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TiNH QUANG TRI 
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CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
Dc Ip -Ty do - Hanh phuic 

Quáng Tn, ngâyJ., tháng 5 nãm 2020 

QUYET DJNH 
V/v phê duyt di1 toán chi phI kháo sat, Ip Báo cáo kinh tê - k5 thut 

giai don chuân b1 dâu tu' dy an: Cäi to, nãng cp 
try so' SO Tài nguyen vã Môi truông 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

can ci Luit T chzc chInh quyn dfa phu'ong s 77/2015/QH/3; 

Can ci Lut Xáy digig sc 50/2014/QHI3 ngàv /8/6/20/4; 

Can cii' các Nghj djnh cia ChInh phi: Sd 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 
ye quán l chi phi dáu tu xáy drng cong trInh; so 59/20/5/ND-CP ngày 
18/6/2015 ye quán 1j dir an a'áu tu xdy dy'ng; sO 42/2017/ND-CR ngày 
05/04/2017 cüa GhInh phü ye tha dOi, hO sung ni3t sO diCu cüa Nghf din/i so 
59/2015/ND-CR ngày 18/6/2015 ye quán I dr On dáu tir xOy drng: Ng/ij din/i so 
46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 cza ChInh p/iu ye quail Ij chat lu'cing và bOo trI 
cOng trinh xáy dyng, 

án cz Nghj quyê't sd 12/NQ-HDND ngày 21/4/2020 cüa Hi dJng nhOn 
dOn tinh QuOng Trj ye vic phê duyt chü trerong dOe, tu' dir On Cal !QO hang cOp 
Try sà Sà Tài nguyen và MOi truthig; 

Theo d nghj cüa Clam ddc Sà XOy drng tgi Ta trinh sd 705/TTr-SXD ngOy 
15/5/2020. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Phé duyt dr toán chi phi kháo sat, 1p Báo cáo kinh t - k thuãt 
giai doan chuân bi dâu nx dir an: Cái tao nâng cap Tr sO SO Tái nguyen và Môi 
tru'&ng vó'i ni dung chü yêu sau: 

1. Ten cong trInh: Câi tao nâng cp Tr sO SO Tài nguyen và Môi trixOng. 
2. Chü tu tu: Ban QLDA du tu xây drng các cong trinh dan dçing và 

cong nghip tinh Quang Trj. 

3. Don v 1p nhim vy, du' toán khão sat, Ip báo cáo KTKT: Ban 
QLDA dâu t.r xay dirng các cong trmnh dan diing vã cOng nghip tinh Quang Tn. 

4. Bja diem xây duyng: KhuOn viên Sô Thi nguyen va Môi tru&ng, s 227, 
di.rOng Hung Vuo'ng, TP Dông Ha, tinh Quâng Trj. 

5. Loii, cp cong trInh: COng trmnh dan ding cp III. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TCH 
PITIO CHU TICH 1' 

6. Ni dung, nhim vy khào sat: 

6.1. Khão sat dia chat: 

- Khoan 1y mu trên c?n, sâu O-30m, dAt dá cAp 1-111: 20rn. 

- Thi nghirn xuyên tiêu chuAn (SPT), dAtdá cap 1-111:10 l.n. 
- ThI nghiêm xác djnh 7 tiêu chi co 1 cüa rnu dAt không nguyen dng: 05 

mâu. 

- Cong tác khác: Chi phi chuyn quân. 

- Lp báo cáo kt qua kháo sat. 

6.2. Chi phI 1p Báo cáo kinh tê - k5 thtiiIt: 

Xác djnh co sâ djnh mtrc t' 1 nhân vol chi phi xây dirng và chi phi thit bj 
thrçc phê duyt tai Ngh quyét so 12/NQ-HDND ngày 2 1 /4/2020 cQa Hi dông 
nhân dan tinh Quáng Tn. 

7. Cia tr! dtr toán xãy dirng: 307.766.000 dông 
(Bing chib: Ba tram linh bay triu, bay train sáu inuvi sáu nghln ddng.) 
Trong do: 

- Chi phi kháo sat xây dçrng: 51.594.000 dng. 
- Chi phi 1p Báo cáo KTKT: 256.172.000 dng. 
8. Ngun v6n: Nguôn von dâu giá quyén sü dung dat cüa tInh vã ngân 

sách dja phu.rmg trung han 2021 -2025. 

9. HInh thti'c QLDA: ChU dAu Ur trurc tiêp quán J dir an 
10. Thô'i gian th,rc hin: Näin 2020. 
Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc ké tr ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám cMc các SO: Xây dirng, Tài chInh, KE 
hoach Dâu tu.r, Tài nguyen và Môi trumg; Giárn doe Kho bc nhà ni.xOc tinh; 
Giám dôc Ban QLDA dâu tu xây dirng các cong trInh dan dting và cOng nghiëp 
tinh; Thu tru.rOng các ban ngành lien quan chiu trách nhirn thi hành Quyêt djnh 
nay.!. 

Noi n/ian: 
- NhLr Diti 2; 
- Liru: VT, TN. 

Ha S5' Dông 
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