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Dc 1p — Tir do — Hnh phüc
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QUYET D!NH
V vic phê duyt Báo cáo Kinh t - k5 thut dâu tu' xây di'ng
cong trInh: Nghia trang nhân dan các thOn xä Thanh An
lJja diem xay dirng: xä Thanh An, huyn Minh Long
CHU TICH UY BAN NHAN DAN HUYEN MINH LONG
Can ciii' Lut là chiirc ChI;h quyên dja phuong ngày 19/6/2015;
Can cu Lut Xây dirng so 50/2014/QH13 ngiy 18/6/2014;
Can cu Nghi dinh so 59iOi5i2D-CP ngy 18/6/2015 cua ChInh phu, v
quân 1 dir an dâu tu' xây ding;
Can ciii Thông tu so 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B Xây dirng
Huó'ng din xác di,nh và quán 1 chi phi dâu tu xây dimg;
Can ciii Thông tu so 18/201 6/TT-BXD ngày 30/6/2016 cfia B Xây dçrng
Quy djnh chi tiêt và hu'óng dn mt sO ni dung ye thârn di,nh phê duyt dci an
và thit kê, dr toán xây dirng cong trInh;
Can ciii Quyêt di,nh sO 03/2017/QD-UBNID ngày 11/01/2017 cüa UBNI)
tinh Quàng Ngäi ye vic ban hành Quy di,nh ye rnt so nhirn vJ quàn 1 dâu tu
và xây dirng trên di,a bàn tinh Quàng Ngãi; Quyêt di,nh sO 32/2017/QD-TJBND
ngày 11/5/20 17 cüa UBND tinh Quáng Ngãi ye vic siira dôi bô sung Khoán 2,
Diêu 16 Quy di,nh ye rnt so nhirn vi quán 1' dâu tu Va Xây dirng trên di,a bàn
tinh Quàng Ngãi ban hành kern theo Quyêt di,nh sO 03/2017/QD-TJBND ngày
11/01/2017 cüa UBNID tinh;
Can ciii Quyêt di,nh sO 725/QD-UBND ngày 23/7/2018 cuiia Chü ti,ch UBND
huyn Mirth Long ye vic giao don vi, chuân bi các dir an dâu tu näm 2018 dê
thuc hiên dâu tu närn 2019;
Can ciii Quyêt di,nli sO 871/QD-UBND ngày 15/10/2018 cuiia Chü ti,ch
UBND tinh Quàng Ngài, ye vic phê duyt chü truo'ng dâu tu danh rni.1c dr an
nhóm C quy mô nhO k]aO'i cOng mi närn 2019 thirc hin Chuang trInh MTQG
xây dimg nOng thôn rriiii cüa tinh Quáng Ngãi;
Xét de nghi, ti T?y trInh sO 121/TTr-UBND ngày 19/10/2018 cUa TJBND xã
Thanh An ye vic thârn di,nh và phé duyt Báo cáo Kinh te - K thut du tu xay
dirng cOng trInh: Nghia trang nhân dan các thôn xa Thanh An;
Tren co' s Cong van so 92/KQTD-KT&HT ngày 24/10/2018 cña PhOng
Kinh te và H tang huyn ye
Thông báo Kêt qua thrn di,nh Báo cáo Kinh t
- K thut dâu tu xây dirng cong trInh: NghTa trang nhân dan các thôn xã Thanh
An,
QUYET D!NH:

