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QUYET D4NH
V vic phê duyt Thit k trin khai sau thit k co' s& Va ting diy toán
dir an B trI n dnh dan cii' vñng thiên tai xã Däk Rong, huyn Kbang
CHU T!CH UY BAN NHAN DAN HUYN KBANG
can cz'- Luat to' chjc C'hInh quyn dia phu'ong sO': 77/2015/QHJ3 ngày 19/06/2015 d du'ç'c
tha dOi, bO sung mç5t sO diéu theo Luat sO 47/2o19/QI-I14,•
Can ci Luçt Xáy c4mg sO 50/2014/QHJ3 dã dutrc tha dOi, hO sung mç5t sO diêu theo Luçt
sO 03/2016/QJ-114, Luát so 35/2018/QH14, Luát sO 40/2019/QHJ4 và Lut sO 62/2020/QHJ4;
C'ãn th Nghj dfnh sO 15/2021/ND-CT ngày 03/03/2021 cza Chinh phi quy dfnh chi tiêt
m5t so n*pi dung ye quánlj du' an dOu tu' xOy dyng,'
Can cz các Quyet djnh cia UBND tinh Gia Lai sO 57/QD-UBND ngày 01/02/2021 cza
UBND tinh Gia Lai Vê tInh huOng khán cOp dOi v6i các dy' On ho chza thzy lo'i và di dOn khOi ving
cO nguy cci sgt 16', thiên tai cza tinh Gia Lai; so 297/QD-UBND ngày 30/03/2021 V/v Phê duyçt dt
an BO trI On d.inh dan cu' vuing thiên tai xã Dak Rong, huyn Kbang;
can cii- Thông bOo kêt quO thOrn djnh sO 1 723/SGTVT-QLC'LCTGT ngày 06/08/2021 cia
SO' Giao thông vçn tOi tinh Gia La! V/v thông báo kêt qua thOrn djnh thiêt kê xOy dtng triên khai
sau thiêt Ice cc' so, 4 On Bô trI On d,inh dOn cit viing thiên tai xO 1)0k Rong, huyn Kbang, VOn
ban sO 76/TD-SXD nay 3 0/7/2021 cüa SO' Xdy dtng tinh Gia La! Wv thông báo kêt qua thOrn djnh
thiêt kê xOy dtng triên khai sau thiêt kê cci sO' d4- On BO tn On djnh dOn cit vuing thiên tai x7 1)0k
Rong, huyçn Kbang- Hgng myc: Hg tOng k51 thut (San nên + cOng trInh cOp nithc,) và dOn dyng,'
VOn ban sO 1280/SCT-QLNL ngày 2 8/7/2021 cza SO' COng thitwig tinh Gia La! V/v thông
báo két qua thOrn djnh thiét ke ban ye thi cong và dy toán Hgng myc: H thông din sinh
hoqt thuc cong trInh BO. trI On djnh dOn cit vüng thiên tai xO 1)0k Rong, huyn'Kbang, bOo
cáo kêt qua thOrn tra cüa các dcrn vi tu' vOn.
Can th các Quyêt djnh cia UBND huyn sO 1 75/QD-UBND ngày 09/06/202] Vé viçc phê
duyt thjêt kê tr!ên khai sau thjêt kê cci sO' và dit toán gOi thOu sO 03 Thi cOng xOy dtng tuyên dztO'ng
tryc chmnh thuóc dy- On 116 trI On djnh dOn cit vingthiên tai xd 1)0k Rong, huyn Kbang; sO 277/QDUBND ngày 06/08/2021 ye vic phé duyt th!êt kê triên khai sau thiêt Ice cci sO' và dy- toán gói thãu
sO 04 Thi cOng san nên và xdy dy-ng dwthig giao thông trong khu tái djnh cit thuc dt an BO tn On
djnh dOn cit ving thiên tai x0 1)0k Ron,', huyn Kbang; sO 278/QD-UBND ngày 06/08/2021 ye vic
phê duyt thiêt ke tr!ên khai sau thiet Ice .O' va dr toán gOi tháu so 06 Thi cOng xOy dy-ng nhà rông
van hOa và cái tgo tha chia TrwO'ng MOu giáo thuç5c dt an BO trI on djnh dOn cii- vIrng thiên tai xO
1)0k Rong, huyn Kbang, sO 279/QD-UBND ngOy 06/08/2021 Vê vic phê duyt th!êt kê triên khai
sau thiêt kê cc' sO' va dt toán gO! thâu so 05 Thi cOng xOy dy-ng h thông cap nzthc s!nh hogt, xOy
dng và lap dt thiêt bj cOng trInh cOp din sinh hogt thuç5c dy- an 110 trI On djnh dOn cit vüng thiên
tai xO 1)0k Rong, huyên Kbang
Theo dê nghj cia BQL dt On dOu tu' xOy dy'ng huyn tgi VOn hOn sO 01/B QL-TDDT ngày
10/08/2021,
QUYET DfNH
Diu 1. Phê duyt Thit k trin khai sau thit k cci so và tang dir toán dán b trI B trI
on djnh dan cix vüng thiên tai xa Dàk Rong, huyn Kbang, vOi các ni dung thu yêu nhi.r sau:

