
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

St:  2001/QD-UBND Quáng Trj, ngây  .24  tháng 7 nám 2020 
QUYET D!NH 

A A ' P - A A A Phe duyçt Bao cao kinh te - ky thut xay dyng cong trinh: 
Xãy dijng h thong thoát ntr&c thrông L Thu'ong Kit,doan 

Km1+784 ~ Km2+860, thành ph Bong Ha. 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can ct Lu2t Ti chzc chInh quyn dja phiroig ngày 19/6/2015; 
Can czLuátXáy drng ngày 18/6/2014, 

Can cz các Nghj djnh cza Chinhphi: S 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 
v quán lj dr an a'du tir xáy dyng; so 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 ye quán 
1j chi phi ddu tw xáy dzmg; 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 ye quán 1j chat 
lwcing vâ báo trI cOng trInh xáy drng, 

Can c& các Thông tic cia Bç3 Xáy 4mg: Sá 09/2019/77'-BXD ngày 
26/12/2019 J-Iicth'ig dan xác dinh vâ quán lj chi phi dáu tic xáy dyng; so 
I0/2019/TT-BXD ngây 26/12/2019 Ban hành djnh mi'c xáy dirng,' sO 
I1/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hu'ó'ng dn xác djnh giá cc may và thilt bj 
thi cOng xây dyng, sd 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hu'O'ng dan xác djnh 
chi phi quOn lj. dr an và tic van dáu tic xdy dyng, 

Can ce Nghj quyé't s 13/NQ-HDND ngày 2 1/4/2020 cua HDND tinh v 
viéc phê duyét chi triwng dáu tic dr an: Xáy drng h thng thoát nithc dtràng 
Lj Thir&ng Kit, doan Km1+ 784--Km2+860, thànhphO DOng I-là; 

Theo d nghj caa Giám dc Sà Giao thông vn tái tai Ta trInh s 
1 771/TTr-SGTVTngày 21/7/2020. 

QUYET IMNH: 

Bin 1. Phê duyêt Báo cáo kinh th - k thut dAu tu xây dl!ng cong trInh 
vâi nh&ng ni dung sau: 

1. Ten cOng trInh: Xây dtrng h thng thoát nróc &rng L Thtthng Kit, 
doan Km1+784±Km2+860, thành phô Dông Ha. 

2. Chü du tu': Sâ Giao thông vn tái. 
3. Muc tiêu dâu tir: 
Nhm dam bão thoát nlxóc, v sinh môi tnrng cho tuyn du&ng và khu 

v1rc xung quanh; hn ché s1r nhanh xuông cap nên mt dix&ng; dam báo an toàn 
giao thông cho ngi.thi, phuong tin giao thông hru thông trén tuyn và chinh 
trang do thj. 
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4. Ni dung, quy mô dâu tir Va giãi pháp thit k cliii yu: 
4.1. Quy mô xây drng: 

GiQ nguyen b rtng nn dithng 26m và mt du&ng 1 4m. B sung, thay th 
bó via va h thông thoát nithc d9c dung L Thi.thng Kit, nhu sau: 

- B sung, thay th bó via 1p ghép bang dá don Km1+350—Km1+779 (tir 
dithng Hang Vucng dn &r?ng Ham Nghi), tong chiêu dài L= 891m; 

- B sung rãnh thoát nuc d9c doan tr Km1+799~Km2+861 (tir du&ng 
Ham Nghi dn chthng Nguyn Du), tng chiêu dài L= 1.3 1 2m; 

- B sung, thay th bó via 1p ghep bang dá phm vi nut giao dung Hung 
Vwmg vâi ththng L Thtthng Kit, tong chiêu dãi L= 193,5m. 

