iJY BAN NIIAN DAN
IIUYN MIMI LONG
S6: 1305/QD-UBND

CONG HOA xA HQI CHU NGHL& VI1T NAM
Dc 1p — Ti do — Hnh phtic
Minh Long, ngày 25 tháng 10 nàrn 2018

QIJYT DTNH
V vic phê duyt nhim vi1 khâo sat và dir toán 1p Báo cáo kinh tê k5
thut xây dirng Cong trinh: Xây dirng cong chào huyn Minh Long
Bja diem xây dirng: Xä Long Mai — huyn Minh Long
CHU TJ.[CH 1JY BAN NIHAN DAN HUYN MINH LONG
Can ci Lu.t To chirc ChInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15;
Can ci Lut Xây dçrng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14;
Can c Nghi. d.nh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phü v
qun 1 chi phi d:âu tu xây dimg cong trinh;
Cäncir Nghi. dnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cña Chinh phü v
quàn 1 chat luçrng và bào trI cong trInh xây dirng;
Can ci Nghi, djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChIn]a plan, v
quàn l dir an dâu tu' xây dirng; Nghi. dnh so 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017
cii.a ChInh phü ye süa dôi bô sung mt so diêu Ng dnh so 59/2015/ND-CP
ngày 18/6/2015 cüa Chinh phü, ye quàn 1 di an dâu tu xây dçrng;
Can ci Thông tu s 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/20 17 cia B xây dimg
huthig dan 1p và quãn 1 chi phI khào sat xây dtrng;
Can cá QuyM djnh s 03/2017/QD-UBND ngày 11/01/2017 cüa UBND
tinh Quâng Ngai, ye vic Ban hành quy di.nh ye rnt so nhim vgi quàn l dâu tu
và xay dirng trên dja bàn tinh Quàng Ngãi;
Can ci1 Quyt djnh s 60/QD-UBND ngày 23/10/2018 c1ia UBND huyn
Minh Long ye vic bô sung danh miic và giao don v chuân bj các dir an dâu tu
närn 2018 de thuc hiên dâu tu narn 2019;
Can ci Quyt d.II1a s 1303/QD-UBND ngày 25/10/2018 cüa Chü tch
UBN]J huyn Mmli Long ye vic phê duyt chiX truo'ng dâu tu các cong trmnh
khôi cong nam 2019, nhóm C, quy mô nhô, thuc nguOn vOn ngân sách huyn,
do Ban quàn 1 dir an dâu tu' xây ding huyn thirc hin (d9t 2);
Trên co' s Báo cáo k& qua thrn djnh s 99a/KQTD-KT&HT ngày
25/10/2018 cüa phông Kinh te và H tang, ye vic tharn djnh Nhim ni khào sat
và dir toán l.p Báo cáo kinh te - k thut xây dçmg cong trInh: Xây dimg cong
chào huyn Mmli Long,
Q1JYET DIMI:
1

