
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI cIiU NGHIA VIT NAM 
TLNH QUANG TR! Dc 1p — Tir do — Hanh phüc 

S& .Z345/QD-UBND Quáng Trj, ngàyA& tháng t nàm 2020 

QUYET rnrii 
Phê duyt Báo cáo kinh t - k5' thut cong trInh: 

Phiic diyng mt phn Lao xá Quãng Tr! 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can thLu2t T chtc chInh quyn djaphu'o'ng ngây 19/6/2015; 
Can ci Lu2t Xáy dzmg ngày 18/6/2014; 
Can cá' Nghj djnh sd 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cia ChInh phii v 

quán lj dr an ddu tw xáy dmg, Nghj djnh so 46/2015/ND-cP ngày 12/5/2015 
cüa ChInh phü ye quán l chat lu'cxng và báo trl cOng trinh xáy dmg, Nghj djnh 
so 32/2015/ND-GP ngày 25/3/2015 cüa C'hInhphü ye qudn l chi phi dáu tztxáy 
drng, Ngh/ djnh so 42/2017/ND-cP ngày 05/4/2017 ye vic sila dOi, bO sung 
m5t sO diêu cza Nghj djnh sO 59/2015/ND-c'Pngay 18/6/2015 cáa C'hInhphz ye 
quán l3 dt an dau tir xáy dy'ng; Nhj djnh sO 68/2019/ND-cF ngày 14/8/2019 
cña ChInh phz ye quthn lj chi phi dáutu- xáy dyng cOng trinh, 

Cán c& Thông tit sO' 09/2019/77'-BXD ngày 26/12/2019 cüa B5 Xáy dtng 
ye vic hwOng dan xác a'jnh và quán lj chi phi dáu tu xáy c4rng, Thông tit sO 
]8/2016/TrI'-BXD ngày 30/6/2016 cza Bó Xdy dyng ye vic Quy dfnh chi tiêt và 
htróng dan mt so nç5i dung ye thârn djnh, phê duyt dir an và thiét ice 4 toOn 
xáy dy'ng cOng trinh; Thông tir sO 15/2019/T/7'-BXD ngày 26/12/2019 cza Bó 
Xáy 4mg Hzróng dan xác djnh dctn giá nhán cong xáy dyng, Thông tu sO sO 
16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cza B Xáy drng hiráng dan xác djnh 
chiphI quán l3 dr an và tir van dâu tirxáy drng, 

Cànc& Cong van sá 248/UBND-VX ngày 22/4/2018 cza UBND tinh ye' 
viêc báo tôn, ton tQo di tIch Lao xá Quáng Tn; 

Xét de' nghj cza Giám dO'c Sà Van hóa, Th thao và Du ljch tçzi Ta trInh sO' 
64/77'r-SVHTTDL ngây 31/7/2 020 và két qua thám djnh cia Sà Xáy dyng tqi 
Cong van so 735/SXD-HTKTngày 19/5/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phé duyt Báo cáo kinh t - k5 thut du tu xây drng Cong trInh 
vxi các ni dung chü yêu nh.r sau: 

1. Ten cong trInh: Phiic dmg mt phn Lao xá Quáng Trj. 
2. Loii Va cp cOng trInh: Cong trInh van hóa cp Ill. 
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3. Chü du tir: Trung tam Quán 1 Di tIch và Báo tang tirih Quang Trj. 

4. T chtrc tu' vn 1p báo cáo kinh t - k5 thut: Cong ty c ph.n thi& 
kêvàxâydrng 19.8. 

5. Myc tiêu du ttr: Phi?c dimg 'ai mt ph.n Lao xá Quãng Trj ni giam 
cam tünhãn yêu nuc, can b cách mng và nhng chiên sT Cong  san kiên trung 
cüa ché d thirc dan Pháp và Vit Nam cong  boa. Vic tu bo, ton to nhäm giáo 
diic truyên thông yêu m.râc, chI kiên cu&ng bat khuât, dâu tranh giành dc 1p 
cUa dan tc Viêt Nam. 

