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QUYET DNH
V vic Phê duyt Báo cáo kinh t k5 thut du tu xãy dyng cong trInh Nãng cp,
cãi to try so' lam vic Trm khuyên nông huyn Cam L và huyn DakrOng
UY BAN NHAN DAN T!NH QUANG TR!
Can c& Luat T cht'cc C'hInh quyn cl/a phuvng ngày 19/6/2015,
Can cii' Luçt Dcu tw cong ngày 13/6/2019;
Can c& Lu2t xáy dy'ng ngày 18/6/2014 và Lut tha dái, b sung m5t sO' diu
cüa Lut xáy dy'ng ngày 17/06/2020;
Can cii' LuçU Kié'n trüc ngày 13/6/2019;
Can th cácNgh/ cl/nh cüa C'hInh ph: sO' 06/2021/ND-CF ngây26/01/2021
cüa Chinh phi ye Quy cl/nh chi tiét mt sO ni dung ye quán 1j chat lupng, thi
cOng xáy dmg và báo trI cOng trInh xOy dyng; sO 10/2021/ND-CF ngây 09/2/2021
cia ChInh phz ye quán lj> chi phi dáu tu xáydyng; so 15/2021/ND-CF ngày
03/3/202 1 ye Quy cl/nh chi tiêt mç5t sO n3i dung ye Quán l• j dr an dáu tit xáy dyng;
Gàncü' các Thong tu' cüa Bó xáy dung: sO' 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
Hithng dan m5t so nç51 dung xác cl/nh vâ quán lj chi phi dáu tu' xáy dyng; sO
12/2021/TT-BXD ngày 3 1/8/2021 Ban hành cl/nh mc xáy dyng,'
Xét d ngh/ cla Trung tam khuyln nOng tinh Quthng Tr/ tgi TO' trInh sO'
558/TTr-KW và 559/TTr-KN ngây 28/12/202 1 và thám cl/nh cia SO' xáy dy'ng tInh
Quáng Trj (VOn ban sO 204 7/SXD-QLXD ngày 27/10/2021).
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt Báo cáo kinh t k9 thut du ti.i xây dirng cong trInh Nâng
cap, cái t?o trii s lam vic Tram khuyen nông huyn Cam L và huyn Dakrông
vOi ni dung chü yêu nhii sau:
1. Ten cong trInh: Trm khuyên nông huyn Cam Lô vâ huyn Dakrông.
2. ChO ctu tu': Trung tam khuyên nông tinh Quáng Trj.
3. Myc tiêu du tu: Nâng cap, si:ra ch€a Trii sâ lam vic Tr?m khuyên nông
huyn Cam L và huyn Dakrông nhm dáp 1rng tOt hcin ye c so vt chat phiic vJi
qua trInh lam. vic cüa Tr sO.
4. Ni dung, quy mô du tir va giãi pháp thiêt k chü yu:
4.1 Loi/cp côngtrInh: Cong trInh dan ding cp III
4.2 Giai phap thiet ke:
a. Cal tio mái:
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- Tháo dc toàn b rnái tOn, xà g thép dã gi ret, xung c.p; Thay mi mái ton
song vuông dày 0,4mm; Xà go thép hp m kern KT: 40x80x1,4; Thanh kèo thép
hp mt kern KT: 5OxlO0xl,8mrn;
- V sinh toàn b Se no thu nuâc; xir l2 chng thm bang dung djch bestmix
AC400; Lang vfia XM mac 75#; dày TB 30mm dánh dôc ye 1 thoát nuóc; Quet
ntrâc XM nguyen chat, thay câu can rác.
b. Cãi tio h thng cfra:
- Tháo d toàn b h thng cira di; cira s bang g; Thay mOi h thng ci:ra
nhira UPVC lOi thép; két hçip kInh träng an toàn dày 8,38mm; Lp mOi h tMng
hoa
cira s&
c. Cal to gch lát nn:
- Tháo dO toàn b gch nn các phOng và hành Lang cà 2 tng; Can vüa xm
mac 75# dày 30mm to ph&ng; Lát li toàn b gch nn Ceramic KT: 600x600;
+ Cãi to lan can hành lang và câu thang;
- V sinh xà nhám Ian can thép cu thang; lan can hành lang; san 01
chng gi, 02 nixóc son du màu ghi;
- Dic nhám bâc cp c,u thang và b.c tarn cp, v sinh sach; Lát dá Granit
màu xám nguyen tam.
d. Cãi tio son ttrông:
- Xâ nhám toàn b tu&ng trong và ngoài nhà, v sinh sch bii bin; san 01
nuac lot; 02 nuac phü (trAn, dm san rnàu trng; tithng ngoài san màu yang kern;
tu?mg trong san màu yang nht); Trân hành lang tang 2 phá dâ 1 0m2
trát trn
bj bong rep, trát li vcra XM mac 75#; san trân màu tràng.
e. Cal to h thng din, nur&c:
- Thay mth toàn b h thng din chiu sang và qut; di day ni lun trong
máng nhra di ni kçp nách dam, trân;
- Thay m&i bn nithc Inox 1 ,5m3 và &ràng 6ng cp rnthc t1r bn Inox dn
khu wc bng ng nhra PPR d25 (l30m);
- Tháo d& gch nn v sinh; Lát li gich nn Ceramic chng tnrqt KT:
300x300;
- Thay mâi b xi, Lavabo trong phOng v sinh.
sat

lap

lop

5. Nhà thu 1p BCKTKT xây dyng cong trInh: Co phn Nam Long
Quàng Trj.
6. Chü nhim Ip BCKTKT: KS Nguyn Thanh San.
7. Oja dim xây drng cong trInh: huyn Cam L và huyn Dakrông, tinh
Quãng Trj
8.Tingmücdãutuxâydirng:
A

A

A

A

8.1. Trm khuyen nong huyçn Cam L9: 481.884.000 dong
(Bang chI: Bn tram tam mtrcii mt triu tam tram tam murli bn nghIn dng,)
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422.148.000 dng
Trong do: + Chi phi xây dimg:
14.547.000 dng
+ Chi phi QLDA:
41.308.000 dông
+ Chi phi tu vn DT-XD:
3.88 1.000 dng
+ Chi phi khác
A
8.2. Tram khuyen nong huyçn Dakrong: 501.737.000 ilong
A

A

A

(Bang chI Nám tram linh mç5t triu bay tram ba mwcri bay nghIn dông,)
439.540.000 dng
Trong do: + Chi phi xây drng:
15.147.000 dông
+ Chi phi QLDA:
43 .009.000 dng
+ Chi phi ti.x v.n DT-XD:
4.041.000 dng
+ Chi phi khác
A

A

9. Nguon von dau tir: Theo van so 3969/UBND-TM ngay 3 1/8/2021 cua
UBND tinh.
10. HInh thirc quãn 1 dr an: ChU du tu thirc hin quãn 1 dir an.
11. Thô'i gian thirc hin: Näm 2022.
Diu 2. Trung tam khuyn nông tinh Quãng Trj Co trách nhim to chirc hra
ch9n nhà thâu xây drng dam bão chat krçing và hiu qua, tuân thu các quy djnh
cüa Nhà ntxâc ye quân 1 dâu tu và xây dim. Chi di.rçic triên khai thrc hin dâu tu
xay dirng cong trInh sau khi duçic bô trI von theo van
3969/UBND-TM ngày
3 1/8/2021 cüa UBND tinh.
so

Diu 3. QuyM djnh nay cO hiu hrc kê tir ngày ks'.
Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các Sâ: Xây dimg, Tài chInh, K
hoch và Du tu, Nông nghip và phát trin nông thôn; Giám dc Kho bc Nhà
nu&c tinh; Giám dc Trung tam khuyn nông tinh và Thu truOng các &m vi lien
quan lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay./4
NcrinhIn:
-Nhu'Diéu3;
- CT,PCT TT Ha S5 Dông;
- PVP Nguyen Ccru;
- Ltru: VT, NNp./
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