báo cáo nghien thu k/ia thi du-
an: San nén và ha tang k9 thuOt thiét ylu tai khu vrc trung tam i-a khdu qu6c ti La 
Lay, tin/i Quáng Trj; 

Can ci Quyt din/i s6 2254/QD-UBND ngày 28/9/2018 cza UBND tin/i 
Quáng Tn ye viêc phê duyt thiêt kE ban ye thi cong và dr toán Hqng myc. Dcp 
nên dithng và san nén giai doan 2 (doan Km/i +522 den Km12+085,97) thuOc d,r 
an: San ntn và ha tang /c51 thuát thiêt yéu tai khu vc trung tam Cira k/iáu qu6c ti 
La Lay, tin/i Quáng Tri, 

Trên cci sO' n(5i dung Biên ban lam vic gffi'a Doàn cOng tác tinh QuOng Trj 
(Viçt Nain) và Doàn cOng tác tin/i Salavan (Lao) ngày 24/10/2019 và kiên cza Uy 
ban Biên gi&i Qu6c gia ye vic triên khai các cOng trInh xáy dtrng tai 02 khu vu-c 
c&a kháu quO'c ti La Lay và Lao Báo (Cong van so 548/UBBG-PT ngày 
12/11/2019,); 

T/ieo d nghj cáa Ban quán l Khu kinh t !"" Quáng Tn tgi TO' trInh sá 
57/7Tr-KKT ngày 15/5/2020 kern theo Van ban thám djnh sO 694/SXD-HTKT ngày 
14/5/2020 cia SO' Xáy du-ng tin/i Quáng Trf. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Phê duyt Diu chinh thit k ban v thi cong và dçr toán Hing m11c: 

Däp nên duing vã san nên giai don 2 (do?.nKm 11+522,00 - Km12-i-085,97) 
thuOc Dr an: San nén và h tang k thut thiêt yêu ti khu v1rc trung tam CCra khâu 
quc th La Lay - tinh Quãng Trj vOi các ni dung chü yêu sau: 

1. Ten di1 an: San nn và h tAng k5 thut thit yu ti khu virc trung tam 
Ccra khAu quc th La Lay - tinh Quáng Trj. 
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2. Ten hng myc cong trInh: Dp nén du&ng và san nn giai don 2 (Doan 
Km1 1+522 den Km12+085,97). 

3. Da dim xay dirng: Xà A Ngo, huyn Dakrông, tinh Quãng Trj. 

4. Don vj tir van: Cong ty CP Tu vAn Giao thông Quang Trj. 

5. Nguyen nhân diu chnh: 
Hang mvc:  DAp nn duã'ng và san nn iai doan 2 (Doan Km1 1+522 dn 

Km12+085,97) thutc dir an: San nên và ha tang k thut thiêt yeu tai  khu vrc 
trung tam ccra khâu quôc tê La Lay dã duqc UBND tinh phê duyt thiêt kê BVTC 
và d toán tai  Quyêt djnh so 2254/QD-UBND ngày 28/9/2018 và dä duçic triên 
khai thi cong. Trong qua trInh thrc hin dà phát sinh mt so hang miic can thiêt, 
hcip 1 nhu: diêu chinh huâng tuyên dixmg tam  dam báo giao thông, dung triic trung 
tam dê dam báo tiên d) và mt bang cho Ciic Hài quan tinh thi cOng Du an Nhà Kiêm 
soát lien hcp; dieu chinh ma rng két câu mt du?ing be tong nhira dung trung tam; 
diêu chinh thiêt kê, cãi tao  0 côngviên ti ct rnôc 635; nâng cap mt dithng tr ct 
moe di Lao.. ..VI v.y, can phâi diêu chinh thiêt kê bàn ye thi công, dr toán hang 
miic dê CO cci so triên khai thrc hin và thanh quyêt toán. 

