
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip  - Ty' do - Hinh phüc 

S& i9/QD-UBND Quáng Trj, ngày  J  thông 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt dir toán khão sat, 1p thit k ban ye thi cong và 

dir toan xay dirng cong trinh: Dirong bien glo'l Khe Sanh - Sa Tram 
(DT.587) - Giai doan 1. 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR 

Can czLut T ch&c chInh quyJn diaphtrong ngày 19/6/2015, 

Can c& Luát Dcu tu cong ngày 13/6/2019, 

Can cz Luçt Xây dnig ngày 18/6/2014, 

Can cz các Nghj djnh cüa ChInh phz Sd 59/2015/ND-cF ngày 18/6/2015 
v quán lj dy an dd'u tu xáy dznzg; Sd 68/2019/ND-CF ngây 14/8/2019 ye quán 
l chi phi dáu tu'xáy drng, 

Can ct các Thông tu' cza Bô Xáy dzmg: Sd 09/2019/77'-BXD ngày 
26/12/2019 hu'âng dan xác djnh và quán lj chi phi dáu tir xáy dmg; SO 
16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hu'&ng dan xác djnh chi phi quán l dt an Va 

tu' van dâu ttr xáy drng; 

Can ci Quyé't djnh sO' 2219/QD- UBND ngày 11/8/2020 cüa UBND tinh ve 
vic phê duyt dt an dáu tu xay dy'ng cOng trInh. Du'ông biên giO'i Khe San/i - 
Sa Tram (D T 587) - Giai doin 1, 

Theo d nghj cüa Giám dde Sà Giao thông vçn tái tai Ta trInh so 

2182/TTr-SGTVT ngày 26/8/2020 và Van ban thdm djnh sO 2181/SGTVT-KJ-ITC 
ngày 2 6/8/2020. 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Phé duyt dir toán khão sat, 1p thi& k ban ye thi cong và dir toán 
xay dirng cong trInh: Dt.rmg bién gi&i Khe Sanh - Sa Tram (DT.587) - Giai doan 
1 vOi nhüng ni dung nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Dtthng biên giâi Khe Sanh - Sa Tram (DT.587) - Giai 
doan 1. 

2. Oja dim xây du1rng: Huyn Huâng Hóa, tinh Quãng Tr. 
3. Chü du tu': S& Giao thông 4n tâi Quáng Trj. 

Dai din chü dAu tu: Ban Quán 1 di,r an du ti.r xây drng các cong trmnh 
giao thông Quang Trj. 

4. Loii cong trInh: Cong trInh giao thông dtr&ng b, cp IV. 
5. Ti chü'c 1p nhim viii khão sat, thit k và d' toán: Ban Quán 1 dix 
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an dAu tu xây drng các cong trInh giao thông Quãng Trj. 

6. Quy mô xây drng, chi tiêu k thut chü yu: 
- Chiu dài tuyn giai dotn 1: 3.980m, dim dAu: Km0+00 giao dung 

Quc 1t 9 ti Km64+553/QL9; dim cu&: Km3+980/DT.587, trong do don di 
trüng vi thring Wing Vuong t1r Km0+00—Km0+755,26 tn dung ththng Cu, 
không thit kê; chiêu dài doan thiêt ké 3.224,74m. 

- Cp &r&ng: Duâng cp V, min nüi theo TCVN 4054 - 2005; Vn t6c 
thiêt ké: 30km1h; Tái tr9ng thiêt kê: Nn, mt dithng: Trc xe lOOKN; cau, 
công: HL93; Tan suit thiêt k& Ngp lü trung bmnh hang näm; 

- Mt ct ngang: B rng nn duing 6,5m; mt dr&ng rng 3,5m, gia Co i 
mi ben 1 ,0m, 1 d.t mi ben rng 0,5m; 

- D d& dpc 1ón nht: imax = 11%; 
- Kt cAu mt dixng: Cap cao Al, ~ 1 lOMPa. 

7. Nhim vy khão sat, btrrc thit k BVTC và dçr toán: Theo Quyt djnh 
sO 2180/QD-SGTVT ngày 26/8/2020 cüa Sâ Giao thông vn tâi. 

8. Dy toán khão sat, 1p thit k BVTC và dir toán: 368.677.000 dng 
(Ba tram sáu muryi tam triu, sáu tram bay murji bay nghIn dng), trong dO: 

- Chi phi khão sat 175.482.000 dng 

- Chi phi giám sat 7.146.000 dng 
- Chi phi thit k ban ye thi cOng và dr 186.049.000 dông 
toán xây dirng 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc k tü ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Ké hoach và Du tu, 
Giao thông vn tâi, Tài chInh, Xây dijng; Giám dc Kho bc Nba nixâc tinh, 
Giám dOe Ban Quãn 1 dr an DTXD các cong trInh giao thông tinh, Chü tjch 
UBND huyn Hi.ràng Hóa chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. / 
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