UY BAN NHAN DAN
HUYN MINH LONG
S: 1298/QD-UBND

CONG HOA xA HOT CHU NGmA VIT NAM
Dc 1p — Tr do — Hnh phñc
Minh Long, ngày 24 tháng 10 nám 2018

QUYETD!NH
V vic phê duyt Báo cáo Kinh tê - k5 thut du tir
xây drng cong trInh: Khu the thao xã Long So'n
Dja diem xây di.rng: xã Long So'n, huyn Mmli Long

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN MIN LONG
Can ci Lut T chirc Chinh quyn dja phuo'ng ngày 19/6/2015;
Can cir Lust Xây dirng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can ctr Ng djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü, v
quán 1 dr an dâu tu xây dirng;
Can cir Thông tu s 06/2 016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa BO Xây dirng
Hu'óng din xác djnh Va quàn 1 chi phi dâu tu' xây dtrng;
Can cir Thông ti.r s 18/2 016/TT-BXD ngày 30/6/2016 càa B Xây dirng
Quy djnh chi tiêt và huó'ng din mt so ni dung ye thârn djnh phê duyt d an
và thiêt kê, d1r toán xây d1rng cong trInh;
Can cir Quyt dnh s 03/2 017/QD-UBND ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quàng Ngãi ye vic ban hành Quy ctjnh ye rnt sO iihim v1i quàn 1' dâu tix
và xay dçrng trên dja bàn tinh Quáng Ngai; Quyêt djnh sO 32/2017/QD-UBND
ngày 11/5/2017 cüa UBND tinE Quáng Ngäi ye vic süa dôi bO sung Khoãn 2,
Diêu 16 Quy djnh ye mt so nhirn vii quàn 1 dâu tu và xây dirng trên dia bàn
tinh Quáng Ngai ban hành kern theo Quyet dinE sO 03/2017/QD-UBND ngày
11/01/2017 ciia TJBND tinh;
Can cir Quy& dnh s 725/QD-UBND ngày 23/7/20 18 cüa Chü tch UBND
huyn Minh Long ye vic giao dcm vi chuân bi. các dtr an dâu tu nàrn 2018 dê
thuc hiên dâu tu nàrn 2019;
Can ci Quy& ctjnh s 871/QD-UBND ngày 15/10/2018 cüa Chü tjch
UBND tinh Quâng Ngäi, ye vic phê duyt chü truo'ng dâu tu danh rnçlc dy an
nhórn C quy rnO nhô kh&i cOng mó'i nàm 2019 thiic hin Chuoiig trInh MTQG
xây dirng nông thôn rnó'i cüa tinh Quãng Ngai;
Xét d nghj ti Th trinh sé, 101/TTr-UBND ngày 22/10/2018 cña UBND xã
Long So'n ye viêc thârn djnh Va ph duyt Báo cáo kinh tê - k thut dâu ta xây
dçrng Cong trinh: Khu the thao xä Long Son;
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Trén có báo cáo k& qua thrn djnh s 87/KQTD-KT&HT ngây 24/10/2018
cüa Phông Kinh t và Ha tang huyn ye vic thârn djnh Báo cáo Kinh te thuât d.0 tu' xay dçmg cong trInh: Khu the thao xã Long San,
QUYET B]NH:
Diu 1. Phê duyêt Báo cáo Kinh t - K thut du tu' xay ding cOng trInh:
Khu th thao xä Long Son, vó'i các ni dung thu yêu sau:
i. Ten cong trinh: Khu th thao xã Long Son,
- Hng mic: Tu'ôrig rào cng ngO, San be tong tru'ó'c cng chmnh
Va cng
thoát nu'o'c.
2. Chü du tu': LJBND xâ Long Son.
3. Bja dim xây dirng: X Long SoTI,
huyên Mirth Long.
4. Do'n vj Ip Báo cáo Kinh t - k5 thut
du tir xây dçng cong trinh:
Cong ty TNHH tu' vn tng h9p BInh Minh.
5. Ngun vn: Vn chu'ong trInh rn1ic tiêu quc gia
xay drng nông thôn
rnó'i.
6. Thôi gian thirc hin: Nàrn 2019
7. Hmnh thfrc du tir: Xây drng rnó'i.
8. Loai, cp cOng trinh: Cong trInh dan dçing
9. Miic tiêu du tir xây dirng:
tu' xay dng cong trInh: Khu th thao x Long Son vó'i rnc tiêu là no'i
giao lun, sang tao vAn hóa cüa nhân dan trong da bàn, gop ph.n phát trin
phong trào hoat dng vAn hóa, vAn ngh 0' co sO', phát huy vAn hóa trnyn tMng
cüa dia phuong. Nâng cao ch.t lu'9ng dO'i sang tinh than nhân dan, nht là nhan
dan nông thôn ngày càng du'o'c phát trin.
Vic du tu' xay dung cOng trInh Khu th thao xã Long Son darn bão ding
theo quy hoach dA dU'YC cap thrn quyn phê duyêt vi vy
ViC du tu' xay drng
cOng trInh là nhirn v11 cn thik
10. Dauli muc các quy chun k5