Diu 1. Phê duyt Nhirn vii kháo sat và di.r toán l.p Báo cáo kinh th thut xây dirng cong trInh: Xây dirng cong chào huyn Minh Long, vói các ni
dung chii yêu sau:
1. Ten cong trinh: N]aim vçi và di,r toán kháo sat 1p Báo cáo Kinh th
thu.t cong trInh: Xãy dirng cong chào huyn Minh Long.
2. Chü dâu tir: UBND huyn Minh Long.
- Don vj thirc hin: Ban quán 1 dir en DT XD & PTQE) huyn Minh
Long.
3. EDja dim xãy dirng: Xä Long Mai, Huyn Minh Long.
4. Nguôn vn: Ngân sách huyn.
5. Do'n vj Ip nhim vii và dir toán khão sat 1p Báo cáo Kinh tê thut cong trInh: Cong ty TN[llI Tu van thng hgp Binh Minh.
6. Näm thu'c hen: 2018-2019.
7. Các ni dung chInh cüa nhim viI khão sat xây di'ng:
7.1. Muc dIch kháo sat:
- Khäo sat, thu th.p, diu tra các s 1iu dja hmnh, và các s 1iu lien quan
khác cn thi& d xác djii]a si,r can thiêt dâu tu xây dirng cong trInh, các thun igi
và khó khän, lira ch9n hmnh thirc dâu ti.r, xác dj.nh vi trI c11 the, qui rno cong trinh,
1ira ch9n phu'oiig an cong trinh tôi uu, dê xuât các giái pháp thiêt ke hpp 1, tInh
tng mirc du tu và dánh giá hiu qua ye mt kinh tê và xä hi cña dir an.
- E có s 1iu phiic vi cho bithc 1p Báo cáo kinh th - k5 thut xây dçmg,
thi& k bn v thi cong. 1p dir toán và tng di.r toán cong trInli.: XCy dimg cng
chào huyn Minh Long, cn thit phài tin hnh khào sat dia hInh và dia cht
cong trInh.
- Cong tác khào sat ctja Ednh dugc tin hành d nghiên cü'u diu kiên dia
hInh khu virc xây dirng cOng trInh: Xây dirng cng chào huyn Minh Long, phi.ic
vii cho cong tác dj.nh vi cOng trInh, quy hoach thng mt bng, duông giao thông,
thoát nithc và các dim d.0 ned k thi4t vói các cOng trInh k5 thut hin có.
- Cong tác khào sat dja ch.t duçic tin hành d dánh giá diu 1dn kháo sat
da ch.t cOng trinh khu vixc xây dmg (bao gm: diu kin dja hlnh, da m.o, c.0
true dja ch.t, thành phn th.ch h9c, trng thai và các tInh ch.t co' 1 cña d.t nedi.,
diu kin dia ch.t thiiy van, các qua trInE. và hin trnyng dja ch.t 4t 1 bt 1ci)
nhm l.p duçic các giài pháp có co' so' v k5 thut và h9'p 1 ye kinh t khi 1p
Báo cáo kinh th - k thu.t, thit 1c bàn v thi công, l.p dir toán và thng di,r toán
cOng trInh; Dng thai d dir báo 5ix bin di diu kin da ch.t cong trInh và dja
ch.t thüy van khi xay dirng cOng trInh.
2

7.2. Phani. vi khão sat:
- Ph.m vi nghiên ciru khão sat: s

125 rn2

- Dja dim xây dirng: Xã Long Mai, Huyn Minh Long, tinh Quâng Ngäi.
- V dja hmnh: Diu tra vj tn mó 4t 1iu và bäi thai phiic vçi cho xây dirng
cong trinh: Xãy dng cong chào huyn Minh Long tii xâ Long Mai, huyn Minh
Long.
- V da ch.t: IKh.o sat dja ch.t & vj trI Xây dirng c.ng chào huyn Mirth
Long.
7.3. Phuong pháp khão sat và tiêu chun kháo sat dugc áp dimg:
7.3.1. Phuong pháp khâo sat:
+ Chun b các 1o.i may, thi& bj phçic vi cho cong tác khâo sat dng thOi. có
phuong pháp khão sat dim bào yêu c.0 v k5 thut theo dng tñnh tçr nhirn thu thp
dy d:ü s 1iu d phiic vçi cho vic l.p dci an.
a. Khào sat dia hinh:
Diu tra v trI rnO 4t 1iu và bi thai phiic v1r cho xây dirng cong trinh:
Xây d1rng cong chào huyn Minh Long tai xä Long Mai, huyn Minh Long.
b.Khàosátdiach.t:
b.1. Cong tác xác djiih vj trI 1 khoan;
b.2. Thit bj va phuong pháp khoan;
b.3. Thi& bj thI nghim xuyên tiêu chu.n;
b.4. Thi& bj 1.y mu nguyen dng;
b.5. Cong tác 1.y mu thI nghim;
b.6. Cong vic khào sat.
7.3.2. Các tiêu chun dirçc áp d1ing cho khão sat (khão sat da cht):
- TC'VN 2683-2012: Dt xây drng - Phuoiig pháp thy, bao gói, vn
chuyên và bão quàn mâu;
- TCVN 935 1-2012: D.t xây dyng - Phuong pháp thI nghim hin trueing
- ThI nghim xuyên tiêu. chuân (SPT);
- TCVN 4198-20 12: Xác djnh thành phn h.t;
- TCVN 4195-20 12: Xác djnh kh& lugng riêng;
- TCVN 4202-20 12: Xác djnh kh& luçing th tIch;
- TCVN 4196-2012: Xác dinh do rn tu nhiên và dO hut nuót;
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- TCVN 4200-2012: Xác djnh tInh nell lün trong diu kin khOng n
hông;
- TCVN 4199-2012: Xác dinli. sóc chng c.t trong may ct phng;
- TCVN 4197-20 12: Xác dn]a gió'i hn chây, dêo.
- TCVN 9437:20 12: Khoan thàin dà dia chit cOng trInh.
7.4. Khôi lugng khão sat:
7.4.1. KhOi lirqng khão sat dja hInh:
DVT
Hng mic cong vic
STT
1

