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QIJYT ft!MI
V vic phê duyt Báo cáo kinh t - k5 thut xây dirng cong trInh:
Kênh thoát lii ht urn suôi Bong Vông
CHU T!CH IJ BAN NEIAN DAN HUYN MIMI LONG
Can cir Lust T chtrc ChInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015;
Can cir Lu.t Xây diing s 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can cá Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phci v
quàn 1 di,r an dâu tu xây dirng; Ng djnh so 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017
cia Chinh phü ye stra dôi, bô sung mt d:iêuNghj djnh so 59/2015/ND-CP ngày
18/6/2015 ciXa ChInh phit ye quàn 1 d1.r an dâu tu xây dirng;
Can c Nghi. djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa Chinh phü v
quãn 1 chi phi dâu tu xây dçrng cong trInh;
Càncir Ngh djnh s 46/2015tND-CP ngày 12/5/2015 cüa Chinh phi1 v
quart 1 chat 1ucng và bào trI cong trinh xây dçmg;
Can cir Thông tu' s 06/2016/TT-BXID ngày 10/3/2016 ciia B Xây dirng
ye vic huóng dn xác djnh và quàn 1 clii phi dâu tu xây dçrng;
Can cá Thông tu 5é 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 ctta B Xây dçrng
Quy dinh chi tiêt và hu'thag dan mt so nOi dung ye thâm djrih, phê duyt di,r an
và thiêt kê, dir ton xây dçrng Cong trinh;
Can cü Thông tu s 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 ca BO Xây dçmg
-'------------A -'
Quy dinh chi tiet ye Quan ly chat luçing va bao tn cong trmh xay dirng;
--A
-

A

Can c Quyk d:jnh s 03/2017/QD-UBND ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinli. Quàng Ngäi Ban hành Quy djnh ye mt sO nhim vii quàn 1 dir an dãu tu
xây dçmg trên da bàn tinh Quãng Ngài;
Can ci Quyt dnh s 1868/QD-UBND ngày 26/10/2018 cüa Chütch
UBND tinh Quáng NgAi ye chü truo'ng dâu tir Dir an KêIIh thoát lii h. lu'u suôi
DOng Vông;
Can c Quyt dlnh so 725/QD-UBND ngày 23/7/2018 cia Chü tjch
UBND huyn Minh Long ye vic giao dan vj chuân b, các di.r an dâu tu' nàm
2018 dê thuc hiên dâu tu narn 2019;
Can cr Quyêt di.nh so 1291/QD-UBND ngày 19/10/2018 cüa Chit tjch
UBND huyn Mirth Long ye vic phê duyt nhim vi,i và dir toán khào sat, l.p
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Báo cáo kinh th - k5 thut du tu xây dirng cong trInh: Kênh thoát ifi h. urn Sui
Dông VOng;
Xét Th trmnh s 328/TTr-BQL ngày 26/10/2018 cüa BQL dr an DTXD
huyn ye vic dê nghi thâm dnh, phê duyt Báo cáo kiuh tê - k5 thu.t dau tu
xây di.rng cong trInh: Kênh thoát ifi h. lun suôi Dông Vông; Báo cáo thâm dnh
sO 56/KQTD-NN&PTNT ngày 29/10/20 18 cüa phông NOng nghip và Phát triên
nông thôn huyn,
QUYET DINH:
Diu 1. Phe duyt Báo cáo kinh t - k5 thu.t du tu xây dirng cong trInh:
Kênh thoát lfl ha lu'u suôi Dông Vông, gOrn các ni dung sau:
1. Ten cong trinh: Kênh thoát lü h lu'u sui Dng Vông.
2. Chi du lii: UBND huyn Minh Long.
- Don vi thçrc hiên: BQL dir an DTXD huyn Minh Long.
3. Tu vk 1p Báo cáo kinh th - 1c thut du tu xay dirng cong trInh: COng
tyTNlllltuvântônghçipBInhMiith.
- Chü nhim l.p Báo cáo kinh t - k5 thut: Ks. Nguyn Vu Dfin.g.
4. Miic tiêu du tu: Nhrn tiêu thoát lü an toàn vüng h. luii sui Dng
Vông, chông np khu trung tam x. Long Hip và han chê xói 1& khu vrc dan
cu thôn II trong mia mua lfl hng 11am, dam bâo an toàn tInh mng và tài san
cüa nguô'i dan, han chê ô nhiêm môi truông khu dan cu.
5. Quy mô d&u tu xây diing cOng trInh:
a) Chiu dài Kênh chInh: L = 309,76m.
b) Các cong trinh trên Kênh: gm 06 cong trinh và B.c cap xuéng kênh
bng thép neo vào tuè'ng kênh.
6. Dja dim xây dng: X Long Hip, huyn Miuh Long.
7. Phuong an xây di;ing:
7.1 Danh milc các quy chuân k5 thut, tiêu chuân chá yu áp dyng.
QCVN 04-05:2012 Cong trInh thüy igi - quy djnh chü yu v thi& k.
QCVN 04-01:2010: Thành phn, ni dung và 1thi luçmg l.p báo cáo du
tu, dir an dâu tu, báo cáo KTKT các dir an thüy lçii;
TCVN 4447-20 12: Cong tác d.t - Quy phm thi cOng yà nghim thu.
TCVN 9361-2012: COng tác nn móng - Thi cOng và nghim thu.
TCVN 8730-2012: Dt xây dirng cong trmnh thüy igi - phuong pháp xác
dnh d ch.t cüa dat sau dam nén tai hin tnrèng.
TCVN 8728-2012: D.t xây dyng cong trinh thüy igi - phuang pháp xác
djnh d am cua dat tai hin trung.
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TCVN 4118:2012: Cong trInh thüy lqi h thong tilói tiêu yêu cu thi&
-

