
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VWT NAM 
T!NH QUANG TRI DcIp-Trdo-Hnh phüc 

S&1.t94  /QD-UBND Quáng Tn, ngày cZC tháng 5 nám 2020 

QUYET D!NH 
A A A A , e • — A A A 

Phe duyçt nhiçm vi khao sat, 1p Bao cao kinh te ky thut dau tir xay dirng 
cong trInh: Sfra chihi khân cp htr hông mOt  s cong trInh thüy Ioi do Cong ty 
TNHH M1TV quãn 1 khai thác cOng trInh thüy lçri Quáng TrI quãn 1 (gôm: 

Trim born Mi) 0, Kênh N2-8 thu(3c h thông thüy 4ri Kink Môn, kênh N1S 
thu3c h thông thüy 4t1 Báo Dài và kênh chink h thông thüy 41 Bàu Nh urn) 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can th Luç2t T chzc chInli quyn dfa phuong ngày 19/6/2015; 

Can c&Lu4tXáy dirng ngây 18/6/2014; 
Can cz Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2 015 cia ChInh phz ye' 

Quán l3 dic an ddu tw xáy dyng; Nghj djnh so 42/20 1 7/ND-CP ngày 05/4/2017 
ye sa dOi, bO sung m3t so diêu Nghj dinh sO 59/2015/ND-CT; 

Can th Quylt djnh sO' 37/QD-UBND ngày 08/01/2020 cza UBND tinh 
Quáng Trj ye vic phán bO kinh phi t1i nguOn ngân sách trung wo'ng dê các don 
vj, djaphirctng tO chzc khacphyc hgu quO thiên tai nàrn 2019, 

Can czNghf quyé't sO' 02/NQ-HDND ngOy 21/4/2020 cza HDND tinh 
QuOng Trj ye vic phê duyct chz trwo'ng dOu tu' dy' On: Si''a chii'a k/iOn cap hu' 
hông m.5t so cOng trInh thi'iy lçi do Cong ty TNHH MTV quOn l,j  khai thOc cong 

trInh thiy lcri Quáng Trj quOn lj; 
Xét d nghj cüa SO' NOng nghip và PhOt triên nOng thOn tinh QuOng Tr/ tgi 

TO' trInh sO 124/77'r-SNN ngày 19/5/2020. 

QUYET D!Nll: 

Diu 1. Phê duyt nhim vii khâo sat, 1p Báo cáo kinh t k5 thut du tr 
xây drng cong trInh vOi các ni dung nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Sira chtra khn cp hu hông mt s Cong trInh thüy lcii 
doCông ty TNHH MTV quãn 19 khai thác cong trinh thüy lcii Quáng Trj quãn 19 
gôm: Trgmbom MO 0, Kênh N2-8 thuç5c h thông thiy lçii Kin/i Môn, ken/i N15 

thuç5c h thông thzy lçri BOo Dài và kênh chInh h thông thüy lçii Bàu Nh urn) 
A A 9 

2. Chu dau tu': Cong ty TNHH MTV quan ly khai thac cong trrnh thuy lcii 

Quâng Trj 

3. Loi, cp cong trInh: Cong trInh Nong nghip vã PTNT, cp IV 

4. T chuc1p nhim vy khão sat, Ip  Báo cáo kinh t k thu@: COng 
ty Co phân Tu van và Xây dirng Quãng Thành 
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5. Da diem xây di.rng: Các huyn: Gio Linh, VTnh Linh và Dakrông, tinh 
Quãng Trj 

6. Ni dung khão sat, 1p Báo cáo kinh t k5 thut: 

6.1. Mac dIch kháo sat: 

Nh&rn cung cp dÀy dü các s lieu cAn thit v diu kiên dja hInh, thus' van, 

diu kiin tr nhiên, kinh t xà hi và các diu kiin  khác phiic vçi vic trin khai 
1p thit k bàn ye thi công, dir toán cong trInh. 

6.2. Pham vi k/zão sát. 

- Do trAc dcc, trc ngang các hang rn1ic cong trInh cAn nâng cAp süa cha; 

- Kháo sat bãi tp k&, bâi thai 4t lieu. 

