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UY BAN NIIAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tçr do - Hnh phüc

TINII QUANG TR4
S:.VII4L/QD-UBND

Quáng Trj, ngày

tháng 7 nám 2020

QUYET DJINH
V vic phê duyt diu chinh, b sung Báo cáo kinh t k5 thuât du tir
xây dyiig cong trInh Sfra chfra, cãi to Nhà lam vic
S& Khoa hyc và Cong ngh tinh Quãng Trj

UY BAN NHAN DAN TINII QUANG TRI
Can cz'tLuát t chik chInh quyn djaphztong ngày 16/9/2015,
Can c&LuatXáy du-ngngày 18/6/2014, LutDu tztcông ngày 18/6/2014,
Can cz't các Nghj djnh cüa ChInhphü: Sá 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019
ye quán l chi phi dáu tic xáy dng; so 46/2015/ND-CF ngày 12/5/2015 ye quán
l chat licçtng và báo trI cOng trInh xây dtng, so 59/2015/ND-UP ngày
18/6/2015 ye vic quán lj dir an dâu tic xdy dtng, sO 42/2017/ND-CF ngày
05/4/2017 cüa Chinh phz. ye tha dOi, bO sung mç3t sO diéu Nghj djnh sO
59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cza ChInhphi;
Can th Quyê't djnh sd 1883/QD-UBND ngày 24/7/2019 cüa UBND tinh v
vic phê duyt báo cáo kinh té k9 thut dtáu tic xáy dng cOng trInh sia ch1-a, cthi
tgo nhà lam vic Sà Khoa hQc và Cong ngh;
Theo d nghj cza S0 Xdy dyng tgi Ta trInh s 1326/T[7'r-SXD ngày
10/8/2020.
QUYET DJINH:
Diu 1. Phê duyt diu chinh, b sung Báo cáo kinh t - k5 thut dAu tu xay
dirng cong trInh vâi ni dung chU yêu nhu sau:
1. Ni dung và quy mô du tir:
1.1. Cái tio phông lam vic Giám dc:
- PhAn diu chinh: Vách ngän thach cao chng Am dày 0,9 cm ti triic B
don trtic 1-2 và tri,ic 3-4. Nên lát san nhira giã go có khóa hem, dày 3,5mm.
Tu?mg trtic 1 don triic B-C si'r diing vách Background go cong nghip MDF,
chông am, PhU Melamine van g, dày 17 mm, sau khi gia công, dan cnh ti
xi.thng, lap ghep tai hin trueing. Giá sách k& hçip tU dê ho s ti triic C don
triic 3-4 bang g cong nghip MDF, chn am, phü Melamine van g6, dày 17
mm. Thay h thông den chiêu sang, cong tAc và aptomat.
- Bô sung Phông v sinh: Tháo di nn và tuông gch phOng v sinh dâ CU,
thay mài bang gch nén KT300x300, gach op tthng KT300x600; thay mài
thiêt bj Sen tam, vôi chu Lavabol.
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1.2. Cãi to phèng lam vic Phó Giám dc 01:
- Phn diu chinh: Vách ngän thch cao ch&ig m dày 0,9 cm t?i tnic A don
irsic 2-3. Nn lát san nhra giá g có khóa hem, dày 3,5mm. Tu?m tr11c 3 don
tric A-B sü dicing vách Background g cong nghip MDF, chong &n, Phi
Melamine van g& dày 17 mm, sau khi ia công, dan cnh tai xu&ng,
ghép
tihin tnrvng. Giá sach k& hçrp tü dê ho so ti trigic A do?n tric 23 Va bàn lam
viec bang go cong nghiçp MDF, chong am, phu Melamine van go, day 17 mm.
Thay lai h thng den chiu sang, cOng tAc và aptomat.
lap

- B sung PhOng v sinh: Tháo di nn và tithng gch phOng v sinh dA CU,
tha% mài bang gch nén KT300x300, gch p tu?ng KT300x600; thay mâi
thiet bj Sen thin, vôi chu Lavabol.
A
13. Bo sung phông lam vice Phó Gum doe
02:

- Dóng toàn b trn thch cao chng .m dày 9mm, loai khung x.rc1ng chIm;
Lam mài vách ngan thach cao bjt cCra di vi tn trIic B don triic 2-3.
- Lát lai nn nhra giã g tuong duong san nhra có khóa hem, dày 3.5mm.
V sinh sach, son lai toàn b tuing trong 03 nuàc.
- Vách Background si'r di,ing g cong nghip tuong duang g cOng nghip
MDF, chi .m, Phi Melamine van g, dày 17 mm.
- Lam mri
sách k& hcip tü d h so và bàn lam vic bang g cOng
nghip MDF, cho m, PhU Melamine van g& dày 17 mm.
ia

- PhOngv sinh: Tháo d nn tumg gach phông v sinh dA cU, thay mài
bang gch nen KT300x300, gch op tirong KT300x600; thay mm thiet bi Sen
thin, vOi chu Lavabol.
va

- Thay lai h thing den chiu sang, cong tc và aptomat.
•

A

.
A
1.4. Dieu chinh Phông truyen thong và phong lam vice
(soA 01, tang
2); 02
A
•A
A
A
phông lam vice tang 4 (phông lam vice so 1 và phông may chu khong sum
chüa):
A

.A

V sinh sach, son 1i toàn b tu&ng trong 03 Rip nuóc màu sang; v sinh
sach, sun mâi hoa sat bào v; Thay the h thing din bj hu hông.
1.5. Diu chinh dir tom: Diu chinh theo Nghj djnh s 68/2019/ND-CP
ngày 14/8/2019 v quãn 1 chi phI du ttr xây drng và các Thông tu htrng dn.
2. Tang mire du tir xây dirng sau diu chinh, b sung:
582.348.000 dng
(Nám tram tam mu-al hai triu, ba tram bn mwo1 tam nghIn dng).

Trong do:
-ChiphIxâydmg:
-Chi phi tuvn:
- Chi phi khác:

529.150.000 dng
51.778.000 dng
1.420.000 ding
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3. Nguon von: Kmh phi sir nghiçp khoa hçc va cong nghç näm 2020.
4. Th?n gian thyc hin: N.m 2020.
Các nç51 dung khác cüa Báo cáo kinh t k5Y thut thwc hin theo Quyt djnh
s 1883/QD-UBND ngây 24/7/2019 cüa UBND tinh Quáng Trj.
•A
Dieu
2. Quyet djnh nay co haçu 1irc thi hanh ke tu ngay ky.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám d6c các Sâ: Xây d%rng, Tài chInh, K
hoach vâ DAu ttr, Khoa h9c và Cong ngh; Giám dc Kho bac Nhà nuâc tinh;
Thu tru&ng các ban ngãnh lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay./.1/
A

Noi nh1n:
- Nhu DiM 2;
- Luu: VT, KHCN.
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