
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA V!T NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p — Tii do — Hnh phác 

SM51  /QD-UBND Quáng Trj, ngày  o6  tháng näm 2020 

QUYET DJNIi 
F F - A A A Bo sung Bao cao kinh te - ky thut dau tir xay dirng cong trinh: 

Ton to, ching xung cp và sfra chfra nhö các di tich nãm 2020. 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can cz Lut T cht-c chInh quyn dfa phwLlng ngày 19/6/2015, 
Can ct-Lu2tXáy dmg s 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 
Can cz Luçt Dcu tu' cong sO' 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
Can c& Nghf djnh sd 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 cla ChInh pha ve 

quán 1j chi phi dáu tic xáy dng; Nghj djnh sO 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 
cüa ChInh phü ye quán l chat lu-ong và báo trI cong trmnh xdy dyng, Nghjd.inh 
sO 59/2015/ND-GP ngày 18/6/2015 cza OiInh phü ye quán lj dir an dáu tu' 
drng; Nghj djnh sO 42/201 7/ND-C'P ngày 05/04/2017 cña ChInh phi ye s&a dOi, 
bO sung mt sO diêu Nghj djnli so 59/2015/ND-cF ngày 18/6/2015 cia C!hinh 
phz ye quán l dr an dáu tir xáy dy'ng; 

Can cz' Quyé't djnh s 1684/QD-UBND ngây 26/62020 cza UBND tinh v4 
vic phê duyt Báo cáo kinh té - Ic9 thu2t dáu tu' xáy dirng cOng trInh: TOn tçzo, 
chOng xuOng cap và s&a chta nhO các di tich näm 2020. 

Xét d nghj cia Trung tam Quán l Di tich và Báo tang tinh tgi Ta trInh s 
208/7Tr-DTBT ngày 08/7/2020 ye vic bO sung Báo cáo kinh té - k9 thut xáy 
d-ng cOng trInh: TOn tgo, chOng xuOng cap và tha chira nhO các di tIch nám 2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. B sung muc 7, Diu 1 Quyt djnh s 1684/QD-UBND ngày 
26/62020 cüa TJBND tinh Quáng Trj V/v phê duyt Báo cáo kinh tê - k thu.t 
dâu tix xây drng cong trInh ton to, chông xuông cap và sira chüa nhO các di tIch 
nãm 2020 nhusau: 

7. Quy mô, giãi pháp thit k chü yu: 
F 'A F A 7.7. Di tich Khu Ju'u niçm Tong Bi thir Le Duan: 

Tháo d và lát 1i mói 300 viên gch nn san, gach  g6m dO KT 30x30cm. 

7.8. Di tIch Khu ChInh phil CMLTCHMN Vit Nam ti Cam L: 

Tháo di ci'ra g và khung ngoi ti PhOng tnrng bay b sung bj hi..r hông, 
trát 1i ma vfta XM mac 75, dày 1,5cm, scm 03 ni1c màu träng. Thay mri cira 
khung nhOm Xingfa ma van g he 55 dày 2mm, kInh ci.r?mg hrc dày 8mm, phii 
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kin Kinlong. LAp khung sAt thép hp ma km son giá g d mái kInh cixmg lirc 
12 ly ô yang KT 400x2900. 

L do b sung: Do so suAt trong qua trInh soan  thão van ban, tai  Quyt 
djnh so 1684/QD-UBND ngày 26/62020 cüa UBND tinh thiêu 02 hang miic 
Cong trInh nêu trén. 

Diu 2. Quy& djnh nay Co hiu 1rc k tix ngày k ban hành. 
Chanh Van phông TJBND tinh, Giám dc các SO: Xây dirng, Tài chInh, K 

hoach và Dâu tu, Van boa, The thao và Du ljch; Giám doc Kho bac  Nhà nuOc 
tinh; Thu truOng CC co quan, don vj lien quan và Giárn doe Trung tam Quân 1 
Di tIch và Bão tang tinh chju trách thim thi hành Quyet djnh nay.!. 

Nui n/iin: 
-Nhtrtrén; 
- Liru VT, VX. 
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