
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VLT NAM 
TINH QUANG TRI DIc Ip - Ti.r do - Hnh phüc  

S224?/QD-UBND Quáng Trj, ngày I.t tháng nám 2020 

QUYET DNH 
V/v Phê duyt Báo cáo kinh t - k5 thut du tir xây diyng cong trInh: 

Cal to, sfra chfra trti s& lam vic Tinh Doãn 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Gán c& Luç2t i'd ch&c chInh quyn cl/a phuvng ngày 19/6/2015, 

Can cii- Lut Xáy dyng ngày 18/6/2014, 

C'än c& Luát Du tu cong ngày 18/6/2014; 

C'án c& Ngh/ cl/nh sd 68/2019/ND-cP ngày 14/8/2019 cia C'hInh phz v quán 
l chi phi ddu twxáy dyng, Ngh/ cl/nh sO 46/2015/ND-C'P ngày 12/5/2015 cña Chinh 
phi ye quán lj chat fung và báo trl cOng trinh xáy dung; Nghj cl/nh sO 59/2015/ND-
CP ngày 18/6/2015 cüa C'hInh phi ye vic quán l dy an dâu tu xáy dyng; Nghj cl/nh 
sO 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cza ChInh phi ye tha dOi, bo sung mç5t sO diêu 
Ngh/ cl/nh sO 59/2015/ND-CT ngày 18/6/2015 cüa Chinh phz ye quOn l dr an dáu tu 
xáy dyng; 

Theo d ngh/ cza SáXáy dung tgi Ta trInh sd 1257/TTr-SXD ngày 30/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phé duyt Báo cáo kinh t - k9 thut du tu xây dimg cong trInh vi 
ni dung chü yêu nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Cái tao,  sira chüa trii so lam vic Tinh Doàn. 

2. Chü du tir: Ban Quán 1 dr an các cong trInh dan ding và cong nghip 
tinh Quáng Trj. 

3. Miic tiêu dâu tir: Vic du tu cái tio, si:ra chUa cong trInhnhm chng 
xuông cap, dam bão an toàn trong qua trInh khai thác, sO ding. Tao  diêu kin thun 
1i và nâng cao chat li.rqng trong cOng tác chuyên mon nghip vii cüa dan vi. 

4. Ni dung vã quy mô du ttr: 

4.1. Cái tao,  sOa chüa Nhà lam vic 3 thng, ga ra 0 to: 

- Thay mOi 02 b cOa di bj hi.r hông nng bang cOa nhôm Xingfa h 55, kInh 
träng dày 5,0mm và các phi kin dông b kern theo. Các cOa di, cOa sO, tay yin  lan 
can g toàn b nhà con lai cao sach lOp son cü, san 01 mrOc lot, 02 nuOc phU màu. 
Hoa sAt cOa sO, Ian can thép cãu thang dánh sch lOp son cü, v sinh sach,  san 01 
nuOc lot, 02 ntxOc phü màu. 

- Tháo d& toàn b h thng chng set, tOn và xà g mái bj hu hông nng. Dijc 
bO lOp vüa xi mãng trát thành dâni, lOp lang sé no mái, v sinh sach, dung phi gia kêt 
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hçip xi mäng xCr 1 ching theo quy pham, lang lai  bang vUa xi mãng Ml 00 dày 2cm, 
quét xi mäng 02 nithc; Xà go lam bang thép hp KT40x80x2rnm scm 01 nithc lot, 02 
nthc phü. Mái lgp ton song vuông day 0,42mm, cO ke chông bão bang thép; H 
thông chông set: Dung kim thu set bang thép 018 dài 0,5m ma kern, dâu vuôt nh9n 
dài 0,2m. Day dan set bang thép ma kern 012, cpc tiêp dja thép L63x63x6 dài 2,0m 
makêm. 

- Xã nhám, v sinh sach  toàn b lOp san tuOng trong, tuOng ngoài và trAn nhà. 
Ba matit bü các vi trI bong rp (khoãng 50m2). San iai  tithng trong, tthng ngoài, trân 
01 nithc lot, 02 nithc phO màu. 

