
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGI]IA VHT NAM 

T!NH QUANG TR! DIc lap - Tir do - Hnh phüc 

S&  4a99/QD-UBND Quáng Trj,  ngàyJlf  tháng nãm 2020 

QUYET D!NH 
Ve viçc phe duyçt thiet ke ban ye thi cong va dir toan 

Hang muc: Den tin hiu giao thông 
Cong trInh: Xây dung co' sr h tng Khu viFc Bàc song Hiu 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRj 

Can c&LuçU T chzc chInh quyn djaphiaing ngày 19/06/2015; 

Can c& Lut Xáy c4rng ngày 18/6/2014; 

Cvãn  c& các Nghj djnh cza ChInh phz: S 59/2015/ND-C'P ngày 18/6/2015 v 
Quán lj dy' an dâu twxáy dyng; SO 42/2107/ND-CF ngày 05/4/2017 ye St'a dOi, bO 
sung m5t so diéu Nghj djnh sO 59/2015/ND-C?; So 68/2019/ND-CF ngày 
14/8/2019 ye quân lj chi phi dáu tu' xáy dyng; SO 4 6/201 5/ND-CF ngày 12/5/2015 
ye Quán l chOt hrcxng và báo trI cOng trInh xáy dyng, 

C'ác các Quyt djnh cüa UBND tinh Quáng Trj: S6 23 72/QD- UBND ngày 
30/10/2015 ye vicphê duytBáo cáo nghiên thu khá thi dáu tu' xáy dy7zg cOng 
trInh KhudO thj Bãc sOng Hiêu ('giai dogn I,; So 1829/QD-UBND ngày 04/8/2016 
ye viéc dOi ten dt an Khu dO thj Bãc sOng Hiêu (giai dogn 1) thành dr an Xáy dtng 
cc' sO' hg tang Khu vtrc Bac sOng Hiéu; SO 933/QD-UBND ngày 26/4/2019 ye vic 
phê duyt diêu chinh, bO sung dir an dáu tu' xáy dyng cOng trInh Xáy dyng cct sO' hg 
tOng khu vrc BOc sOng Hiêu; SO 908/QD-UBND ngày 06/4/2020 ye vic phê duyt 
diêu chinh, bO sung dy' an XOy dung cc' sO' hg tOng khu vyc Bãc sOng Hiêu; 

Xét d nghj cña Trung tOrn Phát trkn qu9 ddt tinh tgi TO' trInh s 721/TTr-
TTPTQD ngày 16/7/2020 và kêt cjuO thOrn djnh cüa SO' Xáy dyng tgi Van ban so 
1125/SXD-HTKT ngOy 15/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt thit k bàn ye thi cong và dir toán xây drng cong trInh vi 

các ni dung sau: 

1. Ten dir an: Xây drng cci s& ha t.ng Khu virc Bàc song Hiêu. 

Hong mic: Den tin hiu giao thông. 

2. Loii, cp cong trinh: Cong trInh giao thong, cp Ill. 

3. Chü du tu': Trung tam Phát trin qu5' dt tinh Quãng Tn. 

4. Dja dim xây diyng: Phthng Dông Thanh, thành ph Dông Ha. 

5. To chuc tn vn lap thit kê và dr toán: Cong ty C phân Tu van xây 

drng Châu Thành. 

6. Quy mô Va giãi pháp thit k chü yu: 



Xây dimg 02 h thong den tin hiu diu khin giao thông nut giao tuyên Ti 
vci QL.1 ti Km755+140 và nñt giao tuyên T3 vOi QL.1 ti Krn754+770 bang den 

LED và pin näng luqng m.t tthi. Cu the nhu sau: 

6.1. Nut giao du&ng TI vOi QL.I ti Km755+ 140: 

-Trêntuyên QL.1: 
+ B tn 02 ct den tin hiu giao thông cao 6,2m vuon 6,Om (cot Dl, D6). 

Trên than et có lap: 01 b den tin hiu chInh LED 3xD300; 01 b den tin hiu 
dêm lüi LED 1xD300; 01 b den tin hiu cho ngui di b LED 1xD300 (cot Dl); 
01 b Pin näng lucmg mt tthi 200WP. Trên can yuan có lap: 01 b den tin hiu 
chInh LED 3xD300; 01 bô den tin hiêu dêm liii 1xD300; 01 bt den müi ten di 
thang LED D300 (dôi vâi ct D4); 01 b Pin näng luqng mt tthi 200WP. 

+ B6 trI 02 ct den tin hiu giao thông cao 4,4m (cot D5, D7). Trén than ct 
có lap: 01 b den tin hiu chinh LED 3xD300; 01 b den tin hiu dêm lüi LED 
ixD300; 01 b den tin hiu cho ngui di b LED lxD300; 01 b den müi ten rë 
phãi D300 (doi vi ct Dl); 01 b Pin näng lucing mt tthi 200WP. 

