
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINII QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S&.2.253/QD-UBND Quáng Trj, ngày  ,f, tháng 8 nám 2020 

QUYET JMNH 
V vic phê duyt phê duyt diêu chinh Báo cáo kinh t - k5 thut 

xây thyng cong trInh: Sfra chfi'a mt dtrôiig Hung Vu'ong, thành ph 
BOng Ha (tfr throng Ngô Quyên dn thro'ng Huynh Thüc Kháng) 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can cii' Luçit Td chi'c chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015, 

Can ci Luát Xáy drng ngày 18/6/2014, 

Can c& các Nghj djnh cia ChInh phzi: So' 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 
ye quán l du' an dáu tu' xay dy'ng; So 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 ye quán 
lj chi phi dâu tu' xáy dy"ng; SO 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 ye quán lj chat 
iuqng và báo trI cOng trInh xáy dyng; Sá 42/201 7/ND-CT ngày 05/4/2017 v 
tha dOi, bO sung m5t sO dku Nghj djnh sO 59/2015/ND-CT ngáy 18/6/2015; 

Can ce' các Thông tir cea Bó Xáy dyizg: Sá 18/2016/TT-BXD ngày 
30/6/2016 quy djnh chi tiêt và hwó'ng dan m5t sO nç3i dung ye thám d.inh, phê 
duyt dr an và thilt ké, dr toán xáy dyng cOng trInh, So 09/2019/TT-BXD ngày 
26/12/2019 hiróng dn xác djnh và quán l chi phi dáu terxáy dyng, 

Cván ci Quylt cf/nh sO' 1370/QD-UBND ngày 02/6/2020 cüa UBND tinh 
Quáng Trj ye vitc phê duyt Báo cáo kinh té - k9 thuçt dâu ter xáy dyng cong 
trInh: Seth chii'a mat du&ng Hung Vetong, thành phO DOng Ha (tir dzr&ng NgO 
Quyén den der&ng Huj'nh Thzc Kháng,); 

Theo d nghj cea Giám dO'c Sà Giao thông vçin tái tgi Ta trInh sO' 
195 7/TTr-SGTVT ngày 06/8/2020 và Báo cáo thdm cf/nh s01949/SGTVT-KJ-JTC 
ngày 0 6/8/2020. 

QUYET DINH: 

Biu 1. Phê duyt diu chinh Báo cáo kinh t - k5 thut du tLr xây diing 
cong trInh: Sra chra mtt thräng Hung Viro'ng, thành ph6 Dông Ha (tlr diiông 
Ngô Quyn dn thxing HuS'nh ThUc Kháng) vói nhtng ni dung chü yu sau: 

1. Nii dung diu chinh: 

- Diu chinh ct giâm khi hxçing rânh dan sat bó via và stra chita 01 h ga 
(ho ga 05), 1 trInh Km0+745; 

- Diu chinh dir toán xay drng d phñ hcip vài giá vt 1iu thii diem hin tai. 
2. Ly do ilieu chinh: 

- Khi luqng ct giám d chuyn sang dir an: Via he dthng Hung Vuong 
(docin tir derO'ng NgO Quyén den derOng Din Biên Phü) do Trung tam Phát triên 
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qu5 dt tinh thirc hin nh&m giâm kinh phi dAu ti.r xây dung cong trmnh; 

- Cp nhat lai giá vt 1iu theo Cong b giá 4t 1iu xây drng s 1 166/CB-
SXD-STC ngày 20/7/2020 cüa Lien Sà Xây drng - Tài chInh tinh Quãng Tn; 
giá nhra dtrng theo Thông báo s 283/CV-PLC.ND-TT ngày 01/7/2020 cüa 
Cong ty TNHEI Nhira du&ng Petrolimex; giá xäng dâu theo báo giá ngñy 
28/7/2020. Trong do, giá 4t 1iu, nhiên lieu ãnh hixâng lan den dr toán cong 
trInh là: giá nhra dthng san xuAt be tong nhira diu chinh tr 9.500 dông/kg 
thânh 12.700 dông/kg; xäng A92 ti'r 11.750 dông/lIt thành 14.680 dông/IIt. 

A A A 3. Tong dr toan xay drng cong trinh: 4.561.293.000 dong (Bon ty, nam 
tram sáu mucti môt triéu, hai tram chin mutri ba ngàn dóng), trong do: 

Hang muc chi phI 
 ngäy 02/6/2020 

Quyêt djnh 
1370/QD-UBND Dir toán diêu 

chinh 
Chênh 1ch 

(tãng+, giãm-) 

- Chi phi xay drng  3.290.764.000 3.884.103.000 + 593 .339.000 

- Chi phi Quãn 1 dr an  87.833.000 103.670.000 + 15.837000 

- Chi phi tu vn DTXD  305.749.000 326.2 17.000 + 20.468.000 

- Chi phi khác  25.765.000 3 0.099.000 + 4.334.000 

- Chi phi dir phOng  185.506.000 217.204.000 + 31.698.000 

Tng cng 3.895.617.000 4.561.293.000 + 665.676.000 

4. Các ni dung không diu chinh: Thic hin theo nôi dung Quyêt djnh 
so 1370/Q ngày 02/6/2020 cüa UBND tinh Quäng Trj. 

Diu 2: Quy& djnh nay cO hiu 1irc k tir ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các Sa: Giao thông vn tãi, K 
hoch và DAu tu', Tài chInh, Xây dirng, Giám dc Kho b?c Nhà ntróc tinh; Chü 
tjch UBND thành phô Dông Ha và Thu tru'&ng các dcm vj lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyt djnh nay.!. $./ 

Nyi nhmn: 
- Nhtr Diêu 2; 
- Li.ru: VT, CN1. 
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