ke);

thuât, tiêu chun chü yu áp diing:
- TCXD 276:2003 tiêu chun thit k cOng trInh cOng cong (Tiêu chun thit
- TCVN 5573-20

12 (Kt cu gch dá vâ BTCT - tiêu chu&n thik 1c);

- TCVN 5574-20

12 (ldt cu BT và BTCT, tiêu chukthjt k);
- TCVN 5575-2012 (kt cu thép, tiêu chun thit k);
- TCVN 2737-95 (tieu chun v tái tr9ng và tác dng);
- TCXD 40. 1987. Kt cu xay drng và nn - Nguyen tc ca ban tInh toán;
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- Cong tác dt thi cOng và nghirn thu TCVN 4447-2012;
- Quy trInh kim tra và nghim thu d chat dt nn 22TCVNO2-7 1;
- Va mOt s quy trInh, quy phm khác có lien quan.
11. Quy mô, giãi pháp thit k
11.1. Hng mlic: Tirô'ng rào cng ngO
* Tang chiu dài xây dirng tu&ng rào L= 396.7 m, trong do chia ra 1am 02
1oi tuèng rào vói giài pháp thiêt kê nhu' sau:
- Tu'O'ng rào don AB, BC, CD, DE, FA (theo h so' ban ve thiê't ké') có chiu
dài L=287.7m vó'i giài pháp thiêt kê nhu' sau: Các câu 1cin rnóng, tni dO bng Be
tong cOt thép dá 1x2 mac 200; Lop Be tOng lot móng, tr1i do bang be tong dá 4x6,
mac 100; Móng tuè'ng rào xây dá ché kIch thu'ó'c 15x20x25, dày 200, MacSO;
Tu'à'ng xây gch khOng nung 7,5x1 1,5x17,5, dày 7,5, bang vfta xi mäng Mac 50;
Trii tuèiig rào Va tni Cong do bang be tong cot thép, dá 1x2, Mac 200; tri1 tu'Ong rào
ben ngoài xây gch rông không nung vtta xi rnàng Mac 50, tr1i cong Op dá Granit
tu nhiên, chct frên cOng lap dçrng loi chtt inox; Gang tu'è'ng do bang be tong cot
thép dá 1x2, Mac 200; Lop trát tuèng trong và ngoài tuè'ng rào bang vüa xi mãng
Mac 50, dày 1.5cm; toàn b tuOng rào quét vOi 1 nlxó'c tràng, 2 nu'ó'c màu; Cia
cng chinh dàng c1ra day (ray) bang sat hp kIch thuó'c cira (6,24x2,9)m sü d1ing
st hp 1o.i H40x80x2, c1ra phii ding cira m& xoay bang sat hp kIch thuc c1ra
(2x2,9)m sü di.ing sat hp loi H2Qx40x1 .2.
- Tu'O'ng rào don EF theo ha so' ban ye thilt k4) có chiu dài L=109m vó'i
giài pháp thiet k nhu' sau: Móng tri dO bang be tong dá 2x4 Mac 200; Trii be tong
cOt thép düc s.n dá 1x2, Mac 200; Móng tu'è'ng xây dá ché 15x20x25, dày 200,
Mac 50; TuO'ng xây g.ch không nung 7,5x11,5x17,5, day 7,5, va xi rnàng Mac
75; Gang tuO'ng be tOng cot thép dá 1x2, mac 200; Toàn b tu'Oiig rào trát va xi