Stt
1

Cong

Cong tác diêu tra rnO 4t 1iu và
bài thai

1 ,0

7.4.2. Khôi llr9'ng diu kin thirc hin khão sat dja cIit:
BVT K. L1r9'ng
Hng misc cong vic
oxoaybornr1g0ng
mâu & trên cn, d sâu ho khoan

Ghi chit

K. Lu'y'ng

Ghi chit

16

2h*8,0m16

16

2hô*8,0m=16

tix Om dên 30m, dat dá cap I-Ill.
Born cap nuó'c phçic V11 khoan xoay
2

m

born ra trên cn d sâu hôkhoan
den 30m, dat dá cap I-ITT.
ThI nghim clii tiêu ca 1 mâu

mâu

06

nguyen dng (cat, nén bang
phuong pháp 1 trlic)

7.5. Thô'i gian thii'c hin khão sat: 10 ngày k tix ngày nhim vçi dugc phê
duyt.
8. Các ni dung chinh cila nhim viii Ip Báo cáo kinh t k5 thi4t xây
dirng cong trInh nhu' sau:
8.1. Các can ci d 1p nhim vçi thit k xây dçrng cOng trInh;
8.2. Miic tiêu xây dçmg cong trinh;
8.3. Dia dim xây dçmg cong trinh;
8.4. Các yêu cu v quy hoch, cânh quan Va kin ti'ñc cüa cOng trinh;
8.5. Các yêu c.0 v quy rnô và thè'i hn sü dçing cong trInh, cOng nàng sü
diing và các yêu cau k5 thut khác dôi vói cOng trInh.
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9. Tng dy toán khão sat, chi phi 1p báo cáo kinh t k5 thut phê
duyt: 156.329.756 &ng ('Bang chi': Mt train nàin mwo'i sáu triu, ha tram hai
inwo'i chin nghIn, bay tram náin mu'o'i thu d3ng,. Trong do:
a. Chi phI 1p Báo cáo kinh t k thut: 112.227.500 dng.
b. Clii phi khào sat da hInh:

526.993 ding.

c. Chi phi kháo sat dja chit:

43.575.263 dng.

(Du' toán du'çic chuá'n xthc khi phê duyt ha50 báo cáo kinh te' k9 thuç2t
dirng cong trInh,).
Biu 2. Quy& dlnh nay là can cá d Ban quail i dr an DT XD & PTQD
huyn Mirth Long triên khai các bu'ó'c tiêp theo, darn báo dung quy djIIh hin
hành cüa nhà nuó'c.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc k tix ngày k.
Biu 4. Chánh Van phOng HDND và UBND Huyn; Thu trithng các
phOng: Kinh tê và H tang, Tài chInh - Kê hoch, Ban quán 1 dir an E)T Xl) &
PTQD; Giarn doe KBNN huyn; Chu tjch UBND xä Long Mai; Cong ty TNIIII
tu vthi tong h9p BInh Minh và các co quan lien quan chju trách nhirn thi hành
Quyêt djnli nay.!.
No'i n/ian:

TICH
TTCH

-Nhu' diu 4;
CT, PCT UBND huyn;
-VP:PVP;
- Lu'u VT.
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