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V/v Phe duyçt ho s thiet ke ban ye thi cong va dtr toan xay dyng cong trinh: 
Bnh vin Ba khoa tinh, hing myc: Nhã diu tr!  ni trü Khoa Ung Buóu 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR 

Can c&Luçt To chz'rc chInh quyn djaphuvng ngày 19/6/2015; 

Can ct Lut Ddu tic cOng ngây 18/6/2014, 

Can c& Lut Xáy dyng ngày 18/6/2014; 

Can cá Nghj dinh s 59/2015/ND-C'P ngày 18/6/2015 cza ChInh pith v vic 
quán ly dc an dáu tic xáy c4rng,  Nghj djnh so 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cia 
ChInh phz ye tha dOi, bô sung mt so diêu Nghj djnh sO 59/2015/ND-cP ngày 
18/6/2015 cüa ChInh phz ye quán l dr an dáu tic xáy dcng, Nghj djnh sO 
68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa ChInhphü ye quán lj chi phi dáu tic xáy dmg; 

C'án c& Quyé't djnh sO' 1 703/QD-UBND ngày 29/6/2020 cza UBND tinh v vic 
phê duyt Báo cáo nghiên thu khá thi dáu tic xáy dy'ng cOng trInh: Bnh vin da khoa 
tInh, hgng myc Nhà diêu trj n5i tnz Khoa Ung Bu'óu; Quyêt djnh sO 1470/QD-UBND 
ngày 08/6/2020 cia UBND tinh ye vic phe duyt báo cáo dánh giá tác dng rnOi 
trith7lg dc an Bnh vin da khoa tinh, bO sung hgng mic Nhà diêu tn nç5i trz Khoa 
Ung Bicóu, khu xg trj; khoa tam than kinh; h thông nhà cáu nOi; 

Theo dO nghj cza Ban quán lj dy an du tic xay dwng các cOng trinh dan dyng 
và cOng nghip ti T& trInh sO 121 /TTr- BQLDDCN ngày 11/8/2020, Báo cáo thárn 
djnh 56 1324 /SXD-QLXD ngày 10/8/2020 cia Sà Xáy dwng ye vic thông báo két 
qua thám djnh thiét ké ban ye' thi cOng và dy toán cong trInh Bnh vin da khoa tinh, 
hgng myc Nhà diêu trj n5i trz Khoa Ung Btcóu. 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Phê duyt h sci thit k ban ye thi cong và dij toán xây drng cong 
trInh vi ni dung chü yêu nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Bnh vin Da khoa tinh 

2. Hing myc: Nba diu trj ni trü Khoa Ung Bithu 

3. Chil du tir: Ban quãn 1 Dr an dAu tu xây drng các cong trInh dan dicing va 

cOng nghip tinh Quáng Tn. 

4. Myc tiêu du tir: Du tu xây dirng cci s& vt chAt tao  rnôi tnrng lam vic 
cho can b nhân viên Bnh vin Da khoa tinh; tang so 1ung giung bnh nhàrn giâi 

quyêt nhu câu cap thiêt ye khám phông bnh, phiic vj tot cong tác khám và diêu trj 
bnh nhân; dáp i'rng thu câu chäm soc bâo v strc khóe cho ngtrOi dan; gop phân 
giãm tãi cho các bnh vin ung bwcu tuyên Trung 1.1ong. Gop phân da dng hóa các 
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loai hInh khám chQa bnh, to diu kin cho nhân dan duçic lira ch9n các djch v y té 
phü hçrp vói diêu kin và yêu câu cüa mInh. 

5. Ni dung và quy mô du tir: 

5.1. Nhà diu frj n3i Ira Khoa Ung Bithu: 

+ Quy mô: Xây drng nhà 03 tAng (cAp III) có din tich xây dirng 802m2, tng 
din tIch san xây drng 2.242m2, nhà có thng chiéu cao 15,65m. 

- Giái pháp két cdu: Móng dan, dôi BTCT B20 (M250) kt hçp h dAm, ct 
san BTCT B20 chju hrc chInh; móng tt.thng, bó via düc be tong B7.5 (M100). 

- Giái pháp hoàn thin. Bc cAp, bc cAu thang lát dá tir nhién Granite dày 
20mm. Nén, san lát gch Granit kjch thi.nc (KT) 600x600mm; nên nhà v sinh tat 
gach Ceramic KT 300x300mm. Tung xây gtch nung dày 11±22cm; toàn b tng 
trong bao gôm phông bnh và hành lang op gch Ceramic cáo 1 ,8rn. Phân con lai  scm 
03 nixrc. Trân tang 1, 2, 3 sCr diing tam thach cao chông am dày 0,9mm. Cira di, cira 
sO, vách kInh sü diing h khung nhôm xinfa nhp khâu dày 1,4mm, kInh an toàn dày 
6,38mm, kInh mi cüa cira nba v sinh dày 4,2mm. 

