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QUYET D!NH 
A A ,

- A 

Phe duyçt Bao cao ktnh te ky thut dau tir xay dirng cong trinh 
H thng cap ntthc sin Ii hot di dan xen ghép thôn Ha Xá, xã Triu Ai, 

huçn Triu Phong (giai don 2) 

UY BAN NI-IAN DAN TINH QUANG TRI 

Can th Lut T chic chInh quyn dja phu'o'ng ngày 19/6/2015; 
Can c& Lut Dcu tw cong sd ngày 13/6/2019, 
Can th Lut Xáy dirng ngày 18/6/2014; 
Can th các Nghj djnh cüa ChInh ph: Sc 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 v 

viçc quán lj. chi phi ddu tu xáy dwng cOng trInh, s 46/2015/ND-CF ngày 
12/5/2015 v quán i1dt iu'cing và báo trl cOng trInh xáy dyng; sá 5 9/2015/ND- 

P ngày 18/6/20/5 v quOn lj dy an ddu tir xáy d4tng; sd 42/2017/ND-cP ngày 
05/4/2017 v tha ddi, bd sung mt sO' diu Nghi djnh sO' 59/2015/ND-CP ngày 
18/6/2015 cüa ChInh phü v quOn /) dr an dcu tie xáy dung: sO' 40/2020/ND-GP 
ngày 06/4/202 0 v viéc Hu'&ng d3n thi hành mç5t sO' Diu cüa Luçt D4u tw cOng; 

Can cz các ThOng tie ctha Bô Xáy dyng: SO' 09/2019/TT-BXD ngày 
26/12/2019 cia Bó Xáy dyng v vic huàng dJn xác djnh và quán lj chi phi &u tie 
thy dyng cOng trInh, sO' 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 v vic Quy a'jnh chi tjlt 
và huOng dn mt sO' n3i dung v thO'm djnh, phé duyt dr an và thilt kJ dr loan 
thy dyi'zg cOng trInh; 3O' 16/2019/TT-BXD ngây 26/12/2019; sO' 1 1/2019/TT-BXD 
ngày 26/12/2019; s6 15/20/9/TT-BXD ngày 26/12/2019, 

Theo c nghi cia So Xáy dyng tqi TO trinh sO' 1 169/TTr-SXD ngày 

2 0/7/2020. 
QUYET DJNH: 

Diêu 1. Phé duyt Báo cáo kinh t k thutt dâu tu xây drng cong trInh vOi 

nhting ni dung sau: 
1. Ten công trInh: I-Ic thng cp nuOc sinh hot di dan xen ghép thôn Ha 

Xá, xA Triu Ai, huyn Triu Phong (giai dotn 2). 

2. Chü du tir: Chi ciic Phát trin nông thôn Quãng Trj. 

3. Mtic tiêu du tir: Cap nuâc sinh hott di dan xen ghép thôn Ha Xá, xâ 

Triu Ai, huyn Triu Phong (giai don 2). 
4. Ni dung, quy mô du ttr Va giäi pháp thit k: 
4.1. Quy mô, cong sut thié/ kl 
He thng cAp nuàc sinh hoit di dan xen ghép thôn Ha Xá, xâ Triu Ai, huyn 

Triu Phong (giai don 2) tInh toán cong suAt cAp nuàc dn nàm 2029 cho 600 



nhân khu thuc khu vuc b6 trI dan cu và các ho lan can vói dmh imi,c cap nuóc 

ch9n 80 1It/nguii/ngày. 
Quy mô xây dirng: Xây Ip &thng 6ng có chiu dài L= 1.8 14,Om. 
Cong trInh cap nixOc sinh hot di dan xen ghép thôn Ha Xá, xA Triu Ai duc 

dâu tu 02 giai don. Nãm 2019 cIA Mu tu xay dirng ciim Mu ni cAp nuOc và mt 

phAn tuyn ng chInh (1.058,0m); Giai don II nAm 2020 Mu tu phAn con lai• 
4.2. Giáipháp thill Id chüyiu 

4.2.1. Xáy dwng tuyên dng 
- H van diu tit, xA can: H van có nhiin vy bão v van diu tit và xA 

can. H van duçic lam bng ng nhira uPVC (1)250mm dài 0,7m lng ben ngoài 
bâo v van. Np h van du'qc gia cong bAng tOn dày 2 ly (bao gm câ ch&, khóa 
moe). Tng cong: 08 h van (07 h6 van diu tiêt, 01 h van xâ can). 

