
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
T!NH  QUANG TR! Dc Ip — Tir do — Hnh phüc 

So:,4S85/QD-UBND Quáng Trj, ngay,,/6tháng nàm 2020 

QUYET D!NH 
Phê duy diu chinh dy toán cong trmnh: Cal to nãng cp cOng, tu*ng rào 

A A A 9 t A A 9 9 va San be tong cua Trung tam Kiem soat bçnh tit tinh Quang Tr! 

U'c' BAN NHAN DAN TNH QUANG TR 

Can ct Lut To chi'c chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015; 

Can cii' Lut Xáy dyng so 50/2014/QH]3 ngày 18/6/2014; Lut Dá'u tu cOng sO' 
49/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 

Can cü' các Nghj djnh sá 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cia ChInh phü v 
vic quán ljd an dâu tu- xay dyiig cOng trInh; Nghj djnh sO 42/201 7ND-C'P ngày 
05/4/2017 ye vic silca dôi, bO sung m5t sO diêu cla Nghj djnh sO 59/2015/ND- P 
ngày 18/6/2015; 

Can c& Nghj djnh s 68/ND-CP ngày 14/8/2019 cia ChInh phü v quán l chi 
phi dáu tu-xáy dmg; Nghj djnh sO 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cia ChInhphi ye 
quán l chat lucrng và báo trI cong trInh xáy dy'ng; Thông tu' so 09, 10, 11, 15, 
16/2019/TT-BXD ngây 26/12/2019 ctha B3 Xáy dng ban hành dinh m&c xay dtng, 
hicóng dan xác d,inh giá ca may và thiêt bf thi cOng xáydyn, don giá nhán cOng xây 
drng, hwó'ng dan xác djnh quthn lj dt an, chi phi tu- van dáu tir xay dy'ng; Thông tar 
sO 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 caa B Xáy dyng ye vic Quy d/nh chi tiêt và 
hu'àng dan mt sO nç5i dung ye thám djnh, phê duyt dr an và thiêt ké, dir toán xáy 
drng cOng trInh, 

Can cii- Quyé't djnh s 43/QD-UBND ngày 08/01/2020 cia UBND tinh phê 
duyt Báo cáo kinh té - kjY thugt dáu tu' xáy 4mg cOng trInh: Cal tao ndng cap cOng. 
ttràng râo và san be tOng cia Trung tam Kiém soát bnh tt tinh Quáng Trj; 

Xét d nghj cüa Trung tam Kim soát bnh tat tinh tqi TO' trInh sO' 85/TTr-KSBT 
ngày 10/7/2020; Van ban thông báo kêt qua thâm djnh so 1065/SXD-QLXD ngày 
07/7/2020 cia S&Xáy dmg tinh Quáng Trj. 

QUYET JMNH: 

Diu 1. Phé duyt diu chinh di toan cong trInh: Cãi tao  nâng cp cng, ttxô'ng 
rào và san be tong cüa Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh Quáng Trj gôm các ni 
dung sau: 

1. Ni dung diu chinh dy toán: 

Diu chinh dir toán theo COng van s 1335/UBND-MT ngày 30/3/2020 cia 
UBND tinh Quáng Trj ye vic ap diing do'n giá ca may, thiêt bj thi cong xây dijng Va 
hung dn quân 1 chi phi dâu ttx xây dirng trén dja bàn tinh theo Ngh djnh so 
68/201 9/ND-CP và hwcng dn cña Bô Xây dirng tai  các Thông tu sO 09/201 9/TT-
BXD, Thông ttr so 10/2019/TT-BXD, Thông ti.r so 11/2019/TT-BXD, Thông tu sO 
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15/201 9/TT-BXD và Thông ti.r s 16/201 9/TT-BXD ngày 26/12/2019 v ban hành 
dinh mirc xây dirng, hix&ng din xác djnh giá ca may và thiêt bj thi cong xây dirng, 
don giá nhân cong xây dtrng, hng dan xác djnh quãn 1 dt,r an, chi phi ti.r van dâu ti.r 
xây dirng. 

2. Giá trj dir toán sau diu chinh: 2.000.000.000 dng (Hai tj." dóng) 

Trong dó. 

Dcin vi tInh: Dn 

TT Hang nine chi phi Giá tn dir toán ,. 
da plie duyçt 

Giá tn dir toán 
sau dieu chinh 

1 Chi phi xây dirng 1.625.149.000 1.624.149.000 

2 Chi phi QLDA 48.489.000 48.459.000 

3 Chi phi tu vn DTXD 171.865.000 179.540.000 

4 Chi phi khác 29.633.000 20.423.000 

5 Chi phi dirphông 124.846.000 127.429.000 

Tong cong 2.000.000.000 2.000.000.000 

3. Các ni dung khác không diu chinh: 

Thirc hin theo Quyt djnh s 43/QD-UBND ngày 08/01/2020 cüa UBND tinh 
Quáng Trj ye vic hê duyt Báo cáo kirth tê - k9 thut dâu tix xây dijng cOng trInh: 
Cái t?o  nâng cap công, t1xmg ráo và san be tong cüa Trung tam Kiêm soát bnh tt 
tinh Quâng Trj. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày ks'. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các S&: Y té, Xãy dirng, Tài chInh, 
Kê hoich và Dâu tii; Giám dOc Kho bac  Nhà nwic tinh; Giám dOc Trung tam Kiêrn 
soát bnh tt tinh; Thu tri.r&ng các ngành lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt 
djnh nây./. 

Noi n/ian: 
- Nh.r Diêu 2; 
- Lixu: VT, VX. 
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