
U' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc Ip - Tir do - Hnh phác 

S& h?4r/QD-UBND Quáng Trj, ngày4Lj tháng 8 nám 2020 

QUYET DNH 
V vic phê duyt diy toán chi phi cãc cong vic chun b 

btróc thit k ban ye thi cong hing mtic Cp din 
ThuQc dir an: Khu do th! Bac song Hieu gial doan 2 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can c& Lut T chic chInh quyn dja phuctng ngày 19/6/2015; 

Can cz' Lut Xáy dy'ng ngày 18/6/2014; 

Can c các Nghj djnh cIa ChInh phi: Só 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 
ye Quán l chi phi dáu tirxáy dipig cong trInh, SO 46/2015/ND-CF ngày 
12/5/2015 ye Quán l chat lttg và báo tn cOng trinh xáy dmg, SO 
59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 y  Quán lj dt an dâu tu xáy dirng; SO 
42/2017/ND-CF ngày 05/4/2017 ye vic Sia dOi, bO sung m5t sO diêu Nghj djnh 
so 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015; 

Can ct Quylt djnhsd 2985/QD-UBND ngây 31/10/2019 cüa UBND tinh vé 
vic phê duyt dr an dáu tu' xáy dmg cOng trInh Khu dO thj Bác sOng Hiêu giai 
dogn 2; 

Xét d nghj cia Trung tam Phát triln qu5Y dá't tInh tai Ta trInh s 822/TTr-
1TPTQD ngày 07/8/2020 và Sà COng thuv'ng tgi Van ban sO 1114/SCT-QLNL 
ngày 31/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt dr toán chi phi các Cong vic chun bj brâc thiêt k ban 
ye thi cong hang mvc  cong trinh vâi các ni dung chU yêu sau: 

1. Ten dr an: Khu do thj Bäc song Hiêu giai doan 2. 

Hang mvc:  Cap din. 

2. D!a  dim xây diyng: Phumg Dông Thanh và phixng DOng Giang, 
thành phO Dông Ha. 

3. Chü du tu: Trung tam Phát trin qu5 dt tinh. 

4. Don vj 1p nhim vy và thy toán: Trung tam Phát trién qu5 dt tinh. 

5. Ni dung, quy mô nhim vii thit k: 

- Xây drng miii dix&ng day 22kV di ngâm. 

- Xây drng mâi 04 tram  bin áp 4x400kVA-22/0,4kV. 



a S5 Duìng 

- Xây drng mâi du?ng day h th 0,4kv di ngâm. 

- Xây dimg h thng các tü din k5' thut dê dâu nôi vào nhà dan. 

6. Dir toán: 234.823.000 dng (Bang chi: Hat tram ba mucfi bn triu, tarn 
tram hai muoi ba nghIn dóng). Trong do: 

- Chi phi thit k BVTC ph.n duing day 22kV: 55.803.000 dng; 

- Chi phi thit k BVTC phAn di.r&ng day 0,4kV: 137.233.000 dng; 

- Chi phi thit k BVTC ph.n tram bin áp: 41.797.000 dng. 

7. Ngutn vn: Ngun thu du giá quyn sCr ding dt cüa tinh. 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc k t1.r ngày ks'. 

Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các S&: K hoach và DAu tix, Tài 
chInh, Cong thuang, Tài nguyen và Moi tnthng; Giám dôc Kho bc Nhà nuóc 
tinh và Giám dôc Trung tam Phát triên qu5 dat tinh chju trách nhim thi hành 
Quyet djnh nay.!.  t - 

Noi nhân: 
- Nhii Diêu 2; 
-Li.ruVT,TN. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU T!CH ( 
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