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QUYET DNH
Phê duyt báo cáo kinh t k5 thut du tuxây diyng c6ng trinh:
Xy mi nhà wing Ca ging, mái che khu nhã & nhãn viên và cãi to
h irong s 01, Tri san xut gi6ng thüy san nu*c ng9t Trác Kinh
thuc Trung tam ging thüy san Quang TrI
UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR!
Can

thLut Td ch&c chInh quyn djaphwcing ngày 19/6/2015;

Can ci Lut Xdy dyng ngày 18/6/2014 và Lut tha &1, bo2 sung
62/2 02 0/QHJ4 ngày 17/6/2020;
Gán c& Nghi dlnh s 10/2021/ND-CP ngày 26/01/202 1 cz'ia GhInh phü v
quán lj chi phi du twxdy dyng;

Can cz Nghj djnh sá 15/2021/ND-C'P ngày 03/3/202 1 cia C'hInh phi quy
dznh chi tk1t mç3t s n5i dung v quán 1j dw an dáu tw xdy drng;
Xét d nghj cia Sá Nóng ngIiip và Phát trMn nóng thón Quáng TrI tQi T&
trInh s 259/TTr-SNN ngày 16/9/2021.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phé duyt báo cáo kinh t k thut Mu tu xây dipg cong trinh vâi
ni dung nhix sau:
1. Ten cong trinh: Xây mâi nhà uong cá ging, mái che khu nba nhán
viên và cái to h trcing s 01, Trai san xuAt ging thüy san nuâc ng9t True Kinh
thuc Trung tam ging thüy san Quãng Trj
•
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2. Cap quyet dnh dan tu: Uy ban nhan dan tinh Quang Tr

3. Chü Mu tir: Trung tam ging thUy san Quáng Trj
4. Mic tiêu Mu ttr xãy dtrng: Xây môi nhâ trang Ca ging, mái che khu
nhà a nhân viên và cái to h uang s 01 nhm cãi thin ca si h t&ng Trung
tam ging thüy san Quãng Trj d phát trin san xut nuôi trng thüy san theo
huông m& rng quy mô san xut, nãng cao strc cnh tranh cao và phát triên ben
vUng; &ra thüy san tra thânh ngành san xuAt chü lirc, cung cp nguyen 1iu phiic
v1i ch bin xut khu và tiêu dung trong tinh, dng th&i to vic lam, tang thu
nhp cho nông dan, dam bão an sinh xã hi, gop phn xóa dói giám nghèo.
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5. Ni dung và quy mô du ttr:
5.1. Quy mô dâu tir:
Nâng cp, cãi to h i.rong s 01 vài din tIch 225,06m2;
Xây dirng mi nhà ixcing gi6ng vi tng din tich 64,8 rn2;
Xây mi mái che khu nhà & nhân viên vâi tng din tIch 55,31m2.
5.2. Giai phap thiet ke:

-

-

-

Nãng cap, cal to h u'ong s 01:
D be tong mái h áp tric vâi mái ttr&ng dá hc hin trang bang be tong
c& thép M200 dá 1x2 dày 15cm và nâng cao trInh dinh h tti các vj trI thAp; Ba
kè h di.rcic chia thành 9 khoang, gi&a cac khoang b trI 01 khe lan bang 02 I&p
giây du và 3 lap nhira du&ng; Cao trInh hoàn thin dinh kè tà +2.90~ +3.25;
Day h: Cao trInh dày h +1.50; Nao vet bàn day dày trung bInh 15cm,
sau do dp btng dt cp 3 dày 25cm drn chit K90, tn dting dt nao vet dtp lti
dày 10cm;
5.2.1.

-

-

Ong xá: Ong xà dày và xà tràn cho h bang ng nhira HDPE di.r&ng kInh
110mm dày 5,3 mm, có b trI van nhira xá day;
Trên dinh h b trI ng nhira PVC dix?mg kInh 42mm dày 2,1mm chôn
sâu vào be tong 12cm, b trI mt do 2m/1 cc; thit kE cc bAng ng thép DN25
dày 2,3mm dài 0,95m có bàn móc thép d dt vào 6ng nhra chôn sAn nhàm mi1c
dich chng nr&c tràn xâm thçrc v müa mua là dê bào v Ca ging.
5.2.2. Xây dirng m&i nhà u'ong gi6ng: Di.rcic phân thành 03 ho rcing v&i
tong din tIch 64,8 m2 vói kêt cau nhu sau:
Nhà i..rcnig duac thit k v&i hInh thüc móng bang két hçip lam móng be
vOi k& cu bAng be tOng c& thép M200 dá 1x2 dày 15cm; H thng tri nhà
hong, giAng dinh tu&ng b vài k& cu bAng be tOng c& thép M200 dá 1x2;
ttthng be xây bAng gch be tong kIch thithc (15x20x30)cm M100, v&a xãy
MIOO; trát vàa tl.r&ng be mt trong 2 l&p dày 3,0cm, có quét ni.râc xi mãng trl.rOc
khi trát mi 1&p, mitt ngoài tràt vra I lOp M100 dày 1,5cm;
-

