ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4504 /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng12 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:
Xây dựng nhà để xe và cải tạo bổ sung nhà kho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP, ngày
09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP, ngày
26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây
dựng; số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Công văn số 5213/UBND-TM, ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về
việc điều chỉnh dự toán của Hội Nhà báo tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2559/TTr-SXD, ngày
16/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
với nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên công trình: Xây dựng nhà để xe và cải tạo bổ sung nhà kho Hội Nhà
báo tỉnh Quảng Trị.
2. Chủ đầu tư: Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị.
3. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm hoàn thiện cơ
sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên và phóng viên đến làm việc.
4. Nội dung và quy mô đầu tư:
- Xây mới nhà để xe, diện tích xây dựng 73m2, chiều cao 2,95m tính từ
cos sân hiện trạng. Kết cấu móng bê tông đá 1x2 M20 kích thước (KT)
550x500x800mm kết hợp hệ khung cột, vì kèo ống thép mạ kẽm D65, 40,
25mm. Mái lợp tôn dày 0,4mm có ke chống bão, xà gồ thép hộp mạ kẽm
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KT30x60x1,8mm. Đổ bê tông đá 1x2 M100 dày 10cm, lát gạch terrazzo
KT400x400mm để hoàn trả nền sân, diện tích 5m2.
- Cải tạo nhà kho: Phá dỡ lan can, xây chân móng gạch đặc, vữa xây trát
M75, đổ bê tông đá 1x2 M100 bù bậc cấp. Khung vách tôn bằng tổ hợp xà gồ mạ
kẽm KT30x60x2mm kết hợp tôn dày 0,42mm.
- Thiết bị: 02 giá kệ sắt KT1800x400x1760mm bằng thép sơn tĩnh điện.
5. Địa điểm xây dựng: Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị.
6. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.
7. Nhà thầu lập BCKTKT xây dựng công trình: Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng Quảng Trị.
8. Chủ nhiệm lập BCKTKT: KTS. Lê Anh Linh
9. Tổng mức đầu tư xây dựng: 132.904.000 đồng.
(Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu, chín trăm linh bốn nghìn đồng).
Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
- Chi phí thiết bị:
- Chi phí quản lý dự án:
- Chi phí tư vấn:
- Chi phí khác:

108.258.000
9.561.000
2.953.000
11.214.000
918.000

đồng
đồng
đồng
đồng
đồng

10. Nguồn vốn: Ngân sách năm 2021.
11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
12. Thời gian thực hiện: Quý IV, năm 2021 – Quý I, năm 2022.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế
hoạch và Đầu tư, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;
Thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Hoàng Nam;
- CVP, PVP Lê Hữu Phước;
- Lưu: VT, VXD.
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