
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TRj Dc Ip - Tir do - Hinh phác 

Si:49/QD-UBND Quáng Trj, ngày  2o  tháng - nám 2020 

QUYET oNii 
Phê duyt diu chinh dy toân xây dyng cong trInh 

Trim nghiên cthi, ung dyng Khoa h9c và COng ngh Bc Huó'ng Hóa 

Uv BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can th Lut ti chik C'hInh quyn dja phirong s 77/2015/QHJ3; 

Can c& Lut Xáy dyng sá 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; Lu2t Du tic 
cong s 49/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014,' Luçt Du thdu s 43/2013/QH13 ngay 
26/11/2013,' 

Can ci các Nghj djnh cza ChInh phü: Sc 68/2019/ND-C'P ngày 14/8/20 19 
cüa ChInh phz v quán l chi phi d4u tic xáy dyiig; sc 46/2015/ND-CP ngay 
12/5/2015 v quán l chat lwqng và báo fri cOng trinh xáy 4tng; so 
59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 v vic qudn l dii an dcu tic xáy dyng; s 
42/201 7/ND-CF ngày 05/4/2017 cña ChInh p/ia v sr.'a di, bO sung m5t s diu 
Nghj a'jnh sc 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa Chinhphz; 

Can cz Quyet djnh s 3624/QD-UBND ngày 26/12/2019 cña UBND tinh v 
vic phê duyt diu chin/i, bc sung thiét k ban ye thu cOng và dir toán xáy ding 
cOng trInh Trgm nghiên thu, z-ng dyng Khoa hpc và cOng ngh B& ThrOng HOa. 

Theo d nghj ciki SO' Khoa hQc và cOng ngh 41i tqi TO' trInh s 41/17'r-SXD 
ngày 19/6/2020 và Quyét djnh sO 750/QD-UBND ngày 2 0/4/2020 cüa UBND 
huyn Hu-óng HOa v vic phê duyt kinh phi bti thtrOng, h3 trçI và kinh phi tc chzk 
thrc hin bii thwOng, hO trçl và tái djnh cit dr an Trgm nghiên c(cu, ing dyng Khoa 
hQc và cOng ngh Bác HwOng HOa và các COng van: s 1054/SXD-QLXD ngày 
06/7/2020, s 1095/SXD-QLXD ngày 13/7/2020 caa SàXOy dtng. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Phé duyt diu chinh dir ton xây dirng cong trinh Trm nghiên ctru, 
Crng dimg Khoa hçc và Cong ngh Bc Huàng Hóa vài ni dung chü y&i nhu 
sau: 

1. Ten cOng trInh: Tram nghiên cüu, üng dicing Khoa hcc và Cong ngh B.c 
Hithng Hóa. 

2. Chü du tir: So Khoa hçc và Cong ngh tinh Quãng Trj. 
A • A . • A • A 3. To chirc Ip dy toán dieu chinh: BQL d!,r  an DTXD va phat then quy dat 

huyn HuOng Hóa Phông Tài nguyen và Môi tnr?Yng huyn HixOng Hóa. 
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4. Myc tiêu du tir: hInh thành cci sà nghiên c&u, thir ng1iim và irng dung 
các quy trInh, cong ngh vào san xut di vâi các di tixqng cay trng, con nuôi 
m&i có tInh dc thu phü hqp vài diu kin tir nhiên cüa vüng. 

5. Dja dim xày diyng: Xà Huing Phüng, huyn Hixing Hóa, tinh Quãng 
Trj. 

6. Loi, cp cong trInh: Cong trinh dan dimg, cp III. 
7. Ni dung diu chinh: 
Diu chinh Diii toán chi phi dn bü giãi phóng mt bang theo Quyt djnh s 

750/QD-UBND ngây 20/4/2020 cüa UBNID huyn Huâng Hóa v vic phê duyt 
kinh phi bi thring, h trçi và kinh phI t chüc thirc hin bi thuing, h trçi và tái 
djnh Cu dir an Trim nghiên ciru, irng dyng Khoa hçc vâ cOng ngh Bc Htrâng 
Hóa. 

Các ni dung khác giir nguyen theo Quyt djnh so 3624/QD-UBND ngày 
26/12/2019 cOa UBND tinh v vic phé duyt diu chinh, bô sung thit k ban 
ye thi cong và di toán xây drng cong trInh Trim nghiên cru, irng dung Khoa hçc 
và cong ngh Bc Hu&ng Hóa. 

:4 A • .A .. A 
8. Tong mirc dan tir san khi dieu chinh: 19.950.000.000 dong 

(Muôi chIn chIn frám nám muol triu dóng). 

TT Thãnh phn chi phi 

Giá trj theo 
Quyêt djnh s6 

3624/QD-UBND 
ngày 26/12/2019 

A (dong) 

Giá trj diu 
chinh bi sung 

(dng) 

-'i i ong mire dan 
sau khi 

diu chinh 

(dng) 

1 Chi phi xây drng: 13.059.025.000 0 13.059.025.000 

2 Chiphithi&b: 1.193.506.000 0 1.193.506.000 

3 Chi phi QLDA: 442.399.000 0 442.399.000 

4 Chiphituvn: 1.184.595.000 0 1.184.595.000 

5 Chi phi khác: 1.139.641.000 0 1.139.641.000 

6 Chi phi dn bü GPMB 997.000.000 +274.909.000 1.271.909.000 

7 Chiphi dphOng: 1.933.834,000 -274.909.000 1.658.925.000 

Tng cong 19.950.000.000 0 19.950.000.000 

9. Ngumn v611: Du tu phát trin cho linh v'rc khoa hçc cong ngh do tinh 
quãn ly. 

10. Hinh thuc quàn ly  dir an: Thuê tu v.n quãn 1? di,r an. 

11. Thôi gian thuyc hin dirán: Nàm 2017-2021. 
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Diu 2. Quyt djnh nay có hiu h1rc thi hành k tr ngày k,2. 

Chánh Vn phông UBND tfrh, Giám &c các S&: K hoch vã. dAu tx, Xây 
drng, Tài chinh, Kho bac  nhà nuâc và Thu tnr?ing các ngãnh, dja phuang lien 
quan chu trách nhim thi hàrih Quyt djnh này./.iM/ 

Nti nhn: 
-Nhtrtrén; 
- Ltru: VT, KHCN. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH  /1 

 

 

Lé Dirc Tin 
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