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S&AJ2/QD-UBND Quáng Tn, ngày JO tháng nám 220 

QUYET DINII 
A A . A A A A Phe duyet dieu chinh, bo sung Bao cao kinh te - ky thuit dau hr 

A A S •A A xay drng cong trjnh: Nha hru niçm nha tho Che Lan Vien 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can ciLuát Tc chtc chInh quyn d/aphu'ol2g ngày 19/6/2015; 
Cán CtèLUátXáy dtng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, 
C'án c&. Nghj cl/nh s 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 cza GzInh phá vj 

quán l3 chi phi dâu tu xáy dyng cong trinh; Nghj cl/nh sO 59/2015/ND-CF ngày 
18/6/2015 cza ChInh phü ye quán lj dy an dáu tu' xáy dyng; Ngh/ cl/nh sO 
42/2017/ND-CF ngày 05/04/2017 cüa ChInh phü 

ye sith dOi, bO sung mót sO 
diéu cia Nghj cl/nh so 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 ye quán l dy an dáu tu' 
xáy dyng; Nghj cl/nh sO 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 cia ChInh pht ye quán 
lj chat lu'ng và báo trI cOng trInh xáy drng, 

Can ci Thông tie sO' 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cza B5 Xáy dyng 
quy cl/nh chi tiêt và hithng dan m5t 

so n(5i dung ye thám cl/nh, phê duyt c4 an 
và thiêt ke, d toán xdy dyng cOng trinh, 

C'ãn cz Quye't cl/nh s 1958/QD-UBND ngày 2 7/8/2018 cüa UBND tinh v 
vic phê duyt Bdo cáo Kinh té - K9 thu2t cOng trInh. Nhà 1u74 nirn Nhà thcr 
Oié Lan Viên; 

Xét d ngh/ cia H(5i Van hQc Ngh thu2t tinh Quáng Tn tgi Ta trInh sO' 
688/TTr-HVHNT ngày 18/5/2020; Két qua thám cl/nh cia S& Xáy dyng tgi Van 
ban sO 851/SXD-QLDA ngày 0 8/6/2020 ye thông báo kêt qua thám cl/nh diêu 
chinh, bO sung BCKTKT cOng trinh: Nhà lieu nim nhà thci Ché Lan Viên. 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Phê duyt diu chinh, b sung Báo cáo kinh t k thut du tt.r 
xay dirng cong trInh vi các ni dung chU yêu nhtx sau: 

1. Ten htng miic cong trInh: Nhà liru nim Nba thG Ch Lan Vién; 
2. Chü du ttr: Hi Van h9c Ngh thut tinh Quãng Trj 
3. Dia dim xây dyng: Xã Cam An -huyn Cam Lô - tmnh Quáng Tn 
4. Nhà thu 1p hi so' thit k ban ye thi cong và d toán: Cong ty c phãn tii van xây dirng Quãng Trj 

5. Quy mô, ni dung thit k: 



5.1 Quy rnô và giái pháp dã dtrçic phé duyt 

Theo Quyt djnh s 195 8/QD-TJBND ngày 27/8/2018 cüa UBND tinh 
Quãng Trj ye vic phê duyét Báo cáo Kinh té - K thut dâu tir xây dirng cong 
trInh: Nhà km niêm Nba tho Ché Lan Viên. 

5.2. Quy mô và giái pháp thit k diu chinh, b sung 

+San nn: B& dAt phong boa din tIch 1.435m2, phá d 01 bui tre (15 
goc) dé xay t.r&ng rào khuon viên. 

+ CAt giãm cong thoát nu&c vi tn dumg vào cong trInh. 

+ B sung khi lucing dAt dAp phIa trixâc cong trInh ni vi dii&ng có san, 
bô sung tam dan, rãnh thoát ni.róc cüa QuOc 1 9 bng BTCT M200. 

+ B sung d be tong c& thép M200 day hbán nguyt, Ia lang chng 
thârn;bô sung ông nhiia uPVC 0125, day 3,5mm, tong chiêu dài 13m; bô sung 
01 giêng khoan, may barn, h thông cap nuâc bang nhra uPVC 020, 025 tu6i 
cay và ho ban nguyt; 

+ D bü be tong M150 dày 10cm d nâng cos di.r&ng be tong vào miu 
Than Hoàng; 

+ B sung 02 bCrc dá granite kIch thnrc 0,7x0,9m d khác cac bãi tha; 01 
tam dá granite kIch thuâc 0,2x0,3m giãi thIch nghTa câu dôi; bô sung 02 büc 
phong cánh ti triic A bang vfra xi màng, san màu phôi cánh. 

6. Giá trj dr toán xãy dijng cong trinh sau khi diu chinh, b sung: 
3.626.000.0000 &Ing (Ba tj, sáu tram hai mwc'i sáu friu dóng).Trong do: 

TT Ten chi phi 

Tong mfrc du tir 
theo Quyêt djnh s 

1958/QD-UBND 
ngAy 27/8/20 18 cüa 
UBND tinh (ding) 

Giá trj diu 
chinh tang 

(+), giãm (-) 

Tng mirc du ttr 
sau khi diêu chinh, 

sung (dng) 

1 dnbü 
129.855.000 0 129.855.000 

1 Chi phi xay dimg 2.284.975.000 + 177.892.000 2.462.867.000 
2 Chi phi thit bj 245.100.000 0 245.100.000 
3 Chi phi QLDA 79.755.000 +2.963.000 82.7 18.000 
4 Chi phi fir v.n 225.554.000 +4.114.000 229.668.000 
5 Chi phi khác 130.896.000 +3.423.000 134.319.000 
6 Chiphi drphông 529.865.000 -188.392.000 341.473.000 

TONG CONG 3.626.000.000 0 3.626.000.000 
A h .A A 7. Nguon von dieu chinh, bo sung: Ti.r nguon dr phong cua dir an. 

8. Thôi gian thrc hin: Nàm 2020. 
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(Các ni dung khác khóng diu chinh, bó' sung thrc hin theo Quylt djnh 
so 1958/QD-UBND ngày 2 7/8/2018 cza UBND tin/i,). 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngây k ban hành. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Xây dirng, K hoach và 
dâu tix, Tài chInh, Van boa, The thao và Du ljch; Giám doe Kho bac  Nhâ nuc 

9
A A , , trnh; Chu t!ch UBND huyçn Cam L9; Giam doe Ban Quan ly dir an DTXD cac 

cong trInh dan diing và cong nghip tinh; Thu trung các S, ban ngành lien 
quan và Chu tjch Hi VAn h9c Ngh thut tinh chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhis Diu 2; KT. CHU TICH 
- Liru VT, VX. O CHU T!CH 
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