
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tu' do - Hinh phüc 

S& ,534/QD-UBND Quáng Trj, ngày  04  tháng  g  nãm 2020 

QUYET D!NH 
Phê duyt diu chinh, ho sung Báo cáo kinh t - k5 thut xây dirng 

cong trinh: Cãi to, sfra chü'a chông xuông cp Bão tang tinh Quãng Tn 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

Can c&Lu4t T chic chInh quyn ctjaphiwng ngày 19/6/2015; 

Can czt Lut Xáy c4rng  ngày 18/6/2014, 

Can cz Nghj djnh sO' 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phz ye 
quán l dt an dáu tu xáy dng, Nghj djnh sO 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 
cüa C'hInh phz ye quán l chat lircing và báo trI cong trInh xáy drng, Nghj djnh 
sO 32/2015/ND-C'P ngày 25/3/2015 cza C'hInh phi ye quán 1)2 chi phi dáu tw xáy 
dmg, Nghf djnh sO 42/2017/ND-cF ngày 05/4/2017 ye vic si'e'a dOi, bO sung 
m5t sO diéu cia Nghj djnh sO 59/2015/ND-cPngay 18/6/2015 cza ChInhphñ ye 
quán 1j2 dt an dáu tu' xáy dy'ng; Nhj djnh so 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 
cza C'hInhphü ye quán 1)2 chi phi dáu twxáy drng cOng trinh, 

Can c& Thông tu' s 09/2019/7T-BXD ngày 26/12/2019 cüa B5 Xáy dtng 
ye vic hwó'ng dan xác djnh và quán 1)2 chi phi dáu tu xáy dyng, Thông tu sO 
18/2016/TT'-BXD ngày 30/6/2016 cja Bó Xáy dtng ye vic Quy djnli chi tiêt và 
hu'O'ng dan mç5t sO nç5i dung ye thárn dinh, phê duyt dt an và thiêt kê dt toán 
xáy dy'ng cOng trInh; Thông tu sO 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cla Bó 
Xáy dy'ng Hu'Ong dan xác dinh dcm giá nhán cOng xáy dng; Thông tu' sO 
16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cüa Bç5 Xáy dyng hithng dan xác dlnh 
chi phi quán 1)24' an và tu' van ddu tw xáy c4mg, 

Can ci Quye't djnh s 2989/QD-UBND ngày 31/10/2017 cia UBND tinh 
Quáng Trj ye vic phé duyt Báo cáo Kinh té - K9 thut xáy 4mg cong trInh: 
Cái tgo, tha chü'a chOng xuOng cap Báo tang tinh Quáng Trj,' 

Theo d nghj cza Trung tam Quán 1)2 Di tIch và Báotàng tinh tgi TO' trInh 
sO 263/T17'r-DTBT, ngOy 2 6/8/2020,' kern theo Kêt qua thám djnh sO 1411/SXD-
QLXD ngày 24/8/202 0 cia SO' Xáy dy'ng ye vic thông báo két qua thâm dfnh 
diêu chinh Báo cáo kinh té - k9 thuát cOng trinh: cai tgo, si'ta chü'a chOng xuOng 
cap Báo tang tinh Quáng Trj. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyêt diêu chinh, b sung Báo cáo kinh t - k5' thut xây dirng 
cong trInh vâi nhQng ni dung chü yêu nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Cái tao, süa chtra chng xung cp Bâo tang tinh 
Quâng Tn. 

2. Chü du tu': Trung tam Quán 12 Di tIch và Bão tang tinh Quãng Trj. 
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3. Da dim xây duyng: S 08 Nguyn Hue, thành ph Dông Ha, tinh 
Quâng Tn. 

P A P A A A A 4. To chuc tir van 1p  Bao cao KT-KT xay diyng cong trinh: Cong ty co 
phân tu van dâu tu và xây dirng TLD. 

5. Tiêu chun, quy chun áp dung: Theo tiêu chuAn, quy chu.n thit kê 
cong trInh dan dung hin hành. 

-. 6. NQI dung dieu chinh, ho sung: 
.A X 2 6.1. P/ian thiet ke bo sung: 

6.1.1. Bó sung thié't ké' h?ng  myc N/ia báo tang: 

- BO sung gch p chân tumg, chân ct tAng 1 bang gach granit nhân tao 
kIch thuâc (KT) 120x800mm (din tIch 7,898m2). 

