
U'c BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VItT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Ttr do - Hnh phác 

      

S:.4  /QD-UBND Quáng Trj, ngày 0.4 tháng 9 nàm 2020 

QUYET D!NH 
A A A A A - A r A 

Ye vice phe duyçt thiet ke ban ye thi cong va dy toan cac hing myc bo sung 
thuc cong trInh: Nhà van hóa Trung tam thành ph Bong Ha 

UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR! 

Can c' Luat  Td chi'c chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; 

Can ci Lut Du tu' cong ngày 18/6/2014, Lut Xáy drng ngày 18/6/2014,• 

Can ct Nghj djnh sd 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 ye quán lj du' an ddu 
tic xáy dl!ng; 

Can th Nghj djnh s 136/2015/ND-cP ngày 3 1/12/2015 v hu'óiig dan thi 
hành mç5t sO diêu cia Lut Ddu tic công, 

Can ci Nghj djnh sd 68/2019/ND-cP ngày 14/8/2019 v quán lj chi phi 
dáu tic xOy dimg cOng trinh cta ChInh phi 

Can th Quyé't dfnh sO' 2691/QD- UBND ngày 3 1/12/2010 v vic phê duyct 
dy' On dOu tic xáy dy'ng cOng trInh: Nhà van hoO Trung tOrn thành phO Dông Hà, 

Can ci Quyt djnh s 2645/QD-UBND ngày 23/12/2013 v vic phê duyct 
diêu chinh và phOn Ig)  dOu tic cOng trinh. N/ia vOn hOa trung tOrn than/i ph0 DOng 
Ha cüa UBND tinh QuOng Trj, 

Theo d nghj cia UBND thành phd Dóng Ha tgi TàtrInh sd 141/TTr-
UBNDngày 01/9/2020 và cüa S& XO,y dy'ng tgi COng van so 1434/SXD-QLXD 
ngày 2 6/8/2020 ye vic Thông bOo két quO thOrn djnh thiêt icC ban ye thi cOng và 
dy' toán xOy dy'ng cOng trInh: Nhà vOn hóa Trung tOrn thành phO DOng Ha, hgng 
myc COc hgng myc bO sung. 

QUYET IMNH: 

Biu 1. Phê duyt thit k bàn ye thi cong và dr toán hang mvc  b sung vói 
các ni dung sau: 

1. Ten cong trInh: Nhà van hóa Trung tam thành ph Dông Ha. 

Hng mic: Các hang miic b sung. 

2. Dja dim xây dmg: Phi.x?ng 1, thành ph Dông H, tinh Quáng Trj. 

3. Chü d.0 tu: UBND thành ph6 DOng Ha. 

4. Don vj 1p h so thit k bàn ye thi cOng và dr toán: Cong ty Co phn Kiên +. 



5. Loi, cp cong trInh: Cong trInh cong cong,  cp III. 

6. Quy mO xây dirng và giâi pháp thi& k b sung chü yêu: 

6.1. Sânviiôn: 

- Cay xanh: Trng cay xanh xung quanh khuôn viên, bao gm: Cay chà là 
Trung Dông, cao ~ 3,5m, duing kmnh than cay t1r 0,4m±0,5m; cay co xôe, dithng 
kmnh ~lm (3 cay/i bii); cay thiên tuê, &r&ng kInh tan 0,8m; cay sa la, cao ~lm, 
&râng kInh ~0,3m; cay bong trang (6 cây/lm); cay bong trang dü, duOng kInh tan 
~1,5m; cay bong trang bôn hoa ngàn via h, di.r&ng kInh tan ?1,5m; cO La gimg. 

- Cay ducic trng, chäm soc theo dung quy trInh k thut dam bão phát trin t&. 

6.2. Nhàdxe: 

- Quy mô: 02 nhà; nhà s 01 kIch th1thc (20x2,7)m, cao 2,85m; nhà s 02 
kIch thi.ric (19,9x2,7)m, chiêu cao 2,85m. 

- Móng btng be tong c& thép M200, dá 1x2; cot, khung bang ng thép tráng 
kern 90, 60, 42, dày 5 ly; xà go bang thép hp kIch thuâc (60x30x4)mm; mái 
lçp tOn dày 0,45 ly; nên lát gch terazo kIch thuOc (300x300)mm. 

6.3. Nhà che may diêu hôa trung tam: 

- Xây m6i nhà che may di&u hôa trung tam kIch thuc (9,11 x7x3 1)m. 