- Lp mOi 07 may diu hoà không khI 1 ,51-IP ctt tai  các phông Va CáC phii kin 
dông b kern theo. 

- Thay mOi 03 hOp dirng binh chta cháy và 12 bInh chUa cháy di dng CO2-
MTS. 

4.2. Cãi taonhatrrcbáov: 

- Tháo di toàn b mái ton và xà g mái bj hu hông nng. Dic bó lOp vCa xi 
mängtrát thành dam, lang sê no mái, v sinh sch, dung ph gia kêt hp xi mäng xu 
l chông theo quy pham, trát iai  bang va xi mãng M100 dày 2cm, quét 02 nuOc xi 
màng; Lap drng mOi xà go, thành kèo bang thép hOp KT30x60x1,4mm, 
KT40x80x2mm san 01 nuOc lot, 02 nuOc phü màu. Mái lcip ton song vuông dày 
0,42mm, có ke chông bão. 

- Tháo di 01 b càa g bj hu hông nng và thay mOi bang ctra nhôm Xingfa ht 
55, kInh träng dày 5,0mm và các phii kin dông b kern theo. Cüa di, ci'ra so, cOn Iai 
cao sach lOp san cü, san 01 nithc lot, 02 nuOc phO màu. 

- Xá nhám, v sinh sach  toàn b lOp san tu0ng trong, tu&ng ngoài và trn, san 
iai 01 nuOc lot, 02 ntxOc phü màu. 

4.3. Cãi tao  c,ng, hang rào: Cánh cng, hang rào thép cao sach san, dánh 
chông gi set và san mOi 01 rniOc lot, 02 nuOc pliO màu. Tn.i cOng, trçi, chãn tuing rào 
cao sach lOp cü, son mOi 01 ntthc lOt, 02 nuOc phU màu. 

4.4. Cãi tao  ga ra xe may: 

Tháo dä toàn b ton mái bj hu hOng, lçip lai  bang ton song vuông dày 0,42mm. 
Cao son, dánh gi set toàn b xà go, vi kèp, ct bang thép và san li 01 nuOc lOt, 02 
nuOc phO rnàu. 

5. Da dim xây diyng: S 17, di.r?mg Hai Ba Trung, thành ph Dong H, tinh 
Quãng Tr. 

6. Loii, cip cong trInh: Cong trinh dan ding, cp III. 

7. Don v 1p báo cáo kinh t - k5 thut xãy ding cong trInh: Cong ty Co 
phn Tim Long Quãng TrI. 

8. Chü nhim Lp BCKTKT: KS Nguyen Thanh San. 

9. Tng mtrc du tu xây diyng: 1.229.952.000 dng (Bcng chü: Mt tj, hal 
tram hai mucri chin triêu, chin tram nàm mu'cti hal ngàn dóng,). 
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Trong dó. 

- Chi phi xây dirng: 941.439.000 dng 

- Chi phi thi& bj: 92.330.000 dông 

- Chi phi quãn I du an: 30.844.000 dng 

- Chi phi tuvn: 98.900.000 dng 

- Chi phi khác: 7.870.000 dng 

- Chi phi dir phông: 58.569.000 dng 

10. Ngun vn: Ngân sách tinh. 

11. HInh thuc quãn I dr an: Chü du fl.r thirc hin quãn 1 d%r an. 

12. Thôi gian thrc hin: Näm 2020. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k t1r ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Xây dirng, Tài chInh, K 
hoch và Dâu tix; Giám doe Kho bc Nhà ni.rc tinh; Giám dOe Ban QLDA các cOng 
trInh dan dung vâ cOng nghip tinh, Thu trithng các ngành lien quan chju trách nhim 
thi hành Quyêt djnh nay./ 

Noi nI:mn: 
- Nhtr Diu 2; 
- Luu: VT, VX. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		2020-08-12T11:01:17+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