• 6. Nçi dung thiet ke dieu chinh: 
6.1. D1Lrông tm dam bão giao thông: 
- Diem dâu và diem cuoi giU nguyen theo h sci TKBVTC dã duyt. 
- Diêu chinh huOng tuyên tr cçc TD3 Km0+305,14 dn cçc TCS 

Km0+573,72 (theo 1 trInh dix?ing t?m  diêu chinh) doan qua khu virc mt bang bàn 
giao cho Ciic Hãi quan tinh thi cong Du an Nhà Kiêm soát lien hqp. 

- B sung 01 cong trôn D1,0m tai  c9c 13, l trInh: Km0+245,30 

- Các ni ding khác: Quy mô, kt cAu mt du?mg. . . girt nguyen theo h sci 
thiêt kê BVTC dä duyt. 

6.2. Cng hp khAu d BxH=2x(3x2.5)m, 1 trInh Km 10+943.65: 

- B sung 01 tuyên duang tam  phia ben phãi Quôc 1 15D, tim duing tam 
cách tim Quoc 1 I SD 8,5m. 

- Quy mô thrOng tam: 
• Nên di.rO'ng rng B=4,0m. 

• Mt thrOng rng Bm=3,5m, d& ngang i=3,0% 

• Lê thrOng rng B1=2x0,25m, d& ngang i=3,0% 

- Két câu mt duOng: LOp mt bang CPDD Dmax37,5 dày 20cm. 
- Diu chinh chiu dài d& cng s 1 và d6t s 2: dM 1 phIa ha luu tü 6,5m len 

9,0m, d& 2 phIa thucrng luu tO 6,5m xuông 4,Om. Các hang mvc  khác giO nguyen 
nhu cü. 

6.3. Dirong tryc trung tam: 
- Dim du và diem cui giit nguyen theo h sa TKBVTC dA duyt. 
* Diu chinh huOng tuyn tO coc 12A (Km11+624,01) den c9c 19A 

(Kinll+901,35) doan qua khu virc Hãi quan thi cong Dir an Nhà Kiêm soát lien hcp: 

- Quy mO: 
+ Nn duOng rng Bn6,0m. 
+ Mt duOng rng Bm5,5m, dc ngang i=3,0% 
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+ L dtr&ng rng B1=2x0,25m, d6c ngang i=4,0% 
- Kt cu mt dixng: 

+ Lang nhira 3 hfip dày 3,5cm, TCN 4,5kg/m2. 
+ CPDD 1oi 1 Dmax 25mm dày 13cm. 

+ CPDD loai 1 Dmax 37,5mm dày 13cm. 

+ Lu len tang cir?ing nn dung dt K98. 

* Diu chinh ma rng kt cu mt &ring be tong nhtja duang trung tam doan 
c9c 19A (Krn11+901,35) den CQC 22A (Km12+018,51): 

-Quymo: 

+ Nn duang rng Bn=9,0m. 

+ Mt duang rng Brn=7,5m, d& ngang i=2,0% 
+ L dtr&ng rng B1=2x0,75m, dc ngang i=4,0% 

- K& cAu mt &rang: 

+ Be tOng nhira cht BTNC19 dày 5cm; 
+ Tuâi nhira thm barn TCN 0,8kg/m2; 

+ Cp pMi dá dam 1oi 1 Dmax=25 dày 20cm; 
+ Cp phi dá dam loi 1 Dmax=37,5 dày 30cm; 
+ Dp dAt C3 K98 dày 50cm. 

- Cp nht 1ai  khi krçing phá dá n mm a nn thrang sang san n&n và ngixcic 
lai theo dung thrc tê. 

- B sung khi hrçing dào bO k& cAu rnt d.rang BTN a QL1SD cii 
- Các ni dvng  khác: Gitr nguyen theo h sci thit k BVTC dà duyt. 
6.4. Don throng tir Cc mc 635 v phIa Lao: 
- ThMt k mt dixang be tong nhira ttr Ct mc 635 v phIa Lao có chiu dài 

102m. 