- Ct b&ng ng thép tráng kern CD60, dày 5 ly lien kt vâi nn bang bulông 
Ml 6 chôn san, vi kèo bang to hqp thép hInh kIch thuOc (80x40x 1,4)mm lien kêt 
han, lien két gifla vi kèo và tuäng bang bulông M16 chôn san; xà go thép hp kIch 
thuóc (60x30x1 ,2)mm; mái lqp ton dày 0,45 ly; ti.rông bao quanh bang khung thép 
Op alumium dày 4 ly, d dày nhôm 3 ly. 

6.4. Thoát nithc san vi.r&n: 

- Xây mâi h thng rãnh thoát nuc loai A dài 121,lrn; loai B dài 124m, 
chiêu cao 0,3m±0,5m thu gom ni.rc rn.t xung quanh cong trInh; day ränh bang be 
tong san  ngang MI 50; tung rãnh, ho ga xây gch vera xi mäng M75; dan ho ga 
bang BTCT M200 dá 1x2, dày 70cm; dan rãnh bang tam grating bang thép lá ma 
kern nhüng nóng kIch thuàc (500x1000x50)mm; 

- H thng di.rqc du ni vâi h thng thoát ni.r&c chung cOa thành ph bang 
ông cong CD 600 ctiic san. 

6.5. Din chiu sang san vi.rin: 

- Xay mâi h thng din chiu sang san vthn gm: 36 den cay thông; 06 ct 
den chiêu sang bang thép ma kern, chiêu cao 8m, can den cao 2m; 18 ct den trang 
trI bang thép ma kern, di.thng kInh 113mm, cao Sm; 03 den pha ri biên logo 80w; 
16 den pha Led 80w. 

- Móng ct den, den pha kIch thi.rOc (80x80)cm, (30x30)cm, (200x200)cm; 
bêtOng M200, dá 1x2, dá 2x4; lien kêt giaa ct và móng bang bu Lông chôn san; h 
thông cap din 4x16mm, 4x6mm, day dan 2x1,5mm di ngâm luOn trong ông nhira, 
ông thép bào v; toàn b h thông den có h thông chông set, tiêp dja an toàn. 



TM.UY BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Vô Van Hu'ng 

6.6. Bôn hoa, ghê ngôi và ti.thng rào xung quanh: 

Djch chuyn cng và don hang rào mt truâc vào trong dam bão cânh quan 
chung. Xây bit phIa dithi chân ghê ngôi bang gach vüa xi mãng M75, to trát lai 
toàn b hang rào vUa xi mãng M75, bã ma tIt, soi màu 03 nuc. 

6.7. Thiêtbj: 

- Bàn gh dti biu ti hi tnxèng, bàn gh tai  các phông lam vic, t11 tài 1iu. 

- Rem cüa; h thng phong man san khu và dng ci diu khiên; man hinh Led. 

7. Giá trj dr toán xây dung: 5.773.038.000 dung 

(B&ig chü': Nàm , bay tram bay rnurii ha triu, không tram ba mu'oi tam 

nghIn dóng) 

Trong do: 

+ Chi phi xây diing: 

+ Chi phi thit bj: 

+ Chi phi quãn 1 dir an: 

+ Chi phi tu vn: 

+ Chi phi khác: 

+ Chi phi dir phông: 

3.641.966.000 dung 

1.163.209.000 dung 

154.235.000 dông 

223.017.000 dông 

96.870.000 dung 

493.741.000 dung 

8. Nguun vn thrc hin: Nguun vn cOn 1i cüa dir an và nguôn vOn 5,5 t' 
do UBND tinh bô trI bô sung (ti Quyt djnh 3536/QD-UBND ngày 20/12/2019). 

9. Thñ gian thçrc hin: Näm 2020. 

Diu 2.UBND thành ph6 Dông Ha chju trách nhim ti chi'rc quân 1 thirc 
hin các ni dung dugc phê duyt tai  Diêu 1 dung theo quy djnh hin hành. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tir ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh; Giám dc các S&: K hoch và Du tu, Tài 
chInh, Xây dirng; Giám dôc Kho bc Nha nuâc tinh; Thu trithng các Sâ, Ban, 
ngành lien quan và Chñ tjch UBND thành phô Dông Ha chju trách nhim thi hành 
Quyêt djnh nây./. 

Noi u/ian: 
- Nhux Diêu 3; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Các PVP, CV; 
- Lru: VT, TH  (D).t 
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