UY BAN NHAN DAN
IIUYN MINH LONG
S& 13441QD-UBND

cQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VI]T NAM
Dc Ip — Ttr do — Htnh phác
Minh Long, ngày 30 tháng 10 nám 2018

QUYT ftENII
V vic phê duyt Báo cáo kinh t k5 thut
cong trinh: Trirông THCS An Mon
Dja diem xây dirng: Xà Thanh An — huyn Minh Long
CHU TICH UY BAN NUAN DAN HUYJN MIMI LONG
Can cir Lut To chcrc chInh quyn da phurnig ngày 19/6/20 15;
Can cirLu.tXây dirng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Can cir Nghi. djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phü v
quàn 1 chi phi du tu' xây dirng cong trinh;
Can cir Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa ChInh phii v
quail 1 chat lugng va báo trI cong trmnh xay dçmg;
Can cO Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü, v
quán 1 di,r an dâu tu xäy d1mg;
Can cir Thông tu' s 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/20 16 cüa B Xây dçmg
Huàng dn xác dinh và quán 1 chi phi du tu xây dçrng;
Can cir Thông ttr s 18/20161TT-BXD ngày 30/6/2016 ciia B Xây d'çrng
Quy djnh chi tit và hu'ng dn mt s ni dung v thrn djnh phê duyt dci an
và thit k, dir toán xãy dirng cong trInh;
Can cir Thông tu' sé 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/20 16 cüa B Xây dçmg
Quy djnh chi ti& rnt s ni dung v quàn 1 cht lucing và báo trI cong trmnh
xây dçrng;
Can cu Quy& djnh s 79/QD-BXD ngày 15/02/20 17 cüa B trLr&ng B
Xây dmg ye vic cong bô dnh mirc chi phi quãn 1 dir an Va tu van dâu tu xây
dcmg;
Can cii Quy& djnh s 03/2017/QD-UBND ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quàng Ngãi, ye vic Ban hành quy dnh ye mt sO nhim vi quán 1 dau tix
và xay dçmg trên da bàn tinh Quâng Ngi;
Can cir Quyt dnh s 1818/QD-UBND ngày 24/10/2018 cüa Chü tjch
UBND tinh Quing Ngài ye vic phê duyt chL1 truo'ng dâu lii danhmiic dir an
khi cong mói nàrn 2019 ciia Dçr an 1 — Chuo'ng trInh Miic tiêu quôc gia giám
nghèo ben vfing tinh Quâng Ngãi;
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Theo Báo cáo kt qua thm dnh s 104/KQTD-KT&HT ngày 29/10/2018
ciia phông Kinh tê vâ I-ia tang, v vic thâm djnh Báo cáo kinh tê - k5 thu.t cong
trInh: Trung THCS An Môn,
QUYET DINII:
Diu 1. Phê duyt Báo cáo kinh th k5' thut cong trInh: Trixô'ng THCS An
Môn, vâi các ni dung chü yêu sau:
1. Ten cong trinh: Trithng THCS An Mon.
2. Chü du tn: UBND huyn Mirth Long.
- Don vj thirc hin: Ban qun l DA DT Xi) & PTQD huyn Minh Long.
3. Loii, cp cong trInh: Cong trinh dan diing. Cp cong trInh: Cp 111.
4. Dja dim xIy chyng: Xã Thanh An, Huyn Minh Long.
5. llInh thü'c du tir: Xây drng mói.
6. Ngun van: V6n Chuang trInh 30a.
7. Näm thurc hiên: 2018-2019.
8. Don vj 1p Báo cáo Kinh t k5 thut cong trInh: Cong ty TNBH tu
vn t&ig hgp Blnh Minh.
9. Miic tiêu du tn:
Hin trng Ca s& 4t chat Trung THCS An Mon chua dáp img phông h9c
day dü cho h9c sinh và phông lam vic cho giáo viên. Nên vic dâu tu' xay dçmg
md day 08 phông h9c 02 tang và nhà hiu b là s11 can thiêt và cap bach dê dam
báo diêu kiên hoc tap cüa hçc sinh.
10. Ni dung các quy chdin, tiêu chuân, quy mô du tn:
10.1. Danh mic các quy chuãn k51 thut, tiêu chuân áp diing:
- Qui chun Kay dirng Yit Nam ban hành kern theo Quyt djnh s
628/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 cüa B Xây dçmg;
- Quyt djnh s 439/BXD-CSXID ngày 25/9/1997 cüa B Xây Dipig v
vic ban hành quy chu.n xây dixng tp II và tp III.
10.2. Quy mô du tn:
a. Day Ió'p h9c 08 phông 2 tng:
- Din tIch xây dimg: S352,6m2.
- Tng din tIch San: S=705,2m2.
- Tng chiu cao cong trInh

: H = 10,0m; trong do:

+ Chiêu cao thông thüy thng 1 : Httl = 3,9rn.
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+ Chiu cao thông thüy tng 2 : Htt2 = 3,6rn.
+ Chiêu cao mái

: Hm =2,5m.

