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SE: .t41O/QD-UBND Quáng Trj, ngày. tháng 8 nám 2020 

QUYET DNH 
V vic phê duytBáo cáo kinh t - k5 thut xây drng cong trInh: Khu bão 
ton thien nhien bac Hixcrng Hoa; Hng miic: Xay drng cong khu bao ton va 

du'ô'ng nôi b khu hành chInh, dlch  vii 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can cz Lu4t  T chtc chInh quyn djaphu'ong ngày 19/6/2015, 

Can ci Lu4t  Xáy dyng ngày 18/6/2014; 

Can cz Luçit &iu tw cong ngày 13/6/2019; 

Can ci các Nghj djnh s 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 cia ChInh phü v 
quán lj chi phi dáu hr xáy dyng; Nghj djnh sO 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 
cia ChInh phi ye quán lj. chat lucrng và báo tn cOng trInh xáy dyng; Nghj djnh sO 
59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cia ChInh phi ye quán lj dy an dáu ttrxáy dz!ng 
cóng trInh; Nghj djnh sO 42/201 7/ND-CP ngày 05/04/2017 ye si'ca dói bO sung inç5t 
sódiéu cz.a Nghj dinh sO 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 ye vic quán l dy On 
dáu tu' xOy dy'ng; 

Can thcOc Thông tir cia Bó Xáy dung: Sá 09/2019/TT-BXD ngày 
26/12/2019 ye vic hir&ng dan xOc djnh vO quOn lj chi phI dOu tir xOy clyng, sO 
18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ye vic quyd/nh chi tiêt vO hiráng dan mót sO 
ni dung ye thOrn djnh, phé duyt dr On và thiét ké, dir toOn xOy dung cOng trInh; 

Theo d nghj cüa Ban quOn l khu bOo tá'n thiên nhiên BOc Hzthng HOa tçii Ta 
trInh sO 39/7Tr-BQL ngOy 12/08/2020 vO kiên thOrn djnh cua Sà Xáy drng tQi 
vOn bàn sO 1330/SXD-HTKTngOy 11/08/2020. 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Phê duyt Báo cáo Kinh t - k thut xây d%rng cong trInh vi các ni 
dung chü yêu sau: 

1. Ten cOng trinh: Khu báo ton thiên nhiên bãc Htthng Hóa. 

Hang miic: Xây dirng cOng khu báo ton và du&ng ni b khu hành chinh, 
djch v1. 

2. Chü dAu tu: Ban quán 1 khu báo tn thiên nhiên Bc Htthng Hóa. 

3. Dan vj 1p Báo cáo kinh t - k' thut: Cong ty TNHH Tu vn Xây dimg 
TST Quãng Trj. 

4. Mic tiêu du tu xây dirng: Dam bão dê có mt khuôn viên sch, dp, 
khang trang cho ca quan, dam báo ca sâ vt chat cho can b nhân viên và nhân 
dan h9c ttp cong tác. 

5. Ni dung chInh và quy mô dâu tu xây dirng: 
5.1 XOy dyng cng khu bOo tan: 



2 

- Cng chInh thit k phU hçip vói kin tric Wang rào hin có, kiu mái 
dan ngói müi hài hoài cô, két hqp tri hin dai  cüa biên chào din tir dng led 

- Tri cng p dá granite, bang ten dan chir mica di dng, cua cng bang thép 
ông tráng km to hçip, toàn b câu kin dung thép son 03 nis&c chOng gi. 

- Lot móng bang be tong san  ngang M100# (B7.5). Két câu móng, trii, dam, 
giàng BTCT dá 1x2; B15 (M200). Mái BTCT dá 1x2; B15 (M200), dan ngói rnüi 
hài viên nhó, up nóc ngói bô tiêu. Ba trii bang gch blô, vüa xay to M75#. Cong 
chInh san 03 ni.r6c bang son kova; 

- Ngun din cp cho cOng trInh dc chia ti hp din tng kh6i nhà ben 
canh bang cap nguôn M2x4.0, day dan den các thiêt bj bong den bang cap 
M2x1.5. Toàn b day dan luôn trong ông nhira cüng chông cháy di chIrn. Diêu 
khiên dt trong nhà quàn 19. 

- Hoàn trã b mt san be tong sau dão móng bng be tong dá 1x2, B15 
(M200). 

5.2.Dw&ng nç5i b5 khu hành chInh, dich vy: 

- Dung be tong dá 2x4; B 15 (M200). Diing rng 4,0rn, mt dumg rng 
3m, dày 16cm, lé dthng rng 0,5m x 2 ben. Chiêu dài toàn tuyên 82,91m. 

- D dc ngang mt dithng 2%, l &r?ing 4%. 

- Kêt cu mt dirng: 

+ Mt be tOng dá 2x4; B15, dày 16cm, cat khe co, khe gin 

+ Lot bat  nylon chông mat nuc xi mäng 

+ Dm cat thô dày 3cm 

+ Nên di.rO'ng dam chat K=0,95 

- Kêt câu mt San: 
+ Mt be tong dá 2x4 B15, dày 10cm; Lot bat  nylon chng mat nthc xi 

mäng; Dm cat thô dày 3cm 
+ Nn dat tir nhiên d9n sach,  san phng. 

6. Dja diem xây dirng: XA Huâng Phüng, huyn Hithng Hóa, tinh Quâng Trj. 

7. Din tIch sü dicing dt: Trong khuôn viên BQL Khu bão thn thiên nhiên 
Bäc Htthng HOa, xã Hiirng Phüng, huyn Hucng Hóa. 

8. Phwing an xây dng: Xây mdi. 

9. Phuong an giãi phóng mt bang: Không. 

10. Loi vâ cp cOng trInh: Cong trInh dan diing, cap iv 

11. Tong von du tl.r: 325.000.000 dng 
(Ba tram hai muv'i lam triu dng,) 

Trong do: 
- Chi phi xây dimg: 276.332.000 dng 

- Chi phi quán 19 dir an: 7.912.000 dng 

- Chi phi tu vn d.0 tu xây drng: 25.791.000 dng 

- Chi phi khác: 3.399.000 dng 

- Chi phi dir phông: 11.566.000 dng 
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12. Ngun vn du tu: Ngân sách nba ntthc 

13. Hlnh thüc quân 1 dr an: Theo quy djnh hin hành. 

14. Th?yi gian thirc hin: Näm 2020. 

Diu 2. Ban quãn 1 kbu báo tn thiên nhiên bc Hix&ng Hóa thrc hin theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu tii xây drng và các quy djnh lien quan. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Chánh Van phông UBNID tinh; Giám dc các S&: Xây drng, K hotch vá 
dãu tu, Tài chInh, Nông nghip vã phát triên nông thôn, Giám dôc Kho bac  nhâ 
nuâc tinh, Giám dôc Ban quán 1 khu báo ton thiên nhiên Bàc Hithng Hóa vá ThU 
tnr&ng các don vj lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./., 

Nceinhçin: 
-Nhi.rDiu3; 
- Luu: VT, NN. 

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

PHO CHU T!CH( 
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