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T TRINH
V vic xin chü tru'o'ng diêu chinh, bô sung dr an:
Cãu song Phithc Giang (thOn 2 Long Hip di qua), huyn Minh Long
Ngày 24/10/2018, UBND huyn Minh Long có T trinh s 88/TTrUBND ye vic xin chii truung diêu chinh, ho sung dir an: Câu song Phuóc
Giang (thôn 2 Long Hip di qua), huyn Minh Long. Duc sir quan tarn cña
Lãnh do S Giao thông vn tâi cñng các s ngânh cüa tinh kiêrn tra ti hin
tru'ông cOng trInh váo ngây 18/01/2019; trên co s kiêm tra thirc tê cong trInh
lãnh dao S giao thông vn tâi thông nhât dê nghj TJBND huyn tiên hành 1p ho
so thiêt kê và dir toán diêu chinh bô sung gCri ye SO' xern xét tham mini dê xuât
UBND tinh cho chü truong.
Nay, IJBND huyn Minh Long ip Th trInh kinh dê nghi. qu S quan tam
tham mini UBND tinh xem xét cho chü truong diêu chinh, bô sung du an: Câu
sOng Phi.ró'c Giang (thôn 2 Long Hip di qua), huyn Minh Long trên Co s
nhü'ng ni dung cv the nhu sau:
1. Diêu chinh, bô sung mt so htng mvc cong trInh:
a. Diêu chinh:
- Dch v trI cong k5 thut V75 ti Krn0+ 10.65 ye vj trI Km0+5.15 (chiêu
dài cong thay dôi tr 15m 1ên28 rn).
- Diêu chinh lan can câu so 1, so 2.
- Diêu chinh lan can duO'ng: Don kè trái, phâi dâu tuyên và các don
tithng chän.
b. Bô sung:
- Gia cô don kè bi tâ song Phuâc Giang khoâng 340rn.
- To duô'ng dan sinh kêt hcp op mái taly ben trái tuyên bat dâu tii c9c 69
vuOt len vi trI nhà Ong Dinh Van Trüc (khoâng 73,3 irn).
c. Chi phi thvc hin bô sung khoâng: 3.510.658.000 dOng.
(Co tç2p TKBVTC xz' l k5' thut và bang tOng dy' toán diéu chinh kern
theo,)
d. Nguôn kinh phi thvc hin: Tir nguôn dr phông chi cüa dçr an (ngân
sách tinh).
2. Nguyen nhân diêu chinh, bô sung:
a. Vê diêu chinh:
- Dch vi tn cOng k thut V75 ti Km0+ 10.65 ye v trI Krn0+5.15 (chiêu
dài cong thay dôi tr 15m len 28m) dê darn bào dông b vào h thông cong k
thut các cong trInh lan can. To mi quan do th.
b. ye bô sung các hang rnvc cong trInh:

- Mic tiêu chung: Vi dinh huing rnô' rng Do thj Mirth Long v phIa tây
song Phuó'c Giang kêt nôi vâi tinh 1 628 và chinh trang bâo v h tang ki thut,
dt dai, nhà c1ra, tài san cüa ithân dan và nhâ nuóc nhäm phrc vi mc tiêu phát
triên Do thi Minh Long tr thânh Thi. trân thuc huyn vâo näm 2019; dông
nghia dam bão giao thông phrc vi tot nhim vi phát triên kinh tê - van hóa xã
hi, quôc phông - an ninE cla da phuang và dóng gop rat quan trong trong viêc
chông xói môn, st 1& bà' tâ sOng phu'ó'c Giang ti dO th.
báo
- Vê mt k thut gia cô don kè be' tâ song phuo'c Giang khoãng 500m dê
chông st 16' tir non câu vâ tto du'è'ng dan dO thi kêt hc'p kè b6' sOng (chè' dâu
nôi v6'i dir an thrà'ng b6' ta song phuóc giang ) theo quy hoch chung cüa do thj
Minh Long darn bâo thu@n 1i phc vi dan sinh hru thông qua 1i.
3. Tong rnic dâu tu diêu chinE, bô sung.
ye

Quyêt djnh
1152/QDUBND ngày
21/6/2017 cüa
Chili tich
UBND tinh
Quãng Ngäi.

Dir toán dieu
chinh
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79.225.374.000
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1.008.862.000

1.070.416.000

+ 6 1.554.000
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3.323.981.000

3.592.115.000
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5.206.224.000

0

16.094.511.000

12.583.853.000

3.510.658.000
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KinE. d nghj lanE do S& quan tam xem xét, sO'rn tham mu-u d xut
UBND tinh cho chü truang dOng dê UBND huyn Minh Long thrc hin các
bu6'c tiêp theo, s6'm hoàn thành cOng trmnh dua vào sir dçing on djnh, phát huy tOt
hiu
dâu tu./.
qua

No'i nlzân:
- UBND tinh;
- Các So': GTVT, Xây Dimg,
KH&DT; NN&PTNT;
- CT và các PCT;
- Các phOng: TCKH, BQL;
- CVP, PVP;
-Lu'uVT.
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