
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
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QUYET DNH 
A A A A A 9 • A A 9 - • A S Ye vlçc phe duyçt dieu chinh, bo sung thiet ke ban ye thi cong va diy toan 

A A S A A - xay durng cong trinh: Cau Xa t cira khau Lao Bao - Den-sa-van 

UY BAN NHAN DAN TiNH QUANG TR! 

Can cz- Lut t chic chInh quyn dja phieo'ng ngày 19/6/2015; 
Can th Lut Ddu tie cong ngày 18/6/2014, 
Can c& Lut Xdy dyng ngày 18/6/2014, 
Can cz các Nghj djnh cia C'hInh phü: Sá 136/ND-CP ngày 3 1/12/2015 cüa 

ChInh phü hirOng dan thi hành Luct Dáu tie cOng; SO 59/2015/ND-CF ngày 
18/6/2015 ye quán l dir an dáu tie xây dyng, SO 68/2015/ND-CF ngày 
14/8/2019 v quán l,i chi phi dáu tie xáy dung; So 46/2015/ND-CF ngày 
12/5/2015 v quán lj chdt lwqng và báo trI cOng trInh xáy d4tng; SO 
42/2017/ND-CF ngày 05/4/2017 ye tha dOi, bO sung mç5t sO diéu Nghj djnh sO 
Sc 59/2015/ND-CF 

Can c& Van ban sd 4729/BNG-UBBG ngày 04/12/2019 cüa Bó Ngogi giao 
ye vic triên khai các cOng trinh xáy dmg ti khu vtc tha kháu quOrc  tê La Lay 
và Lao Báo, 

Can ci các Quylt djnh cüa UBND tinh: S 450/QD- UBND ngày 13/3/2017 
ye vic phê duyt d.r an dáu twxáy 4mg cOng trinh; SO 1562/QD-UBND ngày 
18/6/2020 ye vic phê duyt bô sung, diéu chinh 4 an dáu tie xay dmg cOng 
trInh; SO 747/QD-UBND ngày 14/7/2017 v/v phê duyt thiét ké ban ye thi cOng 
và d wan xáy dng cOng trInh; SO' 2812/QD-UBND ngày 04/12/2018 v/v phê 
duyt diéu chinh, bó sung thiêt kê ban ye thi cOng và d toán xáy dyng cOng 
trInh: Cáu Xà Ut cta k/thu Lao Báo - Den-sa-vãn, 

Theo d nghj cza Giám dO'c Sà Giao thông vn tái tgi Ta trInh sO' 
1943/TTr-SGTVT ngày 05/8/2 020, 

QUYET D!NH 

Diu 1: Phê duyt diu chinh, b sung thit k bàn ye thi cong và dr toán 
xây drng cong trInh: Cu Xà Ct ccra khu Lao Bâo - Den-sa-vn vôi nhüng ni 
dung chü yêu nhu sau: 

1. Ten cOng trInh: Câu Xà Qt cüa khu Lao Bâo- Den-sa-vn. 
2. Loi, cong trInh: Cong trInh giao thông di.r&ng b, cp III; COng trinh 

ha tAng k thu.t, cap iv. 
3. Dja dim xây dirng: Huyn Hxâng Hóa tinh Quãng Trj. 



.,• . . b .A 4. Nçi dung va giai phap thiet ke dieu chxnh, bo sung: 
4.1. Nui dung xây d4ng phn ho sung: 
- B sung bó via, du?mg ni b, cay xanh và cng thoát nithc: Bô sung mt 

bang b trI trông cay xanh din tIch 1.818m2  tai  phIa ben phái cüa nhánh phâi 
(phia Vit Nam); 

- Khoi thông dông chây, khôi phiic 1i dèng sui Xà Qt tü ccc mc Ml den 
thuqng 1ru cu nhánh phài và tir h h.ru cu nhánh trái den cc môc Ml 1 dài 
167,53m. 

