
UYBANNHANDAN CQNG HOA XA 1101  CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip  - T do - Hinh phüc 

S6:49140/QD-UBND Quáng Trj, ngàyj,4 tháng 7 nãm 2020 

QUYET D!NH 
Phê duyt nhim vi khão sat, 1p Báo cáo nghiên cü'u khã thi 

Dir an: Khäc phiic st to. dê biên Vinh Thai 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can ct Lucit To ch&c chInh quyên dja phu'ong ngày 19/6/2015; 

Can cü Lut Xáy dtrng ngày 18/6/2014; 

Can ct các Nghj djnh cia ChInh phi: sá 46/2015/ND-C? ngây 12/5/20 15 
v Qudn lj chat luvng và báo trI cong trInh xáy dzrng, s 59/2015/ND-CP ngày 
18/6/2015 v Quán li dt an ddu tu xáy dyng; s 42/201 7/ND-CT ngày 

05/4/2017 ye tha dOi, bd sung m5t sd diu Nghf djnh 59/2015/ND-CT; s 
68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 v quán lj chi phi dOu tu' xáy c4rng,' 

Can czc Thông tu' sO 18/20]6/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy djnh chi tilt và 
hu'O'ng dán m5t s n5i dung v thdm djnh, phê duyt dy' an và thié't k du toán 

xáy dy'ng cOng trinh, 

Can c& Nghf quyé't s 05/NQ-HDND ngày 2 1/4/2020 cia HDND tinh ye' 

phê duyét chü trifong ddu tu' Dii an: Kh& phy sgt là dê biê'n Vnh Thai; 

Can c& Quyé't djnh s 1685/QD-UBND ngày 26/6/2020 cta UBND tinh 
Qudng Trj vd viçc phOn bO ké' ho4wh vdn ddu tu' phát trie1n ngun vO'n ngOn sách 

Trung utrng nàm 2020 (dci'! 2); 

Xét d nghj cüa SO' NOng nghip và Phát trien nOng thOn tinh QuOng Trj tgi 

TO' trInh sO 213/TTr-SNN ngOy 13/7/2020. 

QUYET D!NH: 

A A A A t A P P A 

Dieu 1. Phe duyçt nhiem vu khao sat, 1p Bao cao nghien cisu kha thi dr 

an: Khäc phiic sat  lâ dê biên Vinh Thai vOi các ni dung sau: 

1. Diy an: Khac phiic sat  La dê biên Vinh Thai 

2. Chü du tu': Ban Quãn I dir an dãu tu xây dirng các cong trInh nOng 

nghip và phát trin nOng thOn tinh Quáng Trj 

3. Loii, cp cong trinh: Cong trInh NOng nghip vâ Phát trin nOng thôn, 

cp IV 

4. T chu'c 1p nhim vy khão sat, 1p Báo cáo nghiên cáu khã thi: Ban 

Quân 1 dir an dAu tu xay drng các cong trinh nông nghip vâ phát trin nông 

thôn tinh Quáng Trj 

5. Dja dim xây dirng: Xâ Vinh Thai, huyn Vinh Linh, tinh Quãng Trj 
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6. Ni dung khão sat, 1p Báo cáo nghiên cüu khã thi: 

6.1. Mic dIch kháo sat: 

Nhm cung cp dy dü các s 1iu cn thit v diu kin dja hInh, dja chAt, 

thu van, diu kin tu nhiên, kirih t xâ hôi và các diu kin khác phiic v1,i vic 

trin khai 1p Báo cáo nghiên c1ru khâ thi dAu tu xây dimg cong trinh. 

6.2. Pham vi klzáo sat: Khão sat tuyn dê biên Vinh Thai don t1r KO+700 
— K5+000 vi chiu dài khoáng 4,3km thuc xâ Vinh Thai, huyn VTnh Linh, 

tinh Quáng Trj 

6.3. Tiêu cliuân khão sat: 

- TCXDVN 9398:20 12: Cong tác trAc dja trong xây dirng - Yêu câu chung; 

- TCVN 8477:2018: Cong trInh thüy igi - Yêu cAu v thành phAn khi 
luçing kháo sat dja chAt trong giai doan Ip dir an và thi& k; 

- TCVN 8478:20 18: Cong trInh thUy Lçii - Thành phAn, khi 1trçng khão sat 

dja hInh trong các giai doan 1p dix an Va thiM k& 

- TCVN 8481:2010: Cong trInh dê diu - Yêu cAu v thành phAn, khôi 

krcing khâo sat dja hInh; 

- TCVN 10404:20 15: Cong trInh dê diu - Khão sat dja chAt cong trInh; 

- Va các Quy chuân, tiêu chuân, quy phm hin hành khác Co lien quan. 