- Cá'p din. Din di.rçc dAu ni tr ngun din sAn có trong khu virc bAng cap 
CXV/DSTA 4x50mm2  di ngâm trong ông nhra HDPE D85!65. TO din tOng cap den 
tO din và các vj tn bang cap CXVIDSTA 4x25mm2, Cu/PVC/PVC-
2x 1 6mm2+E= 1 6rnm2,2x 1 0mm2+E:= 1 0mm2,2x6mm2+E=6mm2,2x2.5mm2,2x2.5mm2, 
2x1.5mm2, di ngâm trong ti.ring, trân. 

- H tMng c4v, thoát ntthc. 

+ CAp nuâc: CAp nithc cOng trmnh tü h thng cAp nithc chung dn 02 b chira 
3m3  dt a rnái, cap den các vj trI sir diing ông PPR 40; c132; 25 và 20. Thoát 
nrâc dOng Ong nhra uPVC 110; 90; t60 và ct34. 

- H th6ng thoát nuac: Nuac thai sinh hot, nuâc bAn dAn các h ga, bAng cng 
BTLT DN300, chrçc sir l sach  tri.râc khi do ra mOi tru?mg. 

- H thong PCCC: 

+ Sü ding h thng báo cháy ttr dng gm trung tam báo cháy 8 kênh dt tai 
nhà báo v, các thit bj gôm nOt nhAn khan, cOi và den báo cháy, dâu báo khói, dâu 
báo nhit dixçic bô trI tai  các vj trI thiét kê. Cap tin hiu sir ding day vc 
8x2x0.5mm2. 

+ CAp nithc cru hoâ thxçic cung cap ttr h th6ng ciru hóa ctã có den các hp ciru 
boa b trI tai  các tang, dOng ông tráng kern 50. Môi tang bô trI 02 hçng ciru boa 
gôm cun vOi chüa cháy cI50. Tang 1,2,3 bô trI 02 hp ciru bOa (01 bInh CO2 + 01 
bInh MFZ L4). Ngoài nhà co 01 trii tip nuOc ciru bOa 65. H thông ni quy, tiéu 
1nh chüa cháy, den sr cO, den EXIT ducic thiét ké dông b. 

- H tMng chdng sét. Si:r ding kim thu set dt t?i  dinh mái NIMBUS-i 5 có 
Rbv45m. SCr dung cap thoát set chông nhiêu S=50mm2. Tiép dja dOng c9c bçc dOng 
D16, L=2,4m. 

5.2. N/ia câu nái: 
+ Quy mô: xây drng nhà 01 tAng, din tIch xây dirng 130m2, nba cao 4,65 m 
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- Giái pháp kiln trzc: Nn tat gch chng truqt KT600x600mm. San mái quét 
chông thâm Sika latex trén nén VXM M75 dày tôi thiêu 15mm vri d doe i2% 
Sênô lang xi màng nguyen chat két hcTp Sika latex. Lan can cao 1,1 m, scr diing to 
hcipthanh INOX 304 (D60x1.5mm, 30x30x1.2mm, 15x15x1.2mrn, 40x40x1.5mm) 

- Giáipháp kIt cá'u: Móng dcm BTCT B20 trén nn dm cat ht trung dm chat 
K=0,9 dày 0,7m kêt hcip h dam móng BTCT B20; móng tumg, bO via düc be tong 
sn ngang B7.5. Phân than có kêt câu khung BTCT chju hrc chinh; dam, san mái 
BTCT B20. 

6. Oja dim xáy diyng: Phixông Dông Lwing, thành ph Dông Ha, tinh Quáng 
Trj (Trong khuOn viên Bnh vin da khoa tinh). 

A 7. Loi, cap cong trinh: Cong tnnh dan diing (y te); Cap III. 

9. Nhà thu 1p BCKTKT xây dtyng cong trInh: Cong ty c phn tti vAn và 
kiêm djnh xây dimg Delta - Vina. 

10. Chü nhim 1p BCKTKT: KTS Trân Dmnh Phong. 
A A p. A 11. Tong mtrc dau ttr xay dyng: 19.800.000.000 dong 

(Bang chü: Mir&i chin tam tram triu dng) 

Trong dó. 

- Chi phi xây dirng: 

- Chi phi thit bj: 

- Chi phi QLDA: 

- Chi phi tr vAn: 

- Chi phi khác: 

- Chi phi dr phông: 

12. NguiIn vin: Ngân sách tinh. 

13. HInh thuc quail I dtr an: ChU dâu tu thrc hin quân l dir an. 

14. Thô'i gian thirc hin: Näm 20 19-2021. 

Diu 2. Quyt dlnh  nay có hiu hrc kê tü ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám d6c các Si: Xây dimg, Y t, Tãi chInh, 
Kê hoach và Dâu tu; Giám dôc Kho bc Nba nuâc tinh; Giám dôc bênh viên Da khoa 
tinh; Giám dôc Ban quân l Dr an dâu tu xây dçmg các cong trInh dan d1ing và cOng 
nghip tinh Quãng Trj Tha trrn1ng các ngành lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyt djnh này./. 

Nol nI:in: 

-NhtrDiu2; 
- ChCi tich,  các PCI UBND tinh; 
- Liru: VT, VX. 

13.988.389.000 dng 

3.626.353.000 dng 

477.680.000 dng 

1.366.292.000 dng 

139.142.000 dông 

202.144.000 dông 
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