- Thay mói biic tnmg bay khu van hóa ngri Vit KT 3,6x1 ,75m cao 0,22m: 
Tháo d manocanh, cat thi và tháo bô bic trung bay cü bj cong vênh; lap dirng 
khung xuong bc bang thép hp KT 20x40x 1,2mm han ô KT 600x600mm son 01 
nrn9c lot, 02 nu&c phü. Op, lát bic bang tam go MDF chông am dày 12mm, bã 
matit và son 01 nuic lot, 02 rnrâc màu. Lap dirng lai các manocanh nhi.r nguyen 
trng ban dâu và lap dt 06 b den pha Led 12W thay cho den cii bj hông. 

- Sira chIta, gia c các ô kInh: Tháo d vách kInh khung nhôm 4 mt ngoài 
nhà, trát g chi ngän ni.róc bang viia XM mac 75, lap dimg 'ai các vách kInh, 
dung keo chông thâm ban vào gifla khung thorn và ti.thng; thay mói 06 ô kInh 
khung nhôm có khoét lô KT 300x300mm dé gän qut gió. 

- Son lai tu?ng, tri quanh sárih khánh tit (din tIch 1 33,984m2) 01 rnthc 
lOt, 02 nuâc phü màu. 

- H thng camera bàn v: Lp dt 04 camera 8.0 megapixel giam sat tai 
các lôi vào nhà tang 1 và khu tnrng bay hin 4t ngoài träi. Các thiêt bj di kern 
gOm: Dâu ghi hInh 16 kênh (01 cai), ô clrng 4.000 GB (02 0), b chuyên dôi 
nguôn (04 cai) và 01 Smart Tivi 43 inch. 

- He thng diu hOa: Lap dt 04 diu hOa tü thmg cong suAt 36000 BTU dt 
các góc yêm khI tang 2 và các phi kin dOng b di kern. 

- B sung h thing din tnrng bay ô xung quanh büc phii diêu: Lp dt 22 
b den tup Led T5 dài 1 ,2m ti khe hai ben và trên dinh phii diêu. Day nguôn 
bang cap lOi dông 2x1,5mm2 luOn trong Ong nh?a D16. 

6.1.2. B sung thilt id hgng myc Hang rào: 

- Bô sung khôi luqng cao l&p son cng thép bj gi set, son 1?i  03 nuóc. 
Thay mói bach khóa cOng bang thép bàn dày 1 cm. 

6.1.3. Bó sung thilt ké' xi't l, nn lát gqch terazzo và nn hành lang tdng 1 - 
Khói nhà lam viêc: 

- Phá dô nn hành lang lát gch men, nn san lát gch terRz7o, bc cAp, vfta 
Op gch men cii. 

- DAp bii nn bang cat dày trung bInh 10cm và d be tOng nn bAng be tOng 
câpdbênB15 dày 10cm. 
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- Xây bc cp b.ng gch không flung, dày 15cm, va xi rnäng M75. Op lát 
bc cap bang dá granit tir nhiên và gch granit nhân to. Lát nên hành lang tang 
lbãng gch granit nhân tao  KT400x400mm (din tIch 141,2m2), tat nén san 
bang gch Terazzo KT400x400 (din tIch 1 68,3m2). 

6.1.4. Bó sung xáyb dt bia "H4 vU TRJ THUY": Phá dr san be tong dày 
10cm (KT2,1x2,2m), dO móng bang be tong cap d ben B15 dày 15cm. B xãy 
git cap bang gch nung có miêt mach  chiêu cao 55cm. 

6.2. Phtn b sung do ditu chinh thiEt kl hzng myc Nhà báo tang: 

6.2.1. Diu chinh thié't ki lan can: 

- Lan can hành lang hai ben nhà diu chinh tr tháo dör toàn b dê lam móng 
tr%1 sang si1ra chta cic b nhu sau: 

+ Lan can tr11c B và tric 11, doan  tü tric 9—li: Giülai phn p dá, tháo dô 
tuing, giäng móng, móng xây gch thrth lan can den cos -0,8m. Xay mâi rnóng, 
giãng, ti.thng, boa be tong nhii mâu cü. Cao rêu môc, dánh bong be mt dá op. 

+ Lan can phIa ngoài triic A doan tü tric 11 dn bc cap, lan can phia ngoài 
tric T doan  tir trcic 1,1+15: Tháo dâ giàng lan can, tthng, giãng móng, móng xây 
gach dixói lan can den cos -0,8m. Xây mói móng, gi.ng, tt.thng, hoa be tOng nhu 
mu cii Op mOi lan can bang dá granite tr nhiên màu hông. 