- K& cAu mt duang: 

+ Be tOng nhira chat BTNC19 dày 5cm; 
+ Bü vénh BTNC 19 dày TB 3cm; 
+ Thai nhra dinh barn TCN 0,5kg/rn2; 

- K& cAu mt du?ing tai  vi tn cài t?o O cOt  mc CU: thit k kt cAu rnt &rang 
ging nhu tuyén &rang triic chInh, cii the: 

+ Be tOng nhra cht BTNC19 dày 5cm; 
+ Thai nhira thAm bám TCN 0,8kg/m2; 
+ CAp phM dá dam loai 1 Dmax=25 dày 20cm; 
+ CAp phi dá dam 1oi 1 Dmax37,5 dày 30cm; 
+DApdAtC3K98day50cm. 

6.5. O cong viên ct m6c 635: 
Diu chinh thi& k O cOng viên tai cOt mc 635. Cu th& 
- KIch thithc O cong viên: Dài 83m, rQng 23m. Hai Mu O cOng viên thi& k 

vu6t cong vài ban kInh R11,5rn. 
- Phn O ct rnôc 635 iU nguyen hin trang. PhAn tr cOt  m6c 635 v phIa 

Vit Nam gist  4 cap, mi cap rOng  trung bInh 8,5m, cao trung bInh (0,8-1,2)m, 



Nchi nhân: 
- Nhis Dieu 2; 
- Các PCI UBND tinh; 
- CVP UBND tinh; 
- Luu VT,TMD. 
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tix?mg chin bao ngoài cao trung bmnh tcr (0,8-1,2)m. PhAn tir ct m& 635 v phIa 
Lao barn theo mat bang hin tr?ng, dung bao ngoài thiêt ké bó via bang da tir 
nhiên. 

- Mat 0 cong viên lát dá tir nhiên, trng cay xanh trang tn. 
6.6. Xur 1 st I& mái taluy dtro'ng: 

- Di chuyn toàn bô dá m côi bj s?t  Ia, dao phá da tai các vi trI Co dá m côi 
nm chênh vênh, cO nguy s st lâ gay mat an toàn trong qua trinh khai tháe. 

- Diu chinh h s6 mái taluy len 1/1,75 tti các vj trI cO dja chit là dt pha cat 
ln dá m coi, git ca & chân mái tr 5m-8m dê dam bâo on djnh mái, tránh st 1&. 

6.7. Các hng myc khác không diu chinh: Gi nguyen theo Quy& djnh s 
2254/QD-UBND ngày 28/9/20 18. 

7. Tong diy toán sau diu chinh: 42.596.721.000 dIng 
(B6n mwcli hai t1 nàm tram chin mitch sáu triêu, bay tram hai mu'cri mt ncthIn no) 

STT Khoãn myc kinh phi 

Giá trj (dng) 

Theo Quyt djnh 
2254/QD-IJBND 
ngày 28/9/20 18 

Tang dy toán 
sau diu chinh 

Tang (+) 
Giãm (-) 

1 Chi phi xây dirng 33.9 17.375.000 38.347.367.000 4.429.992.000 
2 ChiphiQuãn1duán 345.988.000 391.178.000 45.190.000 
3 Chi phi Ttr v.n DTXD 1.391.621.000 1.603.704.000 212.083.000 
4 Chi phi kháe 1.163.877.000 1.168.246.000 4.369M00 
5 Clii phi dr phong 2.096.959.000 1.086.226.000 -1.010.733.000 

TONG CQNG 38.915.820.000 42.596.721.000 3.680.901.000 

Diu 2. Quyt djnh nay eó hiu lrc k tr ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giárn dc các Sâ: K ho?ch và DAu tir, Tài 
chInh, Xây drng, Giám doe Kho bac Nhã ni.râc tinh, Chü tjch UBND huyen 
Dakrong v Tru&ng Ban quãn 1 Khu kinh tê tinh chu trách thim thi hành quyêt 
djnh này./- 
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