4.2. Cácgiáipháp kjY thut chüyeu cüaphin bô sung: 
a) Bd sung bó via, diràng n5i b5, cay xanh và cng thoát nithc: 
- Dtx?ng di dto lát dá Thanh Hóa có kIch thi.thc (0,3x0,6x0,05)m; Bó via 

bang dá Thanh Hóa có kIch thixc (0,2x0,35x0,6)m trên Rip dm be tong dày 
10cm, chiêu dài 1 12,5m; 

- B trI các máng cay xanh xen ké, gm các lo?i cay: So do cam, Osaca 
yang, Cau vua, Thiên tuê, Cau liin, Düa träng, Mai Tiêu thix, có Lac tiên và mt 
so cay lá mãu khác; 

- B trI h thng ttrâi gm duing ng dn rnthc HDPE 03 2mm và 
020mm, du ti.rOi xoay 3600;  1y rnxóc tü dtthng ông HIDPE 050mm hin có; 

- Thoát nróc: Xây d1rng tuyn ông 01,Om dài 64m, Co 01 h thu nuâc và 
01 h tham; Kt cu ng thoát nithc BTCT diic sn M300 có 01 hthi thép dt 
trên móng be tong M150 dá 2x4; Kêt câu ho thu và giêng thäm: Móng và tràng 
BTXM M150 dá 1x2, xà mu và tAm dan BTCT M200 dá 1x2; 

- Gia cô mái taluy dá hoc,  xây v1a xi mãng mac M75, dày 25cm, dài 
62,4m; each khoáng 1 Om bô trI 01 khe IOn; 1 m cO 1 1 thoát nuic thông vOi tAng 
1c ngixçic phIa trong nn dAp. 

b) Khcri thông dông cháy, khóiphyc lçzi dông suó'i Xà 7t: 
Xây drng mucing BTXM dài 167,53m, mt cat hmnh thang day rng 5m, 

cao trung bInh 1,5m, h so mái 1/1 gia cô BTXM M200 dá 2x4 dày 20cm trong 
khung giäng BTCT, trung bInh lOm b trI 1 khe IOn; Khung giAng BTCT M250 
dá 1x2 kIch thithc giäng 20x20cm, gôm: Giäng dc bô trI ti dinh mái taluy và 
giäng ngang khóa dau và cuôi mi khoang; Chân khay thtrçmg ht luu BTXM 
M200 dá 2x4 kIch thuóc (0,5x1)m. 

. 5. Tong dir toan sau khi dieu chinh: 32.920.468.000 dong (Ba mwcli hai 
1j, chin tram hal mercri triu, bón tram sáu tam ngàn dng), trong do: 

Don vi tInh: dcn. 

TT Hing m.ic cong vic Dir toán dã 
duyt 

Dir toán diu 
chinh Chênh Lch 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3) 

1 Chi phi xây dirng 25.653.646.000 28.259.417.000 2.605.771.000 

2 Chi phi dn bO GPMB 63 8.053.000 63 8.053.000 0 

2 



3 Chi phi quãn 1 dr an 753.066.000 798.027.000 44.96 1.000 

4 Chi phi Ut v.n DTXD 1.785.564.000 1.906.004.000 120.440.000 

5 Chi phi khác 755.042.000 757.3 04.000 2.262.000 

6 Chi phi dr phông 3.335.097.000 561.663.000 -2.773.434.000 

Tng cong 32.920.468.000 32.920.468.000 0 

* Các nç5i dung khác gii nguyen theo các Quylt djnh cia UBND tinh: So 
74 7/QD- UBND ngày 14/7/2017 và S 2812/QD- UBND ngày 04/12/2018 ye vic 
phê duyt và phê duyt diéu chinh, bO sung thiêt ice ban ye thi cOng và dt toán 
xáy dtng cOng trInh: C'âu Xà cit tha khâu Lao Báo - Den-sa-ván. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc tr ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Giao thông vn t?i,  K 
hoch và Dâu ti..r, Tâi chInh, Ngoi v, Tâi nguyen và Môi tnthng; Chi huy 
trithng B Chi huy B di Biên phông tinh, Giám dôc Trung tam Quán 1 cira 
khu tinh, Giám dôc Kho btc Nhà nithc tinh, Chü tjch UBND huyn Hrâng 
Hóa và Thu truâng các cci quan, dcin vj lien quan chju trách nhim thi hânh 
Quyêt djnh này.I,-' 

Nol nhIn: 
- Nhtx Diéu 2; 
- Li.ru VT, NCM, CNT. 

 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH  'tW,, 

PHO CHU TjCH 
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