4.2. Giáipháp thiét k chüylu: 
a) BInh d: Tim tuyn barn theo tim và mép di.r&ng cii. 
b) Ct d9c: TrAc d9c thit k theo cao d mt dithng, mép di.r?ng cii. Trc 

dcc thoát nliâc khng ch theo cao ct dày cng cüa các cong trInh trén tuyên, 
d dc ti thiu, dam báo khâ nãng thoát nuôc. 

c). Ct ngang: Gitt nguyen hin trng. 

d) K& cu mt dring doan hoàn trà (Cng ngang Km2+420): 
- Lap mt bang be tong nhira chat 19, dày 7cm; 
- Lap nhtxa thm barn tiêu chun 0,8kglm2; 
- Lap móng bang cp phi dá darn Dmax = 25 dày 14cm; 
- Lap móng bAng cAp phii dá dam Dmax = 37,5 dày 16cm; 
- DAp dAt cAp 3, do chat K~0,98 dày 3 0cm; 
d) Bó via, rânh dan: 

- Don Km1+350~Km1+779 (dixang Hung Vtsng dn di.r&ng Ham Nghi), 
bó via gôm 2 loai: Lou 1 bô trI trên don thAng, kich thi.râc (lOOx35x20)cm, 
tong chiêu dài 591m; Loii 2 bô trI trong don cong, kIch thuâc (50x35x20)cni, 
tng chiu dài 300m; 

- Tai bn hoa nut giao duông Hung Vwmg vâi dixang L Thi.thng Ki@, bó 
via kIch thithc (5Ox2Ox4O)cm, chiêu dài 193,50; 

- CAu to bó via: BAng dá xé t1r nhiên nguyen khi Marble Thanh Hóa hoc 
twmg duang; theo Tiêu chuân quc gia Dá p lát tr nhiên 

- TC\TN 4732:20 16 
và Van bàn so 966/BXD-KI-ICN ngày 11/7/20 19 cüa Bô Xây dçrng ye vic áp 
dung tiêu chuân dôi vOi san phâm dá xé thiên nhiên lam bó via; 

- Rãnh dan sat bó via: D b tOng rãnh dan các doan thay bó via, cAu tao 
rãnh dan bang BTXM M200, dá 1x2, dày 7cm, tren lOp cat dm dày 2cm, tOng 
chiêu dài L1.111,5m; 

- Hoàn trã via he BTXM M150 rtng im, dày 10cm, lOp cat dm dày 3cm. 
e) H thng thoát nu6c: 
- Thoát ni.rOc dcc: Xây dirng 07 doan rành thoát nithc dc, tng chiu dài: 
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1.312m, trong do: Ben trái 02 doan: tir Kml+800,4 den Km1+947,4 và tü 
Km1±962,9 dn Km2+151,36, tong chiêu dài 335m; Ben phãi 05 doan: T& 
Km1+798,51 dn Kml+947,4; Km1+962,9 dn Km2+151,36; Km2+178,28 den 
Km2+417,39; Km2+418,79 dn Km2+624,36, Km2+643,28 dn Km2+827,82, 
tng chiu dài 977m. 

Cu tao  rãnh thoát nuOc d9c nhix sau: Rãnh chü nht, rng B=0,4 lm, chiu 
cao thay di tir O,62m ± 0,98m, cu tao rãnh: Móng be tong M200 do t?i  chô, 
dày 15cm, lop dm cat dày 5cm, than be tong M200 do tai  ch, dày 12cm, cac 
doan qua du&ng giao dan sinh Va Cong vào kho, nhà xi.râng dày 15cm, tai góc 
tip giáp giü'a móng và than rãnh phIa lông thrng có dt thép iron D8 và Dl 2 dé 
chng nirt gay; Xà mu BTCT M250, dày 10cm; Tam dan dang lap ghép BTCT 
M300, gm 2 loai: 

+ Loai 1: Các doan có via h, thit k thm dan có kIch thuâc: Rng 0,65m 
trong do phn rãnh 0,3m, phân bó via 0,35m; dài l,0m; dày 14cm, bang BTCT 
M250, khoãng cách 1 Om bô trI 02 tam dan cO tao  1 thu niróc, phIa trên tam dan 
loi 1 1p dt bó via bang dá, kIch thric (lO0x34x14)cm, bó via ngàm sâu 2cm 
trong tm dan, phIa via he có dt thép góc kIch thtr&c L (50x50x5)mm, lien kêt 
gitta bó via vâ tm dan bang vüa xi màng M100, dày 5mm. 

