UY BAN NHAN DAN
HUYIN MINH LONG
S: 1340/QD-UBND

CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA VIT NAM
Dc 1p — Tiy do — 11tnh phüc
Minh Long, ngày 30 tháng 10 nám 2018

QUYT D!NTI
Ye vic phê duyt Báo cáo kinh t k5i thut xây drng
cong trinh: Trithng Mu giáo Long Hip;
Dja diem xây dirng: Xã Long Hip — huyn Minh Long
CHU T!CII UY BAN NEJAN DAN HUYN MINET LONG
Can cir Lut To eInrc ChInh quyên da phuo'ng ngày 19/6/2015;
Can cir Lut Xây dirng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can ci Nghj dnh so 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cii.a ChInh phü ye
quail i chi phi dãu tu' xây dmg cong trinh;
Can cir Nghi. dnh so 46/2015/ND-CP ngày 12/5/20 15 cüa ChInh phü ye
quàn 1 chat luçmg và bào trI cong trInh xây drng;
Can cá Nghi. djnh sO 5 9/20 15/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa Chinh phiX, ye
quán 1 dir an dâu tu xay d1rng;
Can cir Thông tu so 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 ciia B Xây dirng
Htthng d1n xác dnh và quàn 1 chi phi du tir xay dimg;
Can cir Thông tu so 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa B Xây drng
Quy djnh chi tit và huâng dn rnt s ni dung v thrn djnh phê duyt dir an và
thit k, dçr toán xây dLmg cong trmnh;
Can cu Thông tu' s 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/20 16 cüa B Xây d1mg
Quy djnh chi tik mt s ni dung v quàn 1 cht luçTng Va bào trI cong trinh xây
dçmg;
Can ciur Quy& dinh s 79/QE-BXD ngày 15/02/20 17 cüa B tru&ng B Xây
dçmg v vic cong bô di:nh miuc chi phi quàn 1 dir an và tu van du tu xây dirng;
Can ciur Quyêt djnh so 03/2017/QD-UBND ngày 11/01/20 17 cña UBND tinh
Quáng Ngi, ye vic Ban hành quy djnh ye mt sO nhim v1i quàn 1 dâu tu và xây
dirng trên da bàn tinh Quàng Ngi;
Can ciur Quyêt djnh sO 1818/QD-UBND ngày 24/10/2018 cüa Chiu tjch
UBND tinh Quàng Ngi ye vic phê duyt chiut tru'oflg dâu tu danh m11c d an khi
cong mó'i näm 2019 cüa Dir an 1 — Chu'o'ng trInh Miic tiêu quôc gia giàm nghèo
ben vctng tinE Quàng Ng.i;
Theo Báo cáo kt qua thârn dj.nh so 105/KQTD-KT&HT ngày 29/10/20 18
cüa phông Kinh tê và H. tang, ye vic thâm djnh Báo cáo kinh tê - k5 thut xây
dirng cOng trInh: Tru'ô'ng Mu giáo Long Hip,
QUY1T DINH:
Biêii 1. Ph duyt Báo cáo kinla th k thut xây dimg cong trInh: Trurng
Mu giáo Long Hip, vó'i các ni dung chü yëu sau:
1. Ten cong trInh: Trung Mâu giáo Long Hip.
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2. Chü dan tir: UBND huyn Minh Long.
- Do'n vj thic hin: BQL DA DT XD & PTQD huyn Minh Long.
3. Loi, cap cong trInh: Cong trInh dan d1ng.
- Cp cong trInh: Cap III. Niên hn sii dicing: 20-50 nàrn.
4. Dja diem xay drng: X. Long Hip, Huyn Minh Long.
5. HInh thfrc dãu tu': Xây dirng rnó'i.
6. Nguôn vn: Chuang trinh 30a.
7. Nám thirc hen: 2018-2019.
8. Do'n vj 1p Báo cáo Kinh tê - K5 thut cong trInh: COng ty TNHH tLr
vn thng h9? BInh Minh.
9. Mic tiêu dilu tu':
Xu.t phát tr nbu câu thirc tê ye CG so', darn báo cho vic giàng d.y và h9c
cña giáo viên và hgc sinh tru'Ong rn.0 giáo Long hip; Vic xây dirng dy ló h9c
02 phOng 01 tang là can thiêt dôi vói trixO'ng Mâu giáo Long Hip.
