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Quáng Trj, ngày/ldt tháng 01 nám 2021

QUYET D!NH
A
A
Phe duyçt Bao cao kinh te ky thuit dau
tir xay dirng
A
A
Cong trinh: Nang cap, cai to ao nuoi torn so B1-1, B1-2 thu9c cong trinh
tri nuôi thtic nghim ging thüy san Hin Lirong
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UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRj
Can czLu2t To' ch&c chInh quyn diaphirc.rngngay 19/6/2015,
Can cz Lut Xáy dyng ngây 18/6/2014,
Can c& Lut 62/2020/QHJ4 ngay 17/6/2020 cia Quo'c h3i v se-a ddi, bó
sung m$t diu cia Lut Xây dyng,
so'

so'

('an ca Nghj djnh
59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 caa ChInh phü v
Quán l dr an dcu tw xáy dyng, Nghj dinh
42/20 1 7/ND-C'P ngày 05/4/2017
v tha dó'i, bo' sung m$t diu Nghj djnh 59/2015/ND-CP;
so'

so'

so'

so'

Xót d nghf cla Sà NOng nghip và Phát trié9n nOng thOn tinh Qudng Trf tçii
TO' trInh sO' 11/TTr-SNNngay 07/01/2021.
QUYET IMNH:
Diu 1. Phê duyt Báo cáo kinh t k thut du ti..r xây dirng cong trInh:
Nang cp, cái to ao nuOi torn s BI -1, B 1-2 thuc cong trInh tri nuOi thirc
nghim ging thüy san Hin Lrcrng vâi các ni dung nhii sau:
1. Ten cong trInh: Nâng cp, cãi to ao nuôi torn s B1-1, B1-2 thuc
cOng trInh tr?i nuôi thirc nghim ging thüy san Hin Lrong
2. Chü du tu': Trung tam Giông thüy san
A
3. Loai, cap
cong trinh: Cong trinh Nong nghiep va Phat tnen nong thon,
cp IV
A

A

A

S

A
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4. T chirc 1p BCKTKT: Cong ty C phn thit k và xây dirng 19.8
5. Dja dirn xây dirng: Xâ Hin Thành, huyn Vinh Linh, tinh Quáng Tn
6. Myc tiêu du tu' xãy dirng: Cãi t?o, nâng cAp tao ao nuOi torn s B 1-1,
B 1-2 cüa Trung tam Ging thüy san darn báo ao nuôi dat tiêu chuAn d quy tdnh
nuôi thüy san dt hiu qua cao
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7. Quy mô cong trinh và giãi pháp thit k chü yu:
7.1. Qay mô du tir: Cãi tao, nâng cp hai ao nuôi BI-1, Bl-2 vOi din
tIch mt h 5.648,1 m2

..,. phap
. thiet
.J ke:c
7.2. Giai

- Dém cat tao d dc lông h dày trung bInh 6cm, mái taluy dày 3cm;
- B trI ng uPVC D27mm lam thoát khI lông h;
- Trãi lai toàn b 02 h bang màng chng thm HDPE-HSE 0.3mm.
8. Si biróc thit k& 01 buóc
9. Phtro'ng an dn bà, giãi phóng mt bang: Chü du tu tr thirc hin giâi
phóng mt bang
10. Giá trj dir toán xây drng cong trInh: 348.347.000 dng (Ba tram bdn
mjii tarn triu, ba tram bn mu'ai bay nghIn dng); Trong do:
- Chi phi xây dirng:
-Chiphiquàn1diian:
- Chi phi tu vn:
- Chi phi khác:

306.618.000 dng;
6.931.000 dông;
34.135.000 dông;

663.000 dông.
11. Ngun vn: Qu5 phát trin sir nghip cüa Trung tam Ging thüy san
12. HInh thuc quail I diy an: Chü du tr trirc tip quân l
13. Thôi gian thirc hin: Näm 2021
14. Don vj quãn 1y, sir dyng: Trung tam Ging thüy san
Diu 2. Chü dAu tu thiic hin cong khai hóa thông tin day dO theo quy djnh
cOa pháp lut d phic vi Cong tác giám sat du tu cong dng và có trách nhim
t chrc thirc hin vic du ti.r xây drng cong trInh dam bào cht hrçing, hiu qua;
tuân thO dOng các quy djnh hin hành cOa Nhà nnrc v quãn l du tii xây drng
cong trInh.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k t1r ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc các Si: K hoach và Du tix, Tài
chInh, Nông nghip và Phát trin nông thôn; Giám dé,c Kho bac Nhà ni.nrc tinh;
Giám d,c Trung tam Ging thOy san chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!,..
Noinhân:
-NhtrDiu3;
- Ltru: VT, NN. tz:

