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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
J3c lap - Tuj do - Hnh phüc
Quáng Trj, ngày t3 tháng 11 nám 2021

QUYET D!NH
V vic phê duyt Báo cáo kinh t k5 thut du ttr xây dirng cong trInh
Trii s& Cong an xã Ba Tang huyn Hu'óng Hóa
Uc BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI
Can cz'r Lut Td chtc chInh quyn dja phztong ngày 19/6/2015;
Can cz. Lugt Dáu tic cOng ngày 13/6/2019,
Can ci Lu2t Xáy dicng ngày 18/6/2014 và Luát tha dOi, bO sung mt sO
diêu cza Lut Xáy dy'ng ngày 1 7/6/2020,
Can c& Luát Kiên trác ngày 13/6/2019,
Can ci các Nghj djnh cza ChInh phü: sO 15/2021/ND-CT ngày 03/3/202 1
ye quán ldy' an dâu tic xáy dy'ng; sO 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021 Quy
d/nh chi tiêt mç3t sO ni dung ye quán lj chat hrng, thi cOng xây dmg và báo frI
cOng trInh xây dyng, sO 10/2021/ND-CT ngày 09/2/2021 ye quán lj chi phi dáu
tic xáy drng;
C'án c& các ThOng tic cia Bô Xáy dtng: so 11/2021/TJT-BXD ngày
31/8/2021 hicóng dan m3t sO n3i dung xác djnh và quán lj chi phi dáu tic xáy
dyiig, sO 12/2021/TT-BXD ngày 3 1/8/2021 ban hành djnh m&c xây dy'ng,
Can ci Nghj quyêt sO 132/NQ-HDND ngày 30/8/2021 cia HDND tinh
Quáng Trj ye vic phê duyt Chi trzro'ng dáu tic dir an.' Try sO' COng an xâ Ba
Tang, huycn HirO'ng Hóa;
Thrc hin COng van sO 1066/BGA-H02 ngày 2 6/3/2020 cüa Bó COng an ye
vic quy hogch, bO tn qu9 dat an ninh dê xây dy'ng try sO' Cong an xâ, thj trân
thu5c Bô COng an trên toàn quOc;
Thrc hiên Cong van s01585/UBND-TN ngày 14/4/2020 cüa UBND tinh ye
viçc quy hogch, bO trI qu9 dat an ninh dê xáy drng try sO' COng an xd, thj trán
thuç5c B(5 cong an,'
Theo dé nghj cüa Chánh Van phOng UBND tinh và cüa Giám dOc SO' Xáy
dmg tgi TO' trinh sO 2199/TTr-SXD, ngày 09/11/2021.
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt Báo cáo kinh t k5' thutt du tu xây drng cong trInh vâi
nhüng ni dung sau:
1. Ten cong trinh: Tri so COng an xã Ba Tang huyn Hithng Hóa.
2. Chü du tir: Cong an tinh Quáng Trj.
3. Mic tiêu du tir: Dáp Ong cci ban diêu kiên lam viêc sinh hoat, Ong trrc
san sang co dng dê gi vng an ninh trtt tir tai dja phwmg và dam bão tiêu
chuan quy djnh tai Nghj djnh sO 18/2013/ND-CP ngày 2 1/3/2013 cüa ChInh phü
ye quy djnh Ca sO v.t chat hu can dOi vOi sT quan, chiên sT dang phiic vii trong
l%rc lucng Cong an nhân dan.
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4. Ni dung, quy mô du tu' và giãi pháp thit kê chü yu:
4.1. Loi/ cp cong trInh: Cong trInh dan diing, cap III;
4.2. Giai phap thiet ke:
4.2.1. Nhà lam vic và sin!, hoal cüa CBCS.
Nhà gôm 02 tang; din tIch xây drng 359,0m2; tong din tIch san 377,0m2;
chiêu cao 9,67m.
- Giãi pháp kiên trñc: Nên nhà dày 100mm bang be tong B7.5 dá
Dmax=70; m.t nên nhà lát gch Ceramic KT600x600mm, khu v sinh lát gch
chng tniçit Ceramic KT300x300mm; h tu&ng bao che xây gch dày 150±220;
h thông ci:ra di, cra sO, bang khungnhôm djnh hInh kêt hçrp kInh an toàn dày
6,81y; riêng vách kInh VK1, VK bng khung nhôm djnh hInh két hçvp kmnh
c.rông hrc dày 81y; ciraD1 khung thép hp két hçip pano thép dày 1mm; mái lçp
ton dày 0,42mm trên nell xà go 40x80x1,81y.