*1 Giài pháp kt cu và hoàn thin:
- Cong trInh kt cu khung chi.,u 1irc, tuàng bao che xây gch không nung
vtta XM mac 50 dày 200.
- Các c,u 1cin BTCT dá 1x2 M 200.
- Móng tuô'ng xây dá ché 15x20x25 vtta M 50.
-Bêtôngnêndiá4x6M 150 dày 100.
- Nn lát gch dng tam 500x500.
- Mái bang BTCT dá 1x2 M 200, trên lçip ngói dng tam 10 viênlm2.
- Xàthép hp 120x60x2.0, c.0 phông thép hp 50x80x1.8, ii to thép hp
30x301.5 (tat Ca San 03 lop chông gi), tithng thu hôi xây g.ch không nung VXM
M 75 dày 200.
-L

trát tithng và các c.0 kin BTCT VXM M 50 dày 15mm.

- Toàn b cüa di, ci.ra sèi lam bang kInh khung sit, kInh dày 51y.
- Tuing trong và ngoài nhà san 1 nrnc lot 2 nithc phü, bà matit trrnc khi
san.
* H thng din: Du'gc thy tr ngun din dja phuang dn 1 pha -220V
den tu din t.i cong trInh, dung cap din bce hai rut dông bpe CVV/DSTA —
(2x10)mm2 iuôn trong ông nhira 021.
- Day dn din di trongnhà dugc bc cht dêo, 6ng nha tng hgp, chôn
ngâm trong tung, dam san, trân, dn den các thiCt bi. trong nhà.
* H thng chng set: Cong trinh dugc bão v cMng set dánh thing bang
hri kêt hçp vai kim thu set cao im và 0,5m, 1rni thu set, day dn set và h
thông tiêp dja duqc han lien mach vâi nhau.
- Thanh tip da duc chôn sâu dithi mt d.t tt.r nhiên 0,8m.
- T.t Ca các kim thu set cao irn, luó'i thu set, day dn set và h thng tMp
dja dêu ding thép tOt mt kern.
- Thik 1c tInh toàn din trâ tip dt ciia h tMng phài duçic ca quan có
chirc näng do din trO.
- Phông cháy chta eháy: Thi& k theo tiêu chutn.
b. Nhà hiêa bô:
- Din tIch xây dçrng: S234,86m2.
- Tng din tIch san: S217m2.
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- Tng chiu cao cong trInh

: H = 5,3m; trong do:

+ Chiu cao thông thüy tang 1 : Httl 3,9m.
: Hm =4,4m.
+ Chiu cao rnái
I Giái pháp kt cu và hoàn thin:
- Cong trInh k.L cu khung chju 1irc, tixè'ng bao che xây g.ch không nung
vftaXMmác 50 dày 200.
- Các c.0 kiên BTCT dá 1x2 M 200.
- Móng tu'ông xây dá chê 15x20x25 vfta M 50.
- Be tong nn dá 4x6 M 150 dày 100.
- Nn lát gch dng tam 500x500.
- Mái bang BTCT dá 1x2 M 200, trên 1çp ton.
- Xà thép C 120x40x10x2.0 san 3 nlxâc chng gI, tixOng thu hi xây gch
không nung VXM M 75 dày 200.
- Lap trát tuôig và các c.0 kin BTCT VXM M 50 dày 15mm.
- Toàn b cira di, c1ra s lam bang nhôm kInh dày Sly.
- Tuang trong Va ngoài nhà san 1 nuâc lOt 2 nuâc phü, bà matit trithc khi
san.
* H thng din: Thit k theo tiêu chun; du'gc di am tithng.
* H thng cp và thoát nu'âc:
H thng thrOng ng dung ng nhra Pvc 34 dn ngun nuâc hin có len
bôn nuâc rôi cung cap cho các thiêt bj.
c. San be tong: Tang din tIch S=562 m2; c.0 to nhu sau:
- Be tong dá 2x4 M150 dày 12cm.
- Bao ni lông chng chày nuó'c xi màng.
- Dm cat dày 5cm.
12. IIInh thñ'c quãn 1 di an: Chü d.0 tcr trçrc tip quàn l dir an.
13. Tng thr toán: 6.000.000.000 dung Bng chib: sáu tj' dng, trong
dO:
chi phi xây lip:

4.707.176.601 dung.

Chi phi quàn 1 d1.r an:

140.445.033 dng.

Chi phi tu' vn xây drng:

512.142.110 dung.

Chi khác:

367.5 11.242 dung.
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Chi phi dci phông:

272.725.013 dng.

Diu 2. QuyêL dnh nay là can cir d Ban quàn 1 DA DT XD & PTQD
huyn Minh Long trin khai các btthc tiêp theo, dam bào diing quy djnh hin
hành cüa nhà nuâc.
Diu 3. Quyt ctjnh nay có hiu 1rc k tIx ngày k.
Diu 4. Chánh Van phông HDND và UBND Huyn; Thit tru&ng các
phông: Kinh tê và Ht tang, Tài chInh - Kê hoch, Ban quàn 1 DA DT Xi) &
PTQD huyn Minh Long; Giám doe KBNN huyn; Cong ty TNIIH Tu van tong
hçip Binh Minh và các Ca quan lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh
nay.!.
Ncti nhân:
-Nhudiu 4;
- CT, PCT UBND huyn;
-VP: PVP;
- Lu'u VT.
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