Roan thin co' SO' vt chat dê TruOig rnâu giáo Long Hip phi7ic vil tOt cho sr
nghip phát triên kinh tê - xã hi, dóng gop rnt phãn co' s 4t chat cho ngành
giáo dyc và dja phixo'ng.
10. Chü nhim Ip Báo cáo kinh tê - k5 thut dan tir xây di'ng cong
trInh: (Ong) Nguyen Van Tài.
11. Ni dung các quy chuân,tiêu chuân, quy mO dâu tu':
11.1. Danh mic các quy chuân k thut, tiêu chuân áp dung:
- Qui chuân xL'ty dçrng Vit Narn ban hành kern theo Quyêt djnh s
6281BXD-CSXD ngày 14/12/1996 cüa B Xây dçrng;
- Quyt djnh s 439/BXD-CSXD ngày 25/09/1997 ciXa B Xay Dçrng v
vic ban hành quy chuan xây dirng t.p II và t.p III.
11.2. Quy rnô du tif: Tong din tIch khuôn viCn tru'Ong sau khi ma rng:
S3216 rn2; cu the nhu' sau:
Dày ló'p hQc 02 phOng 01 tang:
*1 Giài pháp kin true:
: S216 m2.
- Din tIch xây dt.ing
: S=256 rn2.
- Tong din tIch san
: H = 5,75 in. Trong do:
- TOng chiêu cao cong trmnh
: Htt = 3,9rn;
+ Chiêu cao thông thüy
: Hm =1,85 m.
+ Chiêu cao mái
I Giài pháp kêt câu và hoàn thin:
- Cong trInh Co dng khung BTCT chu lirc, ttxOng bao che xây gch không
nung VXM M50 dày 200.
- CáC CU kiên BTCT dá 1x2 M200.
- Móng turO'ng xIy dá che 15x20x25 VXM M50.
- Be tong nn dá 4x6 M50 dày 100.
- Nn lát g.ch Ceramic 500x500.
- Mái do BTCT dá 1x2 mac 200 dày 100, trên 1p Tole dày 4.51y.
- Xà go thép Cl00x40xl0 dày 2,Oly san 3 nuó'c chông ri.
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- Tu'è'ng thu hi xây gch không nung VXM M50 dày 150.
- Ló'p trát tuèng VXM M75 dày 15mm.
- Trát c.0 kin BTCT VXM M75 dày 15mm.
- Cira di, ctta sé dung cia nhôm, kInh ti4ng dày Sly.
- Tung bà matit (bet KOVA), son 1 rnthc tr&ng 2 nuót rnàu, son DULUX.
ll thông din chiu sang:
- H tMng din di am tuèng.
- Di'ing cong thc 1 ht, 2 hat, 3 hat.
- Dung è, cm dôi iSA.
- Dung qut trn di chiu và qut treo tuèng 2 day.
- Dimg day din don tit din 1.5, 2.5 và 6.0mm2.
- Dung day din dôi ti& din 2x10mm2.
H thông cp thoát nu'ó'c:
- Cp nuóc: NgLin nu'ó'c c.p sir diing tr ging ithoan, born len bn mái. H
théng cp chôn ng.m trong tiièng, hp k thut, diing ng Pvc 027;
- Thoát nuó'c: Thoát nuót mái ding éng PVCØ9O. Thoát nuó'c v sinh ding
ng PVC 027.
12. HInh thü'c quãn 1 dii' an: Chü d.0 tu tr1rc tiêp quán 1' di an.
13. Tong mñ'c: 2.000.000.000 ding Bng chz: Hai t do'ng, trong do:
1.527.658.685 dng.
chi phi xãy 1.p:
45.579.780 dng.
Chi phi quàn 1' dir an:
190.679.365 dOng.
chi phi tu v.n xãy dirng:
123.094.001 dng.
Chi khác:
112.988.169 dng.
Chi phi dr phàng:
Diêu 2. Quyêt dlnh nay là can cir dê BQL DA DT XD & PTQD huyn Minh
Long triên lthai cáo buó'c tiêp theo, dam bào dung quy djnh hin hành cua nhà
nuárc.
Diêu 3. Quyêt djnh nay có hiu lirc kê tix ngày k.
Biêu 4. Chánh Van phOng H±)ND và UBND Huyn; Thu truO'ng các phông:
Kinh tê và H thng, Tài chInh - Kê hoch, BQL DA DT XD & PTQD huyn; Giám
doe KBNN huyn; Chü tjch UBND x. Long Hip; Hiu tru&ng truèiig mâu giáo
Long Hip; Cong ty TNBB Tix van tong hQp BInh Minh và CC co quan lien quan
chu trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!.
No'i nhân:

/

-Nhudiu4;
- CT, PCT UBND huyn;
- VP: P VP;
- Li.ru VT.

KT.CHU TICH
M9 CHU TICH
'ç

yen Van Bay
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