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Quáng Trj, ngày.2 tháng4 nám 2021

QUYET DjNH
V vic Phê duyt Báo cáo kinh tE k thut du tir xây drng
Cong trinh: Sfra chfla
to
phông
vic S6 và các Trung tam
thuc Sfr Klioa hçc và COng ngh
cal

Van

lam

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRJ
Can ct Lut Td chüc chInh quyn dja phuang ngày 16/9/2015;
.0 ..
Can cw Lugt Xay dtng ngay 18/6/2014, Luat swa doz, bo sung mQt so theu
cüa Luát Xáy drng ngày 17/6/2020;
P

.'

A

A

A

0

A.

.0

.0

C'ãn cz'r các Nghj d/nh cza ChInh phz Sá 10/2021/ND-CP ngày 0 9/02/2019
quán lj chip/il dâu tw xáy dtng,
06/2021/ND-cP ngày 26/01/2021 cüa
Chin/i phz
quán l chat lwcing và báo tn
trInh xáy d4-ng, sO
15/2021/ND-CP ngày 03/3/2021 vic quán l3 dir an dáu titxáy dtng;

ye

so

ye

cow

ye

Can ci-Quyé't dfnh sá 341/QD-UBND ngày 05/02/2021 cüa UBND tin/i v
vicphán bO kinh phi hoat d5ng khoa h9c và cOng ngh nám 2021;
Theo d nghj cza Sà Xáy dwng tai Ta trInh s 501/TTr-SXD ngày
12/4/2021.
QUYET DIM!:
Diu 1. Phê duyt Báo cáo kinh t - k thut du tx xây dung cong trmnh
vài ni dung chü yu nhix sau:
1. Ten cong trInh: Scra ch€ra cãi to
phOng lam vic Sâ và các Trung
tam thu)c S& Khoa h9c và Cong ngh
2. Loi, cp cOng trInh: Cong trInh dan dimg, cp III.
Van

3. Ngirôi quyt djnh du ttr: UBND tinh.
4. Chü du hr :Sâ Khoa hçc Cong ngh.
va

0

5. Da diem xay drng: 43 Le Lçn, TP Dong Ha; Ducing Diçn Bien Phu, TP
DOng Hà 204 Hung Vuong, TP Dông Ha, tinh Quàng Tij.
6. Myc tiêu du tir: Vic d&u tu cái to, sCra chta cong trInh nhm chng
xuông
Co môi trueing
vic khang trang tao diu kiin thun lqi cho can
b, nhãn viên thrc hin nhim viJ tot hcm.
cap,

lam

7. Quy mô du tir:
7.1. Trung
k5 thut tiêu chun — do lirông — chat lucrng
- Tri sà chInh: Tháo dei toàn b ton
xà g thay mài bng ton xp each
nhit 03
dày 0,42mm và h xà g thép hp ma kern KT 40x80x 1,4mm.
Chng thâm toàn b din tIch sé no mái;
tam

lcip,

lap
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- Cãi tao mái nhà
vic: Tháo dei ton cü, thay m&i mái ton ton xp cách
nhit 03
dày 0,42mm.
lam

lap

72. Trung tam nghiên cfru, irng dyng và thông tin KH&CN:
lam chän nãng nhôm hcip kim dày 0,6mm lien ket vào h khung thép hp ma
kern KT 40x80x1,4mm.
- Nhà kho: cao 4m, thng din tIch 58 m2. Khung t hcip tr thép hp
kern
KT 40x80x1,4; Kt 30x30x1,2mm. Tuàng bao sr ding ton song dày 0,42mm;
nên be tong Mb, lát gch Ha Long kIch thi.ràc 400x400. Mái: lqp ton xôp each
nhit dày 0,42mm, ton diem mái dày 0,42mm, xã g thép hp Kt 30x60x1 ,2
mm. Thiêt ké h thông cp din, thoát nthc hoàn thin.
ma

7.3. Try s&

lam

vic S& Khoa hQc và Cong ngh:

son cü toàn b tung ngoài nha, sau do son
03
V sinh cao sach
nuàc. Riêng, tlx&ng th tric 1 dn triic 2 dic bO krp vfta trát tong din tIch 1 10m2,
trát
bang vt1a XM M75, son 03 rnx6c. Thay mài các thiêt bj v sinh và h
thong cap nuoc.
lap

lai

lai

8. T chuc tir vn 1p Báo cáo kinh t-k5 thut: Cong ty C ph&n Tu v.n
và Xây drng Quãng Thành chi nhánh Dông Ha.
9. Danh myc tiêu chun chü yu dirçic hra chçn:
- TCVN4319-2012: Nhàvàcôngtrinh cOng cng—NguyentAc cobãnthitk.
- TCVN 2737-1995: Tãi trçng và tác dng — Tiêu chuAn thi& ké.
- TC\TN 5573-1991: Gach dá và gch dá ct thép — lieu chu..n thit k.
- TCVN 5576:20 12 H th6ng thoát nuâc - Quy phm quãn 1 k thut;
- TCXD 9206:20 12 Dt thit bj din trong nhà 0 và CTCC - TCTK;
Va mt s quy chun, tiêu chu.n hin hành khác cüa Vit Nam.
A

,

A

A

A

10. Tong mire dau tir xay dyng: 1.200.000.000 dong.
(M3t t), hai tram triu dng).
Trong dO:
- Chi phi xây dirng:

976.886.000 dng

- Chi phi quãn l d an:

29.147.000 dng

-Chi phi t'irv.n:

100.799.000 dng

- Chi phi khác:

7.911.000 dng

-Chi phi dirphOng

85.257.000 dng

11. Ngun vn du tir: Ngãn sách nhà nuOc.
12. HInh thirc t chuc quãn l dy
13. Tin d thyc hin dy

an:

an:

ChU du tu thirc hin quãn l dir an.

Näm 2021.
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Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tt ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh, Giãm dc các Sâ: Xây drng, Tài chInh, K
hoach và Dâu tu, Khoa h9c và Cong ngh; Giám dc Kho bac Nba nu&c tinh;
Thu tru&ng các Ca quan lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này.I./
Ncri nhn:
- Nhtr Diu 2;
- Lu'u: VT, MT.

TM. Uv BAN NIIAN DAN
KT. cirU TjCH
CHU TjCH

Lê Dire Tiri