- Nhüng vj trI tuyn ng di qua via he, duäng, ngO, san be tong: 

+ Di vi via he: Phá di n&n gch TERAZZO bAng thu cong (dé tn diing 1i 
gch lát). Hoàn trâ be tong móng via he mac I 50 cIa 2x4, dày 15cm; lát Iai  nn 

via he bAng gch TERAZZO 300x300 (co tn dyng 1i 50% gch phá dei), va lot 

mac 50#. 
+ Dôi vâi du&ng be tong: Phá dä d.r&ng be tong. Hoàn trá du&ng be tOng 

mac 200# cIa 2x4, dày 20cm. 
+ D6i vM san, ngô, 1 dixcing be tOng: Phá d san, ngO, 1 dx&ng. Hoàn trâ 

b&ngbêtôngmác 150#dá2x4,dày 15cm. 
- B rng phá di và hoàn trâ via he duing QL 1; &rmg, ngO, san tuyn TC là 

0,6m; các tuyn cOn lai là 0,5m. Phn ph thai sau khi phá d duqc vn chuyn di 

ct theo quy djnh. 
4.2.2. C'ông nghê tuyen ng 
- Tuyn ng dan ni.râc dt.rçc thit k bAng 1oi ng nhira 1-IDPE PE8O PNIO 

san xuAt ti Vit Nam có duOng kInh c1)32/25mm±(1 110/100mm. Chiêu dày thành 

ng HDPE d=2,4mm-8, 1 mm. Ap hrc cong tác ti cIa cüa thành ng iOn hcm 8bar. 

Ong dài 6mMng di vOi ng 1)1 10/100mm và duqc lien kt vOi nhau bAng phung 

pháp han nhit. Ong eun thành CUfl dài 50m/cuin dôi vâi ông HDPE 

1)63/50mm; 200m/cun di vói ng HDPE (1)32/25mm và &rcc ni vOl nhau bAng 

phi kin nM chuyén dung. 
Tng chiu dài tuyn ing L= 1.81 4,0m. 

Trong do: 
+ Ong HDPE cDl 10/100mm., PE8O-PNlO: 677,Om. 

+ Ong HDPE (1)63/50mm, PESO-PN10: 1.031,0m. 

+ Ong HDPE (1)32/25mm, PEIOO-PN10: 106,Om. 

- Tuyn ng dn nuOc duc chôn chIm trong dAt 0 d sâu tir 0,5+0,7m. B 

rng m1ning dt 6ng tr 0,5m dn 0,6m. 
- Toàn b tuyn ng sau khi lAp dt xong du phâi tin hành sue rcra và th 
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áp lirc dixàng ng vài áp 1rc tIi thIch hcip. 
- Nhu'ng ncii tuyn ng di qua duäng b6 tn các Mg 1ng (bang éng thép 

den) có durng kInh thIch hqp d bão v ng. 

5. To chüc tu vn khão sat, 1p Báo cáo kinh t k5' thuit: Cong ty C 

phn tu v.n DAu tu và xây dirng TLD 

6. Chü nhim Ip Báo cáo kinh t k5' thut: KS iloâng Anh Tuãn. 

7. Oja dim xây c1tng: Thôn 1-là Xá, xã Triu Ai, huyn Triu Phong, tinh 

Quáng Trj. 

8. Loi, cp cong tninh: Cong trInh h t&ng k5' thut, cp IV 

9.Tôngmucdimn tu': 719.567.000dông 
('Bcng chi: Bay tram muài chin triu, nãm tram sáu muc'i bay nghIn dng) 

Trong do: 
Chi phi xây drng: 587.5 03.000 

Chi phi quân l dr an: 14.757.000 

Chi phi tu van: 73.903.000 

Clii phi khác: 9.139.000 

Clii phi dij phông: 34.265.000 

10. Ngun von du tu': Von ngân sách nhà nuàc thuc chiwng trmnh tái co 

c.0 kinh t nông nghip và phóng chng giãm nhç thiên tai, n djnh dan cu nàm 

2020. 

11. HInh thu'c quail dy an: Chü du tu trirc tip quãn 1 dir an. 

12. Tho'i gian thyc hin dtr an: Nãrn 2020. 
Diu 2. Chi ciic Phát tnin nông thôn Quãng Trj thirc hin cong khai hóa 

thông tin dy dü theo quy djnh d phiic vii cong tác giám sat dâu tu cong  dOng. 

Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu hic k ti.'r ngày k. 
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám d& các sâ: Xây dirng, Giao thông vn 

tái; Tâi chInh; K hoach vâ Du tu; Giám d& Kho bac Nhâ ni.râc tinh; Chi cic 

tru&ng Chi ciic Phát trin nông thôn Quáng Trj, Chü tjch UBND huyn Triu Phong 
và Thu truâng các dYn vj lien quan chju trách nhim thi hãnh Quyt djnh náy./. 

Ncri nI,in: 
- Nhtr Diôu 3; 
- Chti tich UBND tinh; 
- Luu: VT, NN. 

Ha Dng 
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