1. Ngixii phê duyt: Uy ban nhân dan huyn Kbang.
2. Ten di,r an: B trI n djnh dan cu vüng thiên tai xâ DAk Rong, huyn Kbang
3. Loi, cp Cong trInh: Loai dir an hn hcip gOm: Cong trInh giao thông- cap IV; Cong
trInh Ha t.ng k thut (San nn, cp nzthc sinh hogt,)- Cap IV; Cong trinh näng lu9ng- Cp IV;
Cong trinh dan diing ( Tru-&ng Mdu giáo, Nhà sinh hogt cong dông,)- Cap iii.
4. Dja dim xây drng: XA Däk Rong, huyn Kbang, tinh Gia Lai
5. Nhà thâu kháo sat xây drng: Cong ty c ph&n Quang Minh Phát — Gia Lai
6. Nhà thu 1p thit k xây dirng: Lien danh Cong ty c phân Quang Minh Phát — Gia Lai
va Cong ty TN}IH MTV tu van và xây drng Hoâng Thiên Ha.
7. Nhà thAu thm tra thit k xây dung: Lien danh Cong ty TN}IH mt thành viên Dai Nam,
Cong ty TNHH tu vn thit k dAu tu và xây dirng Phii Thjnh Gia va Cong ty CO phân tu van xây
drng Giao thông Gia Lai
8. QUy mô, chi tiêu k5 thut; các giái pháp thit k:
8,1. San nan: Theo diem 9.1 khoán 9 Diêu 1 Quyêt djnh s 277/QD-UBND ngày
06/08/2OlIcüa UBND huyn Kbang.
8.2 ung giao thông:
a. Tuyn duing tr1ic chInh: Theo khoán 9 Diêu I Quyêt djnh s 175/QD-UBND ngày
09/06/202 1 cüa UBND huyn Kbang.
b. Di.rcng giao thông trong khu tái djnh Cu:
Theo diem 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 khoãn 9 Diu 1 Quyt djnh s 277/QD-UBND ngây 06/08/2021
cüa IJBND huyn Kbang.
8.3. Cong trinh cp din sinh hoat: Theo diem 9.1 khoán 9 Diêu 1 Quyêt djnli s 279/QDUBND ngày 06/08/202 1 cüa UBND huyn Kbang.
8.4. Cong trInh cp nuâc sinh hoat: Theo diem 9.2 khoán 9 Diêu 1 Quyêt dnh s 279/QDUBND ngày 06/08/2021 cüa UBND huyn Kbang
8.5. Cong trInh nhà Rong van hóa: Theo diem 9.1 khoán 9 Diêu 1 Quyêt dnh s 278/QDUBND ngày 06/08/202 1 cüa UBND huyn Kbang.
8.6. SQa cha, nãng cp Trtrông Miu giáo: Theo diem 9.2 khoãn 9 Diêu 1 Quyêt djnh s
278/QD-UBND ngày 06/08/2021 cUa UBND huyn Kbang.
9. Giá tr tng dr toán:
20.460.000.000 ding
(Bang chI: Hai mu'cli t, bn tram sáu much triu dng)
Trong do: - Giá trj xây lap
14.854.785.000 dông
-ChiphIthiêtb
123.882.000 ding
- Chi phi bôi thixmg, h trçl, tái djnh cu
3.445.550.000 dông
-Chi phi BQLDA
381.121.000 dng
- Chi phi tir van dâu tir xây dirng
1.3 11.611.000 dng
- Chi phi khác
166.220.000 dông
-ChiphIdrphông
176.831.000 dtng
10. Danh mic tiêu chuãn chü yeu áp d%ing:
Các tiêu chuân ap diing duçic 1it kê tai khoâng 10 Diu 1 các Quyt djnh cüa UBND huyn
so 175/QD-UBND ngày 09/06/2021; s 277/QD-UBND ngày 06/08/2021; s 278/QD-UBND ngày
06/08/2021; so 279/QO-UBND ngày 06/08/2021 dA néu trén;
11. Di din chü dâu tu: Ban Quãn I dr an dâu tu xây d%mg huyn Kbang.
12. Nguon von: Theo Quyet djnh so 297/QD-UBND ngày 30/03/2021 cüa UBND tinh
Gia Lai.
13. Thii gian thc hin: Nãm 2021.

Diu 2: UBND huyn giao trách nhim cho BQL dr an dAu tix xay dirng huyn trirc tip
quán 1, dieu hành dir an; giái ngân von theo tin d, dam bão giái ngân hêt von kê hoch tmc
3 1/12/2021 theo quy djnh; có trách nhim quãn 1 sü dung von diing miic dIch, có hiu qua von
dâu ttr, chju trách nhim ye chat lixgng cOng trmnh, to chüc thxc hin theo dáng quy djnh hin
hành cUa Nhà nrnc ye quân 1 dâu tu xây drng; thanh, quyêt toán di an theo dung chê d quy
djnh.
Diu 3: Chánh Van phông HDND—UBND huyn; Truâng các phOng: Tài chInh hoach, Kinh tê và Ha tang; giám dôc Kho bc Nhà nuóc, BQL d,r an dâu tir xây dirng huyn và
ThU tru&ng các Ca quan lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay.
Quyt djnh nay cO hiu lrc thi hành k tir ngày k./.
Noi nhzin:

-Nhu diéu 3;
-Liu VT-VP-TH.J1J7
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