-

kê.
TCVN 82 18-2009: Be tong thüy cong Yêu cu k5 thu.t.
-

TCVN 8422-2010: Cong trInh thñy igi
trIuh thüy cOng.
14 TCN 59-2002: Cong trInh thiXy lqi
thép yêu câu k5 thut thi cong và nghim thu.

-

-

Thit k tng 19c ngugc cong

k& cu Be tong & Be tong c&

QCVN 7-2012/BKHCN: Quy chun k thu.t Quéc gia v thép lam ct be
tong.
TC\1N 2682-2009: Xi màng poocläng yêu cu k5 thu.t.
TCVN 4253-20 12: Nn các cOng trInh thüy cong Yêu cu thit k.
-

-

TCVN 4116 85: K& cu Be tOng & Be tong c& thép Thüy cong.
-

Các tiêu chun, quy chun thi& k hin hành khác.
7.2. Thông s k thut chü yu và giâi pháp thi& k&
a) Thông s k5 thu.t chü yu:
-

Kênh chInh: L=309,76m.

+ Cao trinh day du Kênh: +57,18m.
+ Cao trinh day cu& Kênh: +55.95m.
+ Hlnh thic: Kênh mat ct ch nhât.
+ Kfch thuâc Kênh: (BxH) = (5,0 x 3,1)m.

+Dô dcd9cKênhI= 0,004.
Cong trmnh trên Keith: gm 38 cong trInh (trong do: 28 bc cap, 10 cong
tiêu @100, Kêt câu bang BTCT M200)
-

A

b) (nai phap thiet ke:
...,.

,

-KênhchInh:
+ K& câu: Bang be tong cot thép M200, dá 1x2, Chiêu dài 01 nhjp Kênh

L = lOrn; day Kênh dày 20cm, khrp fbi bang giây dâu nhira dung 2 16p, lot
rnóngbng BT M100, dá 4x6, dàp dat dam ch.t 2 ben thành Kênh dt d cht
yêucâuK~ 0,9.
+ B bn day 2,2m.
+ B dinh tLrèiag = 0,3m, b trI lan can thép bào v h= 0,9m.

+B day rng=0, 4m.
+ B m.t imi thông = 1,5m.
-

Cong trmnh trên Kênh gm:

+ B.c cp. bing thép neo vào tung fi®32 mm d len xuông kim tra
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+ Cng tiêu fi® 100 theo djnh hinh, dt theo yêu cu thirc t ti các trçic
tiêu theo hin tr.ng dja hinh.
8. Loii và cp cong trInh: Cong trInh nông nghip và phát trin nOng thôn,
Cap IV.
9. Giá trj dix toán xây dirng cOng trinh: 6.999.999.000 dng (Sáu t) chin
tram chin mu'cli chin ti'iu chin tram chin inu'cti chin nghIn dông chán,), trong do:
- Chi phi xây Dirng:

5.365.483.000 dng

- Chi phi Ban quãn 1:

151.599.000 dng

- Chi phi tu vn DTXD:

460.333.000 dng

- Chi khác:

549.472.000 dông

- Chi phi bi thuèiag:

435.000.000 dng

- Chi phi dci phông

38.112.000 ding

10.Ngun vn du tu: Vén ngân sách tinh.
11.Hinh thóc quán 1: Chit du tir trirc tip quãn 1.
12.Thii gian thc hin: Nàm 2019 - 2020
Diu 2. Can ccr Quyt djnh nay, giao BQL d1.r an DTXD huyn thçrc hin.
1. Can ctr vào khi lucmg và bin pháp thi cOng thirc th, các ch d chInh
sách hin hành lam Ca s& quán 1, nghim thu, thanh toán &'ing quy dnh ciia
pháp 1ut, quan 1 chat chë kinh phI trong dci toán duçic duyt.
2. Kim tra giám sat cOng trInh dam bäo cMt luçmg, hiu qua, tuân
dung các quy dnh hin hàn.h ciXa nhà nuó'c ye quân 1 dâu tu' xây dimg, dñng
tiên dO, sam dua cOng trInh vào khai thác sir diing.
Diu 3. Quyk dnh nay có hiu 1rc thi hành k tü ngày k.
Biu 4. Chánh Van phông HDND&UBND huyn; Th tnrO'ng các Cu
quan: Tài chinh - Kê hoach, NOng nghip và Phát triên Nông thôn, BQL dci an
DTXD, Kho bc Nhà nuâc huyn; Chü tjch UBND x Long Hip; Cong ty
TN]111 Tix van tong hçp BInh Minh và các don vj có lien quan chiu trách nhim
thi hânh Quyêt djnh nay.!.
Ncr! nit in:
- Nhu' diu 4,
- CT, cac PCT,
-Vp:PVP;
- Luii VT.
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