+ Loai 2: Ap diing cho các doan di drnfii lông drnng giao dan sinh và cng 
các nhà kho, xtrâng si.ra chüa ô to kIch thi..thc (0,71 xl ,0x0, 1 4)m, phIa trén không 
cóbóvia. 

- Thoát nuOrc ngang: Tn diing, nao vet cng vuông khu d 0,75m tai 
Km2+151,36, d BTXM M200 bjt cüa xâ, phá d tirOng cánh ha kru cng. 
Thiêt kê mi 01 cong trOn BTLT D600 02 krâi thép két hp 02 ho ga tai 
Km2+420 dé dam báo khã nãng thoát nirc trong khu virc. Câu tao ho ga nhtx 
sau: Xà mu bang BTCT M200, dá 1x2; Than, móng bang BTXM M150, dá 2x4 
trên lop dm SOi san  dày 10cm; Tam dan bang BTCT M250, dá 1x2. 

- Du ni h thu, ccra xá: B trI 02 don ng BTLT D600 dài 38m, du nM 
vào h thông thoát nuâc hin trng cOa &r&ng Au C (dãi 22m) và du&ng Trn 
Cao Van (dài 1 6m). Scra cha 02 h thu thuc h thng thoát nrc hin hüu cia 
duing L Thuing Kiêt tai Km1-i-800,40 (T); Km1+798,51 (P); 01 ho thu cüa 
dixäng Au Ca (t?i nat giao Km2+ 178,28 dung L Thi.thng Kiit) và dâu nOi vào 
rânh thoát ni.râc dcc cOa dir an: Via h di.r&ng Nguyn ChI Thanh, thành ph 
DOng Ha dê thoát nithc. Cu tao h thu mrâc: Xà mu BTCT M250 dá 1x2, than, 
móng bang BTXM M200 dá, di.rçc dt trén lop dm sôi san  dày 10cm. Tn diving 
tam gang chän rác dâ có. Dn ni.xOc tü h thu ra hO ga bang ng BTLT D600 01 
hrOi thép dài 2m. 

f) NOt giao: Gi nguyen bInh din nOt giao hin trang. 
5. Don v Ip Báo cáo kinh t - k thut xãy drng cong trInh: Cong ty 

cô phân Xây dirng Ha Tn Vit. 

6. Chil nhim 1p Báo cáo kinh t - k5 thut xãy dtyng cong trInh: K 



No'i nhân: 
-NhuDiu2; 
- Lixu: VT, CNi. 

Lê Dtrc Tin 

TM. U'' BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH  w-

O CHU TICH / 
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su Büi Cao Phong Scm. 

7. Da dirn xây dirng: Thành pM Dông Ha, tinh Quãng Trj. 
8. Lou, cap cong trinh: Cong trinh giao thong. 

A A • 9. Tong muc dau tir: 5.DOO.000.000 dong (Nam ty dong), trong do: 
- Chi phi xây drng: 

- Chi phi quãn 1 dir an: 

- Chi phi tir vn du tu xày dimg: 

- Chi phi khác: 

- Chi phi dix phông: 

4.307.061.000 dng. 

114.959.000 dng. 

307.582.000 dng. 

45.709.000 dng. 

224.689.000 dông. 
AA ., 10. Nguon von dau tir: Von dau gia quyen str diing dat cua tinh. 

11. HInh thtrc quãn 1 dy an: Chü du tr trrc tip quãn 1 dr an. 
12. Thôi gian thirc hin dir an: Näm 2020. 
Diu 2. Quyt dnh nay có hiu hrc k tir ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d& các S&: Giao thông v.n tái, K 
ho?ch và Dâu tu, Tài chInh, Xây dmg; Giám dc Kho bac Nhà nisic tinh; Chü 
tjch UBND huyên Vinh Linh và Thu trl.r&ng các dcm vj lien quan chju trách 
nhim thi hãnh Quyet djnh này././ 
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