màng Mac 50, day 1.5cm; Quet vOi 1 nu'ó'c tràng, 2 nuó'c màu; Kéo lixó'i b40, kho
1.5m, dày 3.5mm.
- Lp d1rng 6ng thép khong g du'è'ng kInh &ig 90x4mm L=14.4m, 1p dirng
day dn 02 rut 1oi day 2x6mm2 L=120m, các thiet bj nhu': t din, MCP 40A-2P,
s h the và Day thép D4.
- Lp drng khung thành bng thép khong gT duè'ng kInh ng: 90x4mm và
60x3 .6mm.
11.2 lltng m11c: San be tong tru*c cong chInh và cng thoát nithc.
a. San be tong tnthc cng chinh:
Din tich du'ng b tOng S=95rn2 vó'i giài phap thi& k ahu sau:
+ Dt tir nhiên duc t.o bng phng.
+ Dm cat dày 5cm.
+ Bao ni lông cMng chày nuâc xi mäng.
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+ Be tong dO bang dá 2x4 Mac 200 dày 20cm.
- Xây rnó'i Bó via L=16m b&ng gch rng kich thuc 7,5x11,5x17,5, lop trát
ho via dày 1.5cm bang va xi màng Mac 75, quét vôi 01 nuó'c tràng 02 nu'ó'c màu
toànbôbóvia.
b. Cng thoát ntthc:
- Lop dm cat nn móng cong trInh dày 25cm, san c6ng d bngbe tong
dá 2x4 mac 150, tixèng cánh và tu'àng du d bang be tong dá 2x4 mac 150, 1p
di.mg 18 ng buy diic sn D500 mac 200, thânh dày 100, dt dp cong trInh d
ch.c yêu cu K0,85.
12. IHinh thfrc quãn 1 di1 an: Chü du tLr trirc tip thirc hin quán 1 dir an.
13. Tong mü'c dâu lii': 1.500.000.000 dông.
'Bcng chi?: Môt ti), Nàm train triéii
Ni dung

na

Dij toán phê duyt

TT

1
2
3
4
5

Tng So
Trong dó
ChiphIxây dung
Chi phi quàn 1 dir an
ChiphItirvnxâydung
Chi phi khác
Dphôngchi

1.500.000.000

1.262.837.648
37.678.483
130.631.677
67.193.158
1.659.034
• Diêu 2. Quyt djnh nay là can ci.ir d TJBND xã Long Son trin khai các
buc tip theo, darn bão diing quy djnh hin hành cüa nhà nhxó'c.
Diu 3. Quy& djrih nay có hiu lirc k tü' ngày k.
Biu 4. Chánh Van phông HDND Va UBND huyn; Thu tru'Ong các
phông: Kinh tê va H tang, Tài chInh - Kê hoach; UBND xa Long Son; Van
phông Diêu phôi Chu'o'ng trinh niçlc tiêu
quOc gia xây di.rng nông thôn mó'i
huyn; Giárn dOc KBNN huyn; Cong ty TNHF-i tu van tong h9p Binh Minh và
các ca quan lien quan chju trách nhirn thi hành Quyet dnh nay.!.
Nol n/ian:
- Nhu diu 4;
- CT, các PCT;
-VP: PVP;
- Luu VT.
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