6. Dia dim xãy dirng: Di tIch quc gia dc bit Thành c Quang Trj, 
Phing 2, thj xa Quãng Trj, tinh Quáng Trj. 

7. Ni dung, quy mô du tu' và giãi pháp thit k: 

7.1. Phcn tháo d& 02 xà urn dcu tiên: 

- Bc dc ph.n mái fl.thng xà urn bj siip d trên nn chuyn qua vj trj khác. 

- Tháo di nn, móng xà urn eli bj hi.r hông d phiic drng 1?i. 
7.2. Phn dào bóc tách dat, ti.rông chan: 

- Dào boc tách bn thu cOng phAn dAt dp xung quanh xà urn dày trung 
bInh 45cm dê dam báo phãn nên móng nhà nôi len trén mt dat 15 cm. 

- Xây tuing chin xung quanh khu vrc dAt bóc tách và rânh thoát nuâc, 
ttxtYng cao hon ben ngoài 5cm ngãn nuóc tràn vào. 

- Lam duing ni tlr &thng CU dn di tIch dài 1 ,3m, rng 3m. 

- Lam bc cap tlr dixOng xung dài 3,Om: 

7.3. Phcn phyc c4rng  02 xà urn du tiên: 

- Phiic drng l?i  hoàn chinh kt cAu phAn mOng, nn, b nm, tu&ng, lanh 
to, vôm cuôn, mái tuong ti,r theo kêt câu hin trng. 

- Phiic drng cira chInh vào h thng xá urn gm 2 lop: 

+ Lop ngoài (ccra Dl) bng g Lim mo ra ngoài: KIch thisc 
1050x1800mm, dày 35mm lien kêt rnng, phIa trén và phIa di.r&i có ke chU U, 
KT 440x5rnm han lien vOi lê cira dê gia CO cho clra. Ben ngoài clra Co 2 cp 
khuy dé luOn hai thanh sat Dl 8 khóa cira. 

+ Lap trong (c.'ra D2) b&ng song sAt ma vào trong: KIch thuâc 
960x1800mm, Khung càa bang thép hInh m kern V5Ox5rnrn, song ngang bang 
thép bàn 50x10mm, song caa bang thép trOn D12 và có chôt dê khOa. 

+ Khung ô giO phIa trén lAp c djnh vào tli&ng: Khung bang thép hInh m 
kern V5Ox5mm, song dtrng bang thép trOn D12. 

- Phijc drng cCra vào tlmg bung xa lim D3 bang g Lim ma ra ngoài: 
kIch thuâc 650x1800mm, dày 35mm lien kêt mng, phIa trên và phIa di.rai có ke 
chU U, kIch thuac 440x5mm han lien vâi lê cira dê gia cO và có chôt dé khóa. 
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8. Tng mfrc du tir xây drng: 150.000.000 Ing (Môt tram nàm mro1 
triu dông). Trong do: 

- Chi phi xây dimg: 131.199.000 dông 

- Chi phi quân 1 dr an: 3.445.000 dng 

- Chi phi tu van: 10.035.000 dông 

- Chi phi khác: 1.253.000 ding 

- Chi phi diii phông: 4.068.000 dông 

9. Ngun vn: Ngun thu cong düc thuc Trung tam Quãn 19 Di tIch vá 
Bâo tang tinh Quãng TrI quán ly. 

11. HInh thfrc quãn 19 dir an: Chü du Ur trirc tip quân 19 di,r an. 
12. Thô'i gian thirc hin: Nãm 2020. 

IJiu 2. Quyt djnh nay có hiu 11rc k tü ngày k9 ban hành. 
Chánh \Täri phông UBND tinh; Giám dc các Sâ: Xây dijng, Tài chInh, 

Van hóa, The thao và Du ljch; Giám doe Kho bc Nba nithc tinh; Thu trithng 
các Sà, ban, ngành, dja phi.rcing lien quan và Giám dOe Trung tam Quán 19 Di 
tIch va Báo tang tinh Quãng Tn chju trách nhim thi hành Quyet dlnh nay./.L_-_ 

No'! nIzin: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhr Diu 2; KT; CHU TICH 
- Hi Th ChInh tn yêu rniàc tinh; PHO CHU T!CH, 
-LixuVl, VX. 
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