- Trên tuyên Ti: 
+ B tn 01 cot den tin hiu giao thông cao 6,2m vucin 6,0m (cot D3). Trén 

than ct có lap: 01 b den tin hiu chInh LED 3xD300; 01 b den tin hiu dêm lUi 
LED 1xD300; 01 b Pin näng hxcing mt tr&i 200WP. Trên can vtrcin có lap: 01 b 
den tin hiêu chInh LED 3xD300; 01 bô den tin hiu dém lüi 1xD300; 01 b den chtr 
thp LED D300; 01 b Pin nãng lucing mt tri 200WP 

+ B trI 01 ct den tin hiu giao thông cao 2,5m (cot D2, D4). Trên than ct 
có lap: 01 b den tin hiu cho nguôi di b LED 1xD300. 

6.2. NUt giao dung T3 vi QL.1 t.i Krn754+770: 

- Trên tuyên QL.1: 
+ B tn 02 ct den tin hiu giao thông cao 6,2m vucin 6,0m (cot Dl, D5). 

Trên than ct Co lap: 01 b den tin hiu chInh LED 3xD300; 01 b den tIn hiu 
dêm lUi LED 1xD300; 01 bO den tin hiu cho ngithi di b LED 1xD300; 01 b den 
rnUi ten rë phãi D300; 01 bO Pin nang krçing mt tr?yi 200WP. Trên can vucin có 
lap: 01 b den tin hiu chIuh LED 3xD300; 01 b den tin hiu dêrn lUi LED 

3xD300; 01 b den mUi ten rê phãi D300; 01 b Pin näng lugng mt tthi 200WP. 

+ B trI 01 cOt den tIn hiu giao thông cao 4,4m (cOt D7). Trênthân cOt có 
lap: 01 bO den tin hiu chinh LED 3xD300; 01 bO den tin hiu dêm lUi LED 
1xD300; 01 bO den tIn hiu cho ngui di bO LED 1xD300; 01 bO den mUi ten rë 
phãi D300 (dôi vOi cOt Dl); 01 bO Pin nang luçmg mtt tthi 200WP. 

- Trên tuyên T3: 
+ B tn 01 cOt den tin hiu giao thông cao 6,2m yuan 4,0m (cOt D3). TrCn 

than ct có lap: 01 bO den tin hiOu chinh LED 3xD300; 01 bO den tin hiu dêm lüi 
LED lxD300; 011 b den tin hiu cho nguâi di bO LED 1xD300; 01 bO Pin näng 
luçing mt tthi 200WP. Trén can yuan có lap: 01 bO den tin hiOu chInh LED 
3xD300; 01 bO den tin hiOu dêm lUi LED 1xD400; 01 bO Pin näng luqng mt tthi 

200WP. 
+ B trI 01 cOt den tIn hiu giao thông cao 2,5m (cOt 1)2). Trên than cOt có 

lap: 01 bO den tin hiu cho ngui di bO LED lxD300. 



- Trên tuyn dtr?mg be tong 3m: Bô tn 01 ct den tIn hiu giao thông cao 
4,4m (cot D6). Trên than ct có lap: 01 b den tin hiu chinh LED 3xD300; 01 b 
den tin hiêu dêm lüi LED lxD300; 01 b den tin hiu cho ngui di b LED 
1xD300; 01 b Pin nang lugng mt tthi 200WP. 

6.3. Các ni dung khác: 

-Tüdiêukhiên: 

+ Bang ton dày 1,2mm son tinh diên. KIch thuàc tü (Cao x Rng x Sâu): 
1070x555x405 mm. 

+ Co cu trüc Module và diu khin bang B diêu khiên vi xü l. B diêu 
khiên có khà näng diêu khiên It nhât 16 chi.rang trInh den. Cap nguôn diêu khiên 
trxc tiêp bang nguôn din áp I chiêu 12VDC. 

- Panel näng lucmg mt tthi: Khung panel bng hcip kim nhôm, b mt bang 
kInh cumg Iirc 3,2mm, giá di bang thép dày 3mm m kern nhüng nóng. 

- Móng cot, tü diu khiên bang be tong M200. 

7. Dir toán: 2.674.284.000 d1ng 

(Hai t), sáu train bay mu'cri bn triçu, hai tram tam mwc'i bdn nghIn ddng) 

Trong do: 
+ChiphIxâydirng: 1.661.658.000 dng 

+Chi phi thiêtbj: 716.116.000 dng 

+ Chi phi quãn l dr an: 19.472.000 dng 

+ Chi phi tu v.n: 8 1.641.000 dng 

+ Chi phi khác: 67.804.000 dng 

+Chi phi dirphông: 127.593.000 dng 

8. Nguin van: Tr ngun thu du giá quyn s1 ding dt và các nguôn vn 

hcp pháp khác. 

Diu 2. Quyt djnh nay cO hiu 1irc k tü ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: K hoch và Dan tu, Tài 
chinh, Xây dimg, Tài nguyen va Môi truxng; Giám dôc Kho b?c Nhà nuâc tinh và 
Giám doe Trung tam Phát triên qu dat tinh chju trách nhim thi hành Quyêt djnh 

nay.!. 

Ncri nhân: 
- Nhi.r Diêu 2; 
- Chü tch UBND tinh; 
- Luu: VT, CNT, TN. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHUT!CH 
PHO CHU TICH1 

 

Ha S5' Ding 
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