-

-

PhAn mái: BAng h thng vi kèo, thanh giAng kèo bAng thép hp ma kern
kt hcip thép hInh; xà g bAng thép hp rn kern (40x80x1,4)rnrn; rnái !cTp bAng
tOn song vuOng 0,42mm 0 thrOi có b trI tm xop cách nhit, bô trI ke chng bão
mat d 4 cái/1m2;
-

Nn xung quanh nhà hang có kM cu bAng be tOng M100 dá 2x4, dày
8cm, lang vüa có dánh màu dày 2cm;
Dii&ng ng cp nu&c be bAng 6ng nhira HDPE &r&ng kInh ng 32mm dày
2mm, lAp dt rnOi 01 may barn chIm và thoát nuOc bAng ông nhira HIDPE dt.r0ng
kInh D75, dày 3,6mm có bé trI 03 h6 van xã;
-

-
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- Phn thoát nuâc mat: Bng du&ng ng HDPE Dk=225mm dày 8,6mm dài
18m có bô tn ho thu nuOc dâu tuyn;
- Cp diên: Du n6i tai cot diên hiên có, móc cap vào ct den hin h€u, bi
trI 03 bong den 1 ,2m cho nhà rong.
5.2.3. Xy m&i mái che khu nhà & nhãn viên: Lam mi mái che kkiu nba
& nhân viên vâi tng din tIch 55,31m2 v&i h móng và trij có kt cu bang be
tong c6t thép M200 dá 1x2; mái che bang h kèo bang thép hp m kern kt hqp
thep hinh, xa go bang thep hop ma kern 40x80x1,4mm, ma! 1p bang ton song
vuong 0,42mm, bo tn ke chong bao mt d9 4 cai/1m; phan nen do bu nen day
10cm b.ng be tong M150 dá 1x2.
6. To chtrc tu' vn khão sat, 1p Báo cáo kinh t k thut cong trInh:
Cong ty C phan thit k và xây dirng 19.8
7. Dia dim xây drng: Xã Gio Quang, huyn Gio Linh, tinh Quãng Trj
8. Loi, cp cong trInh: Cong trInh Nông nghip và Phát triên nông thôn,
cap v

9. Giá trl d toán xãy dçrng cong trInh: 400.000.000 dng
triçu &ng); Trong do:

(Ban

tram

350.265.000 dng;

- Chi phi xây dirng:
- Chi phi quãn 1 dir an:

7.917.000 dng;
41.439.000 dng;

- Chi phi tu van:

379.000 dng;

- Chi phi khác:
(Clii tjlt có phy lyc kern theo)

10. Nguôn vn: Kinh phi không thuO'ng xuyên cOa Trung tam ging thOy
san Quãng Trj
11. HInh thü'c quãn I dy an: ChU dau tu trirc tiep quân 1'
12. Giãi phóng mt bang: Cong trInh nâng c.p chO yu trên tuyn cü hin
có, pham vi bj ãnh hithng do chi dau ti.x tii' giãi phóng mit bang
13. Thô'i gian thirc hin: Nãm 2021
14. Don v quãn 1, sir dyng: Giao Trung tam ging thUy san quân 1, khai
thác Va có trách nhim duy tu, bão tn cong trinh.
Diu 2. ChO dAu tu thirc hin cong khai hOa thông tin day dO theo quy djnh
cOa pháp 1u.t d phiic vi cong tác giám sat dAu tu cong dng và có trách nhim
t chirc thrc hin vic dau tu xây dirng cong trInh dam bão ha luçrng, hiu qua
và tuân thO dOng các quy djnh hin hành cOa Nba nuâc v quán 1 du tu xây
dirng cOng trInh.
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc k tr ngày k ban hành.
Chánh Van phông UBND tinh; Giám d& các Sâ: K hoach và Du tx, Tài
chInh, Nông nghip và Phát trin nông thôn; Giám dé,c Kho bac Nhà nuàc tinh,
Giám dc Trung tam ging thfiy san Quãng Trj chju trách nhim thi hành Quyt
djnh nàyi.
TM. u'c BAN NIHAN DAN
Noi nhin:
KT. CHili T!CH
- Nhu Diêu 3;
CH TIC
- Luu: VT, NN

Ph Ic
dung cOn trInh Xây moi nhà uong ca giOng, mal che khu nhà& nhân viên va cãi tao ho trng s 01,
Tong mire dâu tu
san xuat .gio thuy san nuo'c ngQt True Kinh thuQc Trung tam giong thuy san Quang Tr!
em theo Qm étznh sófTQD-UBND ngay45 thang3 nám 2021 cua UBND tinh Quang Tn,)
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Chi phi xây drng
Chi phi xây dirng cong trInh
Chi phi quãn 1 dir an
Chi phi tir vn dan tir xây thyng
Chi phi khâo sat dja hInh
Chi phi 1p báo cáo kinh tê k thu.t
Chi phi giám sat thi cong xây dirng
Chi phi khác
Chi phI thm djnh thit k k thi4t
Chi phi th.m djnh dr toán xây dirng
TOng cong (Lam trôn)
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