Diêu 1. Phê duyt Báo cáo Kinh tê - K thut dâu tu xây dirng cong trInh:
Nghia trang nhân dan các thôn xã Thanh An, vói các ni dung chü yêu sau:
1. Ten cOng trInh: NghTa trang nhân dan các thOn xã Thanh An.
- Hng mite: Duèng vào khu nghia trang, san nén và mt sO hang m1ic phir
trçl.
2. Cliii du tu': TJBND xã Thanh An.
3. Dja diem xây drng: Xã Thanh An, huyn Mirth Long.
4. Don vj 1p Báo cáo Kinh tê - k5 thut dâu tu' xây dirng cong trInh:
Cong ty TNHH tu van tOng hpp BInh Minh.
5. Nguôn von: VOn clmong trInh mic tiêu quOc gia xây d1rng nOng thôn
mó'i.
6. Thè'i gian thii'c hin: Nãm 2019
7. Hlnh thi'c dãu tu': Xãy dijng mó'i.
8. Loi, cap cong trInli: COng trInh h rang k thut. Giao thông.
9. Mitc tiêu dâu tu' xây drng:
- Du tu xay dirng cOng trInh: Nghia trang nhân dan các thOn xã Thanh An
vói rnic tiêu darn bâo hoàn thin chi tiêu trong tiêu chi s 17 v xây dirng nOng
thOn mó'i tai xä Thanh An, darn báo chi tiêu NghTa trang du'gc xây drng theo
quy hoch du'çc cap có thârn quyên dã phê duyt, vi vy vic du tu xây dirng
cOng trInh Nghia trang nhân dan các thôn xã Thanh An là nhirn vi cn thit và
cap bach.
10. Danh mI1c các quy ehuân k5 thut, tiêu chuân chii yêu áp dung:
- Quy trInh khào sátdu'ông OtO 22TCN 263 — 2000;
-Jiêu chuân thiêt kê durng OtO TCVN 4054 — 2000;
- Tiêu chuân thiêt kê dung GTNT TCVN1O38O:2014;
- Quy trinh thiêtkê áo du'Ong ciirng 22TCN 223-95;
- Tiêu chuân thiêt kê du'à'ng 0 to phân n't giao thông 22TCN 273-01.
- Quyét djnh 4927/QD-BGTVT ngày 25/12/2014 ca B GTVT.
- TCXDVN: 2737: 2006 —Tài trpng và tác dng — tiêu chuân thiêt k.
- TCVN 5574: 2012 — Két câu be tOng và be tOng c& thép — Tiêu chun
thiêt kê.
- TCVN 5575: 2012— Ket câu thép — Tiêu chuân thit ke.
- TCVN 4085: 2011 — Ket câu gch dá — tiêu chun thit k.
- Cong tác dâtthi cOng và nghirn thu TCVN 4447-20 12.
- Quy trInh kiêrn tra và nghim thu d cht dat nn 22TCVNO2-71.
- Va rnt so quy trInh, quy pharn khác có lien quan.
11. Quy mô, giãi pháp thiêt k
11.1 IItng mijc: San nn.
* Thôn Cong Loaji
- Din tIch dat däp: 1009.34rn2
- Diên tIch dat dào: 1887.87rn2
- Diên tich dat dàp taluy: 172.18rn2
- Din tich dat dào taluy: 167.07rn2
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- Khi luçrng dt dào: 1960.5 1rn3
- Khi 1u91ig dat dàp: 1203.27rn3
* San nên thôn Phiên chá:
- Din tich dat däp: 544.3 8:'.2
- Diên tIch dat dào: 2273.52rn2
- Din tIch dat dãp taluy: 157.2 m2
- Din tIch dat dào taluy: 152.82 rn2
- Khôi luçmg dat dào: 2815.35rn3
- Khôi lu'çmg dâtdãp: 542.22m3
- Chia luó'i san nên thành trng ô kich thu'ó'c lOx lOm.
- Vi. trI có cao d thiêt kê thâp hon so vói cao d tr nhiên tin tiên hành dào
dat, có mái doe taluy vó,i d dOe 1:1.
- Vi. trI Co cao d thiêt kê cao hon so vó'i cao d ti nhiênthI tin hành dãp
dat cp III. dap dat tü'ng lOp có chiu dày 0.5m lu len, he sO dam chat k>=0.90,
có mái dOe taluy vói d dOc 1: 1.
11.2 Hng rniic: Du'è'ng vào khu nghia trang (thôn cong loan và thôn
phiên chá) vri giãi pháp thiêt kê nhu' sau:
* Ndii, mat dithng.
- Nên du'Ong: Tong chiêu dài tuyên L=284.90rn, trong do Tuyên 1 (thôn
Cong Loan) L= 121.41rn và tuyên2( thôn Phiên Chá) L= 163.49rn; nên du'O'ng
rng B=3,0rn; d doe ngang rnt dung Im2%, lê du?ng I=4%; D dôc dcc
ló'n nhât tuyên 1: Imax 3.6% và tuyên 2: Imax 7.09%; tOe d thiêt kê 20km/h; ta
luy nên dào/dàp = 1:1/1:1,5.
- Mt du'Ong: Co be rng Bm=3,Orn, bang Be tOng xi rnàng Mac 250, dá
2x4, dày 18cm, närn trên lop drn phôi dá dam dày 12cm, lop dat nên duOng
darn chat K95. Cách Sm tao 1 khe co và 40rn tao lkhe dan.
- Cong D75 (thôn cong loan) tãi tryng thiêt kê: 1130-XB8O
- Thiêt ke than cong là dày cOng lap ghép dài im do bang be tong cOt thép
Mác200, khe hO' giu'a các dot cOng rng 1cm dup'c chèn kin bang bao 1oi tam
nhra vUa xi màng Mac 100; Lop dm cap phôi san song mOng than cong dày
30cm; Do dôc dpc cong i= 2%; Móng dau cOng, rnóng tumg dâu, rnóng tuO'ng
cánh, chân khay do bang be tong Mac 150 dá 2x4; TuO'ng dâu, tuOg cánh dO
bängbêtôngMác 150 dá2x4.
11.3 Các hng miic ph trçr khác:
* Thôn Cong Loan
- Giêng khoan; be chira nuó'c; h thông din vào nghia trang; Cong vào;
Gia cô rnái taluy.
* Thôn Phiên chá:
- Giêng khoan; be chiira nuó'c; h thng din vào nghia trang; Cng vào.
12. llInh thñ'c quãn l dir an: Chü dau tu trirc tiêp thirc hin quàn l d1r an.
13. Tong mfrc dãu tir: 1.200.000.000 dông.
(Bang chu': M5t , hat tiJim triçu adng,).
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Dir toán pliê duyt
1.200.000.000

Ni dung

TT

Tng So
Trong do
ChiphIxâydrng
Chiphiquán1dxán
Chi phI tu' van xây dmg
Chiphikhác
Drphôngchi

965.289.238
24.978.977
112.578.527
51.234.094
45.919.164

Diêu 2. Quyt dinh nay là can cii' dê UBND xã Thanh An triên khai cáo
buO'c tip theo. darn bâo dung quy dnh hin hành cüa ià nuó'c.
Diu 3. Quvêt dinI nay có hiu 1rc kê ü' ngày k.
Diêu 4. Chánh Van phàng HDND và LTBNID huyn; Thu truô'ng cáo
phông: KinE té và H tang, Thi chInh - Ké hoch; UBND xã Thanh An; Van
phàng Diêu phôi Chuong trInh rnic tiêu quôc gia xây dirng nông thôn rnói
huyn; Giárn dôc KBNN huyn; Cong ty TNHH tu van tOng hop BIrth MinE và
các Co quan lien quan chiu trách nhirn thi hành Quyêt dnh này./.
7%,T0j nhân:

- Nhu' diêu 4;
- CT, các PCT;
-VP: PVP;
- Lu'u VT.
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