6.4. Khái 1u'Yng khão sat: 

TT Hang muc cong viec 
Don 

v 
Khoi 
hrçrng 

I Tuyn kè 

1.1 Khãosd/djahlnh 

1 
Do ye ban d dja hInh trên can  t 1 1/2.000, 

di.rong dong mixc 1 m, da hinh cap 3 
Ha 30,10 

2 Do ye mt ct d9c trên can,  dja hInh cAp 3 m 4.3 00,00 

3 Do ye m.t cAt ngang trên can,  cAp dja hInh 3 m 2.420,00 

4 ThCiy chuAn k5 thut, dja hInh cAp 3 Km 4,30 

5 Disng chuyn cAp 2, dja hInh cAp 3 
Dim 

8,00 

6 
Do ye ban d dja hInh trên can  t' 1 1/500 dung 

dông müc 0,5m, dja hmnh cAp 3 (cong trInh trên 

tuyn) 

Ha 1,47 

1.2 Khão sat dja chat và liii' nghim 

1 
Khoan xoay bcm rira bAng ông mâu 0 trên can, 
do sâu h khoan tt'r Om den 30m, cap dat dá 1-111 

m 50 00 



3 

TT Hang muc cong viec 
Don 

v! 

Khoi 
ltrçrng 

2 

ThI nghim xác dnh các chi tiêu cci 1 cüa mk 
dt không nguyen dng (ThI nghim xác djnh 7 

chi tiêu) 

Mu 3,00 

Thi nghim xác djnh các chi tiêu c 1 cüa mâu 

dt nguyen ding (ThI nghim xác djnh 9 chi tiêu) 
Mu 3 00 

4 Dào không chng d sâu 0-2m, cAp dt dá 1-111 m3  1,50 

ThI nghim xác djnh các chi tiêu Co 1 cüa mâu 

dAt mó dAt dAp (ThI nghim xác djnh 9 chi tiêu) 
Mu 1 00 

6 
Thi nghiêm xác dinh chi tiêu he s thrn cüa dAt 

(02 lop nen, 01 lop dat dap) 
Mau 3,00 

7 ThI nghim xác djnh chi tiêu dAm nén tiêu chuAn MAu 1,00 

III Cong tác khác 

1 

Diu tra thüy vAn, mó vt 1iu, bái thAi, cong 
trInh hiên trng và tInh hinh kinh t xA hi tai  dja 

phuong 

Cong 5,00 

6.5. Ni dung 41p Báo cáo nghiên cáu k/ia ihi: 

Ni dung lap Báo cáo nghiên cru khá thi tuân thu Quy chuAn Quôc gia 04 - 
01:201 0/BNNPTNT v thành phAn, ni dung 1p Báo cáo dAu tu, Dir an dAu ti.r 

và Báo cáo kinh t k5 thut các dir an thüy igi 

7. Dtr toán chi phI: 509.600.000 dng (Nãrn tram lê chin triu, sáu tram 

ngàn dng); Trong do: 

- Chi phi khâo sat, 1p Báo cáo nghiên cru khA thi: 497.404.000dông; 

+ Chi phi kháo sat: 189,699. 000dng; 

+ Chi phi 1p Báo cáo nghiên ciu khth thi: 307.705. 000 dng; 

- Chi phi !p nhim viii khAo sat: 5.174.000dng; 

- Chi phi giárn sat kháo sat: 7.022.000dông. 

8. Ngun van: Ngân sách Trung uong (str dung ngun 10.000 t' dông ttr 

diu chinh giAm ngun vn b trI cho các d an quan tr9ng quc gia). 

9. Thô'i gian thyc hin: NAm 2020-2022 

Diu 2. Chü dâu tu có trách nhim t6 chüc thrc hin vic dAu Ui xAy dirng 

cong trInh dAm bAo chAt lucing, hiu quA và tuân thu diing các quy djnh hin 
hAnh cüa NbA n1.nc v quAn 1 dAu tu xAy di.rng cong trInh. 



TM.UY BAN NHN DN 
KT.CHU T!CH 
HO CHU T 

HàS5'Dông 
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tir ngày ks'. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các Si: K hoch và Du w, Tài 

chInh, Nông nghip và Phát trin nông thôn; Giám dc Kho bc Nhà niràc tinh, 
Chü tjch UBND huyn Vinh Linh Va Giám dc Ban Quãn 1 dir an dAu ti.r xay 
dung các cong trInh nông nghip và phát trin nông thôn Quâng Trj chju trách 

nhim thi hành Quyt dtnh  nay.!. 
Niinhin: 
- Nhix Diêu 3; 
- Liru: VT, NN. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

		2020-07-21T10:07:19+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