- Giãi pháp kêt câu: Móng s1r d1ing móng don bang BTCT B20 (M250) dá
Dmax=20. Phân than, dam san, giäng, bô trii bang BTCT B20 dá Dmax=20.
- Các giài pháp khác
+ Giài pháp cap din trong nhà: Nguôn din cap vào là nguôn 1 pha; si'r
dung 1o.i day CU/XLPE/PVC tiêt din 2x10rnm2; Tc din chInh sir ding day
cap CU/PVC/PVC M2x6 mm2 luOn trong ông nhija di ngâm tithng; Day cap
din chiêu sang, ô cam, qut, sr diing các loai tiêt din: 2x1,5mm2, luôn trong
ông nhra di ngâm tithng, trân. H thông den chiêu sang sr diing cac lo.i den led
don 1,2mxl8W/220V, den led don 0,6m x 9W/220V, den op trân loai D3009W, cong täc, ô cam, Aptomat, qu.t trân, qut treo tithng sü diing 1oti Roman
hoc tuong dixcing;
- Chông set: Thiêt ké theo phuong an chông set dánh thàng và h thông nôi
dat bão v, gôm: Sir dixng h thông kim thu set CT3 D18, L0,8M; day dan set
trOn ma kern CT3 D10 ma kern; c9c tiêt dat L63X63X6, L=2,0 m. Lap dt dam
bão yêu c.0 k5 thut, yêu cu din tth ni dt R<10;
- Giâi pháp cap nithc: Dung nguon nithc ttr giêng khoan cap len 01 két Inox
dtt trên mái, sau do nithc tr chay den các thiêt bj sü dirng nlnffc, h thông ththng
ông sü diing ông nha PP-R gOm các loai dii&ng kInh D20±50. H thông thiêt bj
và các phii kin dâu nôi duçic lap dt dông b dam bão yêu cu sr diing;
- Giài pháp thoát nuâc: Nuâc chu tha duçic thu vào ông thoát nuc, sau
thoát ye ho thâm, riêngthoát nuâc tiêu và b xi dan ye be t1r hoai duçic xr 1 ciic
b sau do do thoát ra ho thâm, h thông du&ng ông thoát ni.thc sr dting ông nhira
PVC gôrn các loai du&ng kinh D40-110 và các phi kin dâu nôi dam bào yêu
câu k5 thut;
- Phiiong an phOng cháy chtra cháy:
+ H thông chta cháy: Sfr dung phirong an bInh chtra cháy CO2 MFZ4 và
bInh cha cháy MT3 dt trong 3 hp chüa bang ton son tTnh din, mi hp b trI
01 bInh CO2-MFZ4, và 01 bInh chüa cháy MT3 phIa trên mi hp bO trI tiêu
lnh chcta cháy theo quy dnh.
4.2.2. Gara xc may:
- Xây drng 01 nhà cap IV, cao 01 thng; chiêu cao cong trInh 2,5m; chiu dài
9,8m, chiêu rng 3.9m; Din tIch sü dyng chinh 30m2, din tIch xây dirng 38m2.
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Sü diing ng thép tráng kern D90 dày 31y lam kt c.0 chju hrcchinh; sü
diing ông thép tráng kern D60~D75 dày 2,5-2,81y lam kêt câu gia cô; mái lçip
song vuông dày 0,42 ly, xà go ông nuc D40; nên bang be tong dá 1x4 B1O
(M150) dày 100, nên lang xi mäng, cat ô 3m.
Móng dan BTCT cap d ben B15 (M200) dá 10x20; móng tu&ng, móng
vTa xây gch be tong dc mac 75, vüa xi mäng mac 75; be tong lot sr diing BT
dá 4x6 cap dO ben B3.5 (mac 50).
4.2.3. Cong + Hang rào.
Cong chInh: Xây dijng cong chInh rng 4rn, gôm 2 tri1 chInh kich thithc
600x600mm, cao 2.5m san màu san theo thiêt ke; cira kéo khung lam bang sat
hp 40x80mm dày 1 .41y, pano ton dày 1 .21y, san màu xám.
