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QUYET D!NH 
Phê duyt Báo cáo kinh t - k5 thut du tn xãy d'ng 

C6ng trinh: Sü'a chü'a, nâng cp tuyn hang dng 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

án thLut To chtc chInh quyn djaphwang ngày 19/6/2015; 

can cz Lu2t Xdy dyng ngày 18/6/2014, 

Can cü Nghj djnh sd 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cta ChIn/i phü v 

Quán lj dy an dâu tw xây dy'ng; Nghj d/nh s 42/20 1 7/ND-CP ngày 05/4/2017 v 

sua dó'i, bd sung môt s4 diu Nghf djnh s6 59/2015/ND-CP; 

Can th Quyt djnh s 1630/QD-UBND ngày 24/6/2020 cia UBND tinh 

Quáng Trj v vic phê duyêt nhiém vu khdo sat, lçp  Báo cáo kinh te k9 thuct dcu 

tztxáy dyng cong trInh. Sza chIkz, náng dp tuyn hang dóng, 

T/ieo d nghj cia So NOng nghip và Phát trién nOng thón tgi TO trInh s 

245/77'r-SNN ngày 05/8/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phé duyt báo cáo kinh tê k thut du tu xãy dirng cong trInh: SCra 
ch€ra, nâng cp tuyn hang dng v&i các ni dung nhx sau: 

1. Cong trInh: Sfra cha, nâng cp tuyn hang dng. 

2. Chü du tLr: Ban quán l khu báo ton thiên nhiên Dakrông. 

3. Miic tiêu du tir xây drng: 

Vic du tu nâng cap, sira cha tuyn hang dng nhm tto diu kin thun 1i 

trong qua trinh di iai phiic vi tumn tra, bâo v Khu bão tn thiên nhiên Dakrông, 

ding thai dam bào an toàn khi tham quan hang dng cUng nhu tang hiu qua khai 

thác du ljch,và hucng dn Khu bào tn sê là dim dn hp d.n cho du khách trong 

thtii gian tài. 

4. Ni dung và quy rnO d'iu tu: 

Du tu nâng cp, süa chfra tuyn hang dng v&i tng chiu dài L=1.051,17m, 

trong do: 
- Tuyn duang dn vào dng (Ti): Chiu dài tuyn L95,62m, nén &r&ng 

rng 4,Om, mt duang rng b=3m kt cu bang be tong (BT) M200 dá 2x4 dày 
16cm dt trên l&p bat nilon (chng mt rnrâc) và lap móng cp phi dá dam 
Dmax=37,5 dày 12cm; l duang rng 2x0,5m kt cu b&ng dat; d dc nn duông 
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dc v 2 phIa, mt dutmg i=3%, 1 dtthng i=4%. Rânh thoát nu'Oc dQc 2 ben tuyên 

k& cu rnh dat, mt ct hInh thang kIch thuâc (bxh)(0,3x0,3)m, h s mái 
m1,0. D9c theo tuyn thx&ng cr 5m b trI 01 khe co Va 50m b6 trI 01 khe giân. 

- 
Tuyn duing dn vào dng khO (12): Tng chiu dài tuyn L666,62, 

trong do: 

+ Doan tr KO - KO+436,89, L436,68m (don hin hüu dà có): chi v sinh 

sch së và sp xp 1i 15 t.m dan (bj 1ch vi trI) theo hin trng thit k cli; 

+ Doan tr KO+436,89 - KO+666,62, L=229,73m (doan thit k lam mói): 
d6i vài nhUng vj tn có d d& nhó (i<8%), ap ding hlnh tht'rc th.p dt tAm dan 
không lien tiic dt trén nn dAt (cách quâng 25cm), k& cAu tAm dan bang be tong 
c& thép (BTCT) M200 dá 1x2, kIch thuâc (1,OxO,4x0,05)m; di vài nhiing vi trI 
có d dc lan (i ~8%) áp diing hInh thüc kt cAu b.c cAp b.ng BTCT M200 dá 
1 x2 d tii ch& chiu rng bc b= 1 ,Om, kIch thi.ràc bc (0,22x0, 1 8)m. 

- 
Tuyn dix&ng dn vâo dng uât (T3): Tng chiu dài tuyên L=288,93rn, 

trong do: 

+ Doan tir KO - KO+103,56 (L=103,56m) và KO+197,46 - KO+288,93 

(L91,47m): di vai nhting vi tn có d dc nhó (i<8%), áp dvng hInh thirc 1p dt 
tAm dan không lien tic dt trên nn dAt (cách quãng 25cm), kt CAU tAm dan bang 

be tong cM thép (BTCT) M200 dá 1x2, kIch thuâc (1,Oxo,4x0,05)m; di vâi 
nhli'ng vi trI cO d dc JOn (I ?8%) áp dung hInh thirc kM cAu bc cAp bAng BTCT 

M200 dá 1x2 d tai  ch, chiu rng bc b1,0m, kich thuOc bc (0,22x0,18)m. 

+ Doan tir KO+103,56 - KO+197,46 (L=93,9m): pham vi CAU và &thng hin 

hthi dã cO, giü nguyen hin trng. 

5. Nhà thAu tir vAn khão sat, Ip BCKTKT: COng ty c ph&n ux vAn và xay 

dmg GIS. 

6. Dja dim xy dirng: xA Ta Long, huyn DakrOng, tinh Quâng Trj. 

7. Loi, cAp cong trInh: Cong trInh Nông nghip và PINT, cAp IV. 

8. Giá trl dtr toán xây drng cong trInh: 359.400.000 dông (Bang chu: Ba 

tram nám mzcci chin triu, b6n tram nghIn dng,). Trong do: 

dng; 

dng; 

d6ng; 

- Chi phi khác: 2.400.000 dng. 

9. Ngun v6n: Vn NSNN, kinh phi không thir0ng xuyên näm 2020 

10. HInh thuc quail i dir an: ChU dAn tis tntrc tip quãn i. 

11. Th&i gian thirc hin: Näm 2020. 

12. Don v quãn 1, sir dyng: giao Chü dAu tLr quân 1, khai thác và duy tu, 

bäo duô'ng cong trinh. 

-ChiphIxâydirng: 292.896.000 

- Chi phi QLDA: 8.276.000 

-Chi phi tuvãn: 55.828.000 
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Diu 2. Chü du tu thuc hiên cong khai hóa thông tin day dü theo quy djnh 

cüa pháp !ut d phvc v cong tác giám sat d.0 tu cong dng Va có trách nhim t 
chüc thirc hin vic du tu xây dirng cOng trmnh darn bão chit luqng, hiu qua và 

tuãn thu diing các quy djnh hin hành cüa Nhà nithc v quãn 1 du tir xây drng 

cong trInh. 

Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu hrc k ti1r ngày ks'. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các Sä: Tài chInh, Kê hoch và 

Du tu, Nông nghip vâ PTNT; Giám d6c Kho b?c  Nha nircic tinh, Chi tich 

UBND huyn Dakrông, Giám dc Ban quãn 1' khu bâo tn thiên nhiên Dakrông 

và ThCi trung các co quan, don vj có lien quan chju trách nhirn thi hành Quyt 

djnh này.I.. 

Ncri nhin: 
- Nhii Diêu 3; 
- CT, PCT Ha S Dông; 
- PVP Nguyen Cüu; 
- Ltiu: VT, NN. 
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