
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

S: 4866/QD-UBND Quáng Trj, ngây £5tháng nám 2020 

QUYET D!NH 
X A A A , - A A Ye viçc phe duyçt Bao cao krnh te - ky thuat dau tu xay dijng 

Cong trInh: Din chiu sang throng Trn BInh Trçng 
(Don tu Quôc 1 9 dn duOng Din Biên Phu) 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TRI 

Can cz Lu2t T chic chInh quyn dja phitong ngày 19/6/2015, 

Can c& Lut Ddu tu' cong s 49/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 

Can th LutXáy c4mg s 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 

Can ca các Nghj djnh cza C'hInhphü: S6 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 ye 

Qudn l,i chi phi dâu tlrxáy di'ng cong trInh; SO 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 ye 

Quãn 1 chat iwong và báo trI cOng trinh xOy drng; SO 59/2015/ND-CF ngày 
18/6/2015 ye Quán lj dy an dáu tu' xáy dyng; So 42/201 7/ND-CF ngây 05/4/2017 
ye viêc Sira dOi, bô sung mt sO diéu Nghj djnh sO 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 
ye Quán l dy an dáu tu' xáy dyng; 

Can c& Quylt dinh sá 3173/QD-UBND ngày 20/11/2019 caa UBND tinh ye 

viêc phê duyt chz truvng dáu tu' dy an Din chiêu sang dzthng Trán BInh TrQng 
(Doan tfr QuOc /5 9 den dw&ng Din Biên Phz); 

Xét d nghj cüa Giám dc Sà Xáy dyng tçii Ta trInh sd 1084/TTr-SXD ngày 
09 tháng7nam 2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt Báo cáo kinh t - k5 thut du lii xây dirng cong trinh vi 
nhUng ni dung sau: 

1. Ten cOng trInh: Din chiu sang du&ng Tr.n Binh Tr9ng (Don tir Quc l 
9 den du&ng Din Biên Phü). 

2. Chü du tir: Ti-wig tam Phát trin qu5 dat tinh Quáng Trj. 

3. Miic tiêu du tu': Du tu tuyn din chiu sang thrâng Trn BInh Trçng 
(Don ttr Quôc 1 9 den thrông Din Biên Phü) nhäm trng buOc hoàn thin h thông 
h tang do thi, dam báo an toàn cho nguii vá phirang tin giao thông ye ban dém, 
to cânh quan cho do thj. 

4. Ni dung, quy mô du ttr Va giãi pháp thit a 

Du tr xay drng h thng din chiu sang du&ng Trn BInh Tr9ng (Don tir 
Quôc 1 9 den du&ng Din Biên Phü) v&i tong chiéu dài 3,1km. 

- Ct chiu sang si diing ct thep m kern nhüng nóng, lo?i trôn cOn cao 7m, can 

den dOi cao 2m, d vuun 1 ,5m ducic bô trI trén giái phân each; tai  nut giao vi QL.9 và 
ding Din Biên PhU bô fri cOt  thép rn kern nhiing nóng, 1oi bat giác cao 14m. 



- Den chiu sang &rô'ng ph sci ding den Led cong sut 90W, den trang trI 
sü dung den Led cOng suât 12W, den pha sr ding den Led cong suât 200W. 

- Cap ngun chiu sang loai CuJXLPE/PVC/DSTA!PVC (3x25±1x16)-
0,6/1kV di ngâm trong ränh cap dôi vâi doan  di tren giãi phân cách và luôn trong 
ông thép tráng kern D76 dôi vâi doan qua dix&ng và doan  qua câu Trung Chi. Day 
len den loai CVV 3x1,5 mm2  và CVV 2x1,5nim2. 

- L.p d.t 04 tü diu khin chiu sang CS-i, CS-2, CS-3 và CS-4 trên dcc 
tuyên. 

- H thng tip dja: Sir diing tip dja an toãn và tip dja 1p !aj cho h thng 
chiêu sang. 

5. Quy chun, tiêu chun k5 thut áp diing: 
- QCVN 07-7:2016/BXD. Quy chun k5' thut quc gia các cOng trmnh ha 

tang k5 thut - Cong trInh cap din - chiêu sang. 

- QCVN-0 1 :20081BCT. Quy chu.n k5 thut qu& gia v An toàn din 

- QCVN QTD-7:2009/BCT. Quy chun k thut qu& gia v K thut din. 

- 1 1TCN-2006. Quy phm trang bj din 

- TCXDVN 259:2001. Thit k chiu sang nhân tao  du&ng, dung ph quãng 
truông do thj. 

- TCXDVN 333:2005. Chiu sang nhân tao  ben ngoài các cOng trinh cong 
cong và ha tang k5 thut - Tiêu chuân thiêt ke. 

- TC\TN 5574:20 12. Kt cu be tong và be tOng c& thép - Tiêu chun thi& k. 

- TCVN 5575:20 12. Kt c.0 thép - Tiêu chuân thit k. 

- TCVN 4447-20 12. Cong tác dAt - Thi cOng và nghim thu. 

6. Don yj  tu vAn Ip Báo cáo kinh t - k5 thut: Cong ty C phAn Tu van xây 
dirng Din chiêu sang SUTJCO. 

7. Chü nhim 1p dir an: Nguyn Hoàng Sinh 

8. DIa  dim xây dirng: Thành ph6 DOng Ha, tinh Quang Trj. 

9. Loi, cAp cong trInh: COng trinh ha tng k thut, cAp ifi. 

10. Tng mü'c dAn tir: 8.495.854.000 dng (Bang chib: Tam , bôn tram 
chin muv'i lam triu, tam tram nàm mwc/i bôn ngàn dông,) 

Trong do: 

- Chi phi xây d%rng: 6.956.796.000 dng. 

- Chi phi quán 1 dir an: 139.794.000 dng. 

- Chi phi tu vAn dAu tu xay dirng: 45 1.426.000 dng. 

- Chi phi khác: 175.488.000 dng. 

-Chi phi dirphOng 772.350.000 dng. 

11. Nguin vn dAn ttr: Ngun thu dAu giá quyn sCr diing dAt cüa tinh. 

12. Hlnh thüc quãn 1 dij an: ChU dAu tu trirc tip quán 1 dir an. 

13. Thcri gian thirc hin: Näm 2020-2021. 



Nol nhân: 
- Nhu Diéu 2; 
- Lru: VT, TN. 

Ha S5' Ding 

TM. u'c' BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH  t' 

Diu 2. Quyt dnh nay có hiu 1irc k tr ngày k. 

Chanh Van phông UBND tinh; Giám dc các Sà: Xây dirng, Giao thông vn 
tãi, Ké hoach  và Dâu tu, Tài chInh, Tài nguyen và Môi tnrông; Giám dôc Kho bac 
Nhà rnrórc tinh; Chü tjch UBND thãnh phô Dông Ha và Giám dôc Trung tam Phát 
triên qu5 dat tinh chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.  fr 
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