6.3. TMu chuân k/,âo Sdt: 

- TCXDVN 9398:20 12: Cong tác trc dja trong xây dtmg - Yêu câu chung; 

- TCVN 8478:20 18: Cong trInh thty lçii - Thành phân, khi lixçmg khão sat 
dja hInh trong các giai doan  1p dir an và thi& k; 

- Va các Quy chuAn, tiêu chuAn, quy pham hin hành khác có lien quan. 
A. 6.4. Kho, 1urng khao sat: 

TT Hing myc Noi dung khao sat 
Don 

v 
Khoi 
hrçrng 

1 Tram barn Mo O 

TrAc dc trén can;  DjahInh cAp 1 m 60 

Trc ngang trên can;  Dja hInh cAp 1 m 400 

2 
Kênh N2-8 Kinh 

Mon 

Trc dc trén can;  Dja hInh cAp 1 m 400 

Tr&c ngang trên can;  Dja hInh cAp 1 m 126 

Kênh N15 Bâo 

Dài 

TrAc dc trén can;  Dja hmnh cAp I m 2.000 

Kênh chInh Bàu 
Nhum 

TrAc dc trén can;  Dja hInh cAp 1 m 150 

Trc ngang trén can;  Dja hInh cAp 1 m 300 
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6.5. Ni dung 1p Báo cáo kinh t k5 thut: 

Thành phn, ni dung ip Báo cáo kinh t k9 thut cong trmnh tuân thu theo 
quy djnh ti Diêu 21, Nghj djnh so 46/20151ND-CP ngày 12/5/2015 cüa Chinh 
phü ye quãn 1 chat hrng và báo trI cong trInh xây dirng và QCVN 04-

01:201 0/BNNPTNT: "Quy chudn k9 thut quóc gia ye cong trInh thüy li - Thành 

phán, nçäi dung 14p  báo cáo dáu tu', dt an dáu tu' và báo cáo kinh té kjY thuçt các 

d an thu lcri", cii the nhu sau: 

- Thuy& mirth Bàn v thi công: Nêu duçic sir cn thit du tu, rn1c tiêu dâu 
tu; quy rno, cap cong trInh, dja diem xây dirng; giâi pháp thiêt kê, thi công, 
nguôn vOn, hiu qua dâu tu xây dirng cong trinh; quy trmnh báo trI, bâo di.rông 
cOng trmnh (nêu co),...; 

- Tp phii 1c tinh toán (nêu co); 

- Lp h so thiêt k bàn ye thi cong và dir toán xây drng cong trInh. 

7. Du toán chi phi khão sat, 1p Báo cáo kinh t k5 thut: 77.844.000 
dng (Bay mu'cri bay triêu, tam tram bôn mu'ol hon ngàn dOng,); Trong do: 

- Chi phi khão sat: 22.044.000 dng; 

- Chi phi 1p BCKTKT: 5 5.800.000 dng. 

8. Ngun vEn: Ngân sách Trung i.rong h trçl các dja phuong khàc phiic 

hu qua thiên tai nãm 2019 

9. Thôi gian thrc hin: Näm 2020 

Diu 2. Chü du tu cO trách nhim t chirc thirc hin vic du tu xây dirng 
cong trInh dam báo chat luçrng, hiu qua, tuân thu dung các quy djnh hin hành 
cOa Nhà nuâc ye quãn 1' dâu tu xây drng cong trInh. 

Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu hrc k t1r ngày k. 
Chánh Van phOng UBNDtinh; Giám dc các S: Kê hoach Va Dâu tu, Tài 

chinh, Nông nghip và Phát triên nOng thOn; Giám doe Kho bac Nhà nuOc tinh, 
ChO tjch UBND các huyn: VTnh Linh, Gio Linh và Dakrông và TOng Giám 
dOc Cong ty TN}IIH MTV quãn 1' khai thác cOng trInh thüy lçii Quáng Trj chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh này4, 
No'i n/ian: TM.UY BAN NHAN DAN 
- Nhtr Diu ; KT.CHU T!CH  12: 
- Ltru: VT, NN. PHO CHU TICH 
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