
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TLNH QUANG TRj Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S:.Vg4S/QD-UBND Qudng Trj, ngàytháng. nám 2020 

QUYET DJNII 
A IA A A I A A A Ye viçc phe duyçt BIo cáo krnh te - ky thut dau hr xay dy'ng 

Cong trinh: Nhà 1iM  trng thu nghim cay dtrqc 1iu cong ngh cao 

UY BAN NILN DAN TINU QUANG TRI 

Can cz Lut t chik chInh quyn dja phzto'ng ngày 16/9/2015; 

Can ci Luát Xdy dyng ngày 18/6/2014; Luát Dcu hr cong ngày 18/6/2014; 

Can c các Nghj djnh cüa ChInhphá: So 68/2019/ND-C'P ngày 14/8/2019 
ye quán li chi phi dáu tzrxdy dyng, sO 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 ye quán 
lj chOt lwqng và báo trI cOng trinh xây dyng; sO 59/2015/ND-cP ngày 
18/6/2015 ye vic quán l3 dw an ã'áu hr xdy dyng; sO 42/201 7/ND-cF ngày 
05/4/2017 cza ChInh phz ye szra dOi, bO sung rn5t sO diêu Nghj djnh so 

59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cza ChInh phz ye quán l dz4' an dáu hr xáy 
dyng; 

Can cz Quy& a'jnh sO 3771/QD-UBND ngày 31/12/2019 cza UBND tinh v 
vic phán hO von thrc hin chwcing trInh MTQG xáy dzrng nOng thOn mOi nám 
2020 ('nguOn vOn: sit nghip Ngán sách Trung wong), 

Theo d nghj cza Sã Xáy dyng tgi Ta trinh sO 1344/7Tr-SXD ngày 
12/8/2 020. 

QUYET DINII: 
Diu 1. Phê duyt Báo cáo kinh t k thut xây drng cong trInh vth ni 

dung chu yeu nhu sau: 
A A . A A A A A A 

1. Ten cong tnnh: Nba lurn trong thu ngJuem cay duçic liçu cong ng1iç cao. 

2. Chü du tir: S& khoa hQc và Cong ngh tinh Quãng Tn. 

3. Mc tiêu du ttr Vic du ttr xây drng Nba lu&i nh.m dam bão cci sâ 
trng thu nghim các l°ai 

duçic 1iu cong ngh cao; tao  diu kiin thun lcvi cho 
cong tác phát trin các loai cay ducic 1iu m&i, gop phn quan trçng trong vic 
nghiên cuu và phát trin yang nguyen 1iu. 

A• A A 4. Nçi dung và quy mo dau tir: 

- Quy mô: Nhà 01 tng, cong trInh cp IV; din tIch 960 rn.2, mô dun 3x8m, 
chiu cao tngth cOng trInh 6,1 m.

A A A A - Giai phap ket cau: Mong dan be tong cot thep (BTCT) cap dQ benBl5 
(M200). Cçt bAng thép hQp ma km 60x60x1,8mm doi vài hai dau thu hoi va 
60x60x1,8mm di vài ct khung giCa nhà; khung vOm bAng thép ông ma kern 
D34x1,4mm; thanh giAng bAng the?  ng ma kern D34x1,4mm, xà g bng thép 
trôn D34 dày 1,8mm, lien kt các cau kin bAng bulOng. 
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- Giái pháp hoàn thin: Nn nhà dAp dt dm cht K95. Bao che bAng 
lap màng lu&i chän con trüng và 

lop màng film polyethylen ginegar dày 150 jim ben 
noài, diu khin bAng h thing tay quay. Cos +4,00 có h thng màng di dng 
cAt nAng. Mái vain ham kh che c djnh 01 lOp màng polyethylen ginegar dày 150 jim. h mái duçic gia C6 them bAng các thanh giAng mái bAng théo trôn D25 dày 1,9mm. 

CCra thëp hp ma km kich thuOc (4Ox4Ox1,4)mm, kt hqp các thanh giAng 
chéo thép hp ma kern kIch thuOc (20x20x1,4)mrn, xung quanh cCra bô trI thép 
hp ma kern kIch thi.rOc (14x14x2)mm nep hrOi ch6ng con trüng. 

5. Da dim xây drng: Hrning Phüng, HuOng Hoá, tinh Quàng Tn. 
6. Nhà thu khão sat, 1p BCKTKT: 
7. Din tich sü dyng tMt: Trong khuôn vién Trm nghiên cfru, 1mg ding 

khoa hçc cong ngh BAc HuOng Hóa ti dèo Sa Mu. 
• A

S A 8. Loi và cap cong trinh: Cong tnnh dan ding, cap IV. 
9. Tng mirc du tir xây drng: 730.162.000 dng 

(Bay tram ba inwol triu, mç5t tram sáu mwo hal ngàn ctng) 

Trong do: - Chi phi xây dirng: 690.165.000 d6ng 
- Chi phi tu v&i: 3 8.907.000 d6ng 
-Chi phi khác: 1.090.000 d6ng 

10. Ngun v6n du tir: 

- Ngu6n v6n Quy& djnh st 3771/QD-UBNrj ngày 3 1/12/2019 elm 1JBNj 
tinh v vic phân b6 v6n thc hin cthrang trInh MTQG xây dirng nông thôn 
mOi nAm 2020 (ngu6n v6n: s,r nghip Ngân sách Trung twng): 700 triu d6ng; 

- Kinh phi sr nghiçp Khoa h9c va Cong ngh nAm 2020 ti Quyet dinh so 
202/QD-SKFICN ngày 22/7/2020 elm SO khoa hQc và Cong ngh: 32 triu dông. 

11. Hinh théc quãn 1 dr an: Chü dAn tu thc hin Quan l dir an. 
12. Thôi gian thrc hin dij an: NAm 2020. 
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu lc k tü ngày k. 

Chánh VAn phông UBND tinh, Giám d6c các SO: Xây dirng, Tâi chInh, Khoa 
h9c vã Cong ngh; Giám d6c I(l10 bc Nhà rnrOc tinh, Chü tjch UBND huyn 
Htrang Hoa, Thu truang các nganh lien quan chiu trách nhiçm thi hanh Quyet dinh 
này./.j 
Noi nhbs:

TM. LW BAN NIJAN DAN - Nhtr Dieu 2;
KT. cm TjCH • Lmi. VT, KHCN.

CHU TICII  7tC 
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