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S:2O't/QD-UBND Quáng Trf,  ngày  ,18  tháng 8 nãm 2020 

QUYET DNH 
A A A A - . Phe duyçt thiet ke ban ye thi cong va dir toan xay diyng 

Cong trInh: JJiêm tip ntr&c chila cháy ràng 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can c& Lut Td ch'c chInh quyn dja phucrng ngày 19/6/2015; 

Can c& Lu2t Xáy dyng ngày 18/6/2014; 

Can cz Nghj dinh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2 015 cia ChInh phi v pan 
ldt an dáu tu xáy dtng; Nghj dinh so 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 ye sia 
dOi, bO sung mç5t sO diéu Nghj djnh sO 59/2015/ND-CT, 

Cán th Quylt djnh sá 2526/QD-UBND ngày 17/10/2016 cza UBND th-zh 
Quáng Tn v vic phê duyt dr an du ru Náng cao nàng 1yc phOng cháy, chta 
cháy rfrng tinh Quáng Trj giai doqn 2016-2020, 

Can cii' Quyé't djnh s 1 752/QD-UBND ngây 01/7/2020 cua UBND tinh v 
viçAc phê duyt nhiêm vy kháo sat, 1p thiêt ké ban ye thi cOng vâ dy toán xáy dyng 
cOng trInh: Diem tiép nzthc chI'a chthy ning; 

Theo d nghj cia Sà NOng nghip và Phát tnie2n nOng thOn tgi Ta trInh sOT 

254/7Tr-SNN ngày 12/8/2020. 

QUYET DJNH: 

Diu 1. Phê duyt thiêt kê ban ye thi cong vã dr toán xây dimg cOng trInh: 

Dim tip nuOc chih cháy rirng vâi các ni dung sau: 

1. Ten cong trInh: Diem tiêp nuOt chüa cháy rirng. 

2. Thuc Dir an: Nâng cao näng hrc phOng cháy, chra cháy rrng tinh Quàng 

Trj, giai doan 20 16-2020. 

3. Chü du tu: Chi cic Kiêm lam Quâng Trj. 

4. Myc tiêu du tir xãy diyng: 

Vic du tix xây dirng cOng trInh nhm dam báo nguôn cp mrc trong thu viic 

dé phic vi cho vic phông cháy, chtra cháy r&ng duçc thun Egi, nhanh chóng, nIng 
cao näng 1irc phOng cháy ch€a cháy rimg và cong tác bão v, phát trin thng cüa 

Ngành. 

5. Ni dung và quy mô du tir: 

5.1. Quy mô cong trInk: 

- Xây dirng 10 diem tiêp nràc thuc vüng b? h ci.a các cOng trInh: (1) Tliüy 

diên Rào Quán, xã Huóng Linh; (2) H so 7, xã Cam Hiu; (3) H Khe May, 
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thành ph Dông Ha; (4) Ho Bão Dài, xa Vinh Long; (5) Dp Khe Nucmg, xâ 

Trung Son; (6) Ho Ai TCr, xã Triu Ai; (7) Ho Triu Thuçing 2, xã Triu Thucmg; 

(8) H Hãi L, xã Hãi L; (9) H Khe Chanh, xã Hái Chánh và (10) Suôi Khe 

Van, xã Hithng Hip. 

- Quy mô dim tip nuOc dam bão các xc tip nuOc chüa cháy (trQng tái thilt 

ké' H13) hoat dng bInh thii&ng trong müa khO han  vi luu hrqng thi& kê Qtk 

200m3/h. 

5.2. Giãipháp IhiEt ké chüyiu: 

- DiRrng dn vâo dim tip nrn1c: 

San gt tuyên dn vào vj trI dim tip ni.ric vOi chiu rng nn dung 

B=5,Om chiu dài trung bInh L=150m, d d& ngang nn dung i3% dc v 2 

phIa; d dc d9c myn dixông khng ch max<7%. 

- Diem tiêp nithc: 

Bn d xc có Co din tIch S=70m2, kIch thithc bxh=(10,0x7,0)m, mt bn lát 

dá hc dày 20cm. Kênh dn nuOc k& c kênh dAt, mt cAt hInh thang cO chiu dãi 

trung bInh L=20m, chiu rng kênh dn B=2,Om, mái taluy m=2,0; riêng di vói 

mái dào giáp vj tn bn do xc &rçic gia c bang r dá kIch thuâc (1,0xl,OxO,5)m. 

- Bang chi d.n vi trI tip nurOc duçic b trI a dAu tuyn duang dan, kIch th.râc 

bang bxh=(1,5x1,0)m, chân và khung bang kt cttu b&ng thép V50x50x5,5, rnt 

bang bAng thép ton dày O,71y và dan chi:ta decal. 

6. Nhà thãu tir vn khão sat, 1p thit k BVTC và dy toán: Cong ty Co 

phAn Tu vAn xây drng và Môi truang HQT. 

7. Oja diem xây diyng: các huyn Hiióng Hóa, Dakrông, Vinh Linh, Gio 

Linh, Hái Lang, Hràng Hóa và thj xã Quàng Trj, tinh Quàng Trj. 

8. Loi và cAp cong trinh: Cong trInh Nông nghip và PTNT, cOng trInh 

Lam nghip, cAp IV. 

9. Giá trj dir toán xây dirng cong trInh: 1.064.451.000 dng (Bang chu: M5t 

tj), sáu mucfi bn tn u, bn tram nàm mztai mót nghIn &ing). Trong dO: 

- Chi phi xây dirng: 980.365.000 dông; 

- Chi phi QLDA: 20.855.000 dng; 

- Chi phi tu vAn: 59.340.000 dng; 

- Chiphikhác: 3.891.000 dng. 

10. Ngun vein: Vn ngân sách Trung uong h trçl cAp bach cho các dir an 

phOng cháy, chüa cháy rtrng và bâo v rmg nãm 2019. 

11. HInh thuc quãn J diy an: Chü dâu tu trrc tip quàn l'. 

12. Thôi gian thyc hin: Näm 2020 



TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CH1J T!CH 
PHO CHU TICH 

Ha S5 Dng 

3 

13. Don vj quãn 1, sfr ding: giao Chi ciic Kim lam và các chü rrng (trong 

ranh giái quán lj) khai thác, quãn 1 và Co trách nhim duy tu, bâo tn cong trInh. 

Diu 2. Chü d.0 tu thirc hin cong khai hóa thông tin d.y dü theo quy djnh 

cüa pháp 1u3t  d phic vi cong tác giám sat du tu cong dng vã cO trách nhim t 

chirc thirc hin vic du tu xây drng cong trInh dam bão chAt lugng, hiu qua, Va 

tuân thu dung các quy djnh hin hành cüa Nhà nuâc v quãn I dAu tu xây dirng 

cOng trInh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k t1r ngày k. 

Chánh Vn phOng UBND tinh, Giám dc các Sâ: K hoach Va DAu ttx, Tài 

chInh, Nông nghip vâ PTNT; Giám dc Kho bc Nhà nuâc tinh, Chi c1ic trueing 

Chi ciic Kim lam và Thu trithng các co quan, dn vj có lien quan chju trách 

nhim thi hành Quyt djnh nay.!. & 

Noi nhn: 
-Nhi.rDiêu3; 
- CT, PCI IT Ha S5' Dông; 
- PVP Nguyen Cu; 
- Luu: VT, NN. 
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