- Lan can bc cp doan  dithi phIa tri1c U: 

+ Lan can doan giüa triic 13±14: Tháo dô giäng Ian can và t.thng lan can 
xuông 30cm ngang vet nut, xây mài doan tung Va giäng lan can nhu mâu cü, 
op mâi mt lan can bang dá Granite tr nhiên màu hông. 

+ Lan can doan giüa triic 12±13: Tháo di dá Marble p mt lan can, 
mi mt Ian can bang dá Granite tr nhiên màu hông. 

- Lan can sãnh truâc tri1c 18: Tháo dâ l&p trát móng cao 1,8m, xoi rüa và 
tram lai  các khe nth bang vera XiM mac 100, trát lai  ti.r&ng VXM mac 75, bã 
matit; các phân cOn lai  (trü mt Op dá) cao sach rêu mOc, son lai 01 mràc lot 02 
nuOc màu. 

- Lan can hành lang, bc cp các doan cOn lai: 

+ Giü nguyen mt lan can p dá, cao  lOp rêu mc và i:ia màu, dánh bong b 
mt dá. 

+ Duc bO lOp trát mOng cao 0,78m, xoi rra và tram 1i khe nut bang vüa 
XM mac 100, trát li ti.thng VXM mac 75, bã matIt; các phân cOn lai cao rêu 
môc. bàn b son lai  01 nuOc lot, 02 nuOc màu. 

6.2.2. Diu chin/i thiét ki tz thay den áp trcn hlnh dra D140 (90 bç3) sang 
thay bong den compact 3 U, 20W (90 bong) và diêu chinh tir 02 qugt thông giO 
Super Win 1000 sang 06 qugt thông gió KT300x300 hai chiéu. 

7. Dir toán các hng myc diu chinh, bi sung: 537.889.000 dng (Nám 
tram ba mztcri bay triu tam tram tam miroi chin nghIn dóng,) 

Trong do: + Chi phi xây drng: 35 1.614.000 dông 
+ Chi phi thit bj: 167.700.000 dng 
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+ Chi phi tu vAn DT-XD: 18.055.000 dông 

+ Chi phi khác: 520.000 dng 

8. Diu chinh co cAu tng diy toán: 

TT Hing muc chi phi Tng dir toán 
dirçrc duyt 

Tng dir toán 
sau diu 

chinh 

Tang (+), 
giãm (-) 

1 Chi phi xây dmg 2.570.799.000 2.735.714.000 +164.915.000 

2 Chi phi thit bj 0 167.700.000 +167.700.000 

3 Chi phi QLDA 76.703.000 65.365.000 -11.338.000 

4 Chi phi ti.r vAn DT-XD 265.076.000 2 72.025.000 +6.949.000 

5 Chi phi khác 138.597.000 36.599.000! -101.998.000 

6 Chi phi dij phông 248.825.000 22.597.000 -226.228.000 

Tng cong 3.300.000.000 3.300.000.000 0 

9. Ngun vn du tir: Kt du trong gói thu xây 1p và chi phi dr phông. 

Nhüng ni dung khác không diu chInh thirc hin theo Quyt djnh s 
2989/QD-UBND ngày 3 1/10/2017 cüa UBND tinh Quãng Trj ye vicphê duyt 
Báo cáo Kinh tê - K thu.t xây drng cong trInh: Cái tao, sira cha chông xuOng 
cap Bão tang tinh Quãng Trj. 

Diu 2. Trung tam Quãn 1 Di tich vá Báo tang tinh chju trác nhim to 
chirc thirc hin diêu chinh, bO sung Báo cáo kinh tê k thuQt dã duçic phê duyt 
dam báo chat h.rqng, hiu qua và tuân thu các quy djnh cüa Nhà ni.rc ye quán 1 
day tr và xây dirng. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1rc k tü ngày k ban hành. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám doe các S: Kê hoeh và Dâu tu, 
Tài chInh, Xây drng, Van hoá, The thao và Du ljch; Giám doe Kho bac Nhà 
ni.thc tinh; Giám doe Trung tam Quân 1 Di tIch và Bão tang tinh, Thu tru&ng 
cáe S, ban ngành lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.!. 

Noinhin: 
- Nhtr Diu 3; 
- Li.ru VT,  VX.yt4. 
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