Hang rào xây: Xây dmg hang rào xây cao 1,65m. Tong chiêu dài L36m;
Chân tu&ng rào xây blO mac 100, phãn trên ti.T?mg xây dày 110mm; chân ti.r&ng
rào, trii, phân tuOng phIa trên san theo màu san thiêt kê.
Giài pháp kêt câu: Giài pháp thiêt kê kêt câu khung chju hrc; rnóng dan
BTCT cap dO ben B15 (M200) dá 10x20; phân than sü dyng kêt câu khung
BTCT cap dO ben B 15 (M200) dá 1 0x20 toàn khôi chju li,rc chInh; be tong lOt sr
ding BT dá 4x6 cap dO ben B3.5 (M50).
Hang rào kern gai : Do trii hang rào kern gai BTCT 150x150mm cao 1,5rn
tO trát via xi mäng các m.t; mOi trii each nhau 3m; tong chiêu dài L140m; Kéo
day thép gai dày 31y.
4.2.4. San dw&ng be lông:
Din tIch 310m2: Câu t?o mt san be tong gôrn các l&p sau: (1) 1rp dá Ix2
M200 dày 100mm lam phäng mt cat ô 3m; (2) lap bt nilông giU nuâc; (3) lap
dat san nên dçn sch tixói nithc dam k; dO dôc ngang dutmg i=0,5%;
4.2.5. San nên:
San nên toàn bO khu dat xây dung Cong trInh; chiêu dày iap dào trung
bInh tir 0,1~0,2m; h so dam chat k=0,90.
San nén vth dO d& i=0,1%, vói dO thp d.n v phIa có dja hInh thp
huang Nam; tong din tIch san nên: 2.000rn2.
A
A
4.2.6. Hç thong cap then ngoal nha:
Cap din ngoài nhà: Lithi cap din 0,4kv di.rçic dâu tü dung day khu viic
khu dan cu di den tü din tong cüa Nha lam vic bang cap din CU/XLPE 2x10;
4.2.7 H thông cap thodt nithc ngoài nhà:
Nguôn nuOc cap: Dâu tu Giêng khoan mai sâu 60m, giêng khoan cO dung
kInh k5 thut DuO, cap len bôn nuc mái bang Ong PPR D20; các thiêt bj lien
hoàn khép kin dam bâo yêu câu sü diing.
5. Ti chfrc tu vn khão sat, 1p Báo cáo kinh t k5 thut:
Cong ty Co phân Tix van dâu tii xây dimg ti Quãng Trj.
6. Chu nhiçm 1p Bao cao kinh te ky thut: KS Le Van Hoai.
7. Dia dini xây dirng: Xä Ba Tang, huyn Hithng Hóa, tinh Quãng Trj.
8. Tong mu'c dau tir: 3.000.000.000 dong
(Bang chI: Ba t' dông chán)
Trong do:
Chi phi xây dirng:
2.485.529.000
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Chi phi quãn 1 dir an
85.65 1.000
Chi phi tti vAn:
298.022.000
Chi phi khác:
25.599.000
Chiphi diphông:
105.199.000
9. Ngun vn du tir: Ngân sách tinh can d& theo tiêu chI cho lTnh vrc an
ninh trt tçr, an toàn xa hi.
10. Hinh thtrc quail 1 diy an: Thuê tii van quãn 1 dir an.
11. Tho'i gian thire hin dir an: Näm 202 1-2022.
Diu 2. Cong an tinh Quâng Trj thirc hin cong khai hóa thông tin day dü
theo quy dnh dê phiic v1i cong tác giám sat dâu tir cong dOng.
Diu 3. Quyet djnh nay có hiu lirc kê tü ngày k ban hành.
Chónh Van phông UBND tinh, Giám dOc các sâ: Xây drng, Giao thông
van tãi; Tài chInh; Kê hoach và Dâu tu; Giám dôc Kho btc Nhà nithc tinh; Chü
tjch UBND huyn Hrnng Hóa; Giám dôc Cong an tinh Quãng Trj và Thu
tru&ng các S&, Ban, Ngành lien quan chju trách thim thi hânh quyêt djnh này./
Noi nhzin:
-Nhudiu3;
- Luu: VT, NC../

TM. U BAN NHAN DAN
U T!CH

ô Van Hirng

