JY BAN NHAN DAN
HUYN KBANG
/QD-UBND
S:

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Ti do — Hinh phüc
Kbang, ngày j) tháng 04 nàm 2021

QUYET DINH
V/v Phê duyt nhim vtj, phirong an k thut khão sat, Ip BCKTKT và
h1r toán chi phi khão sat, 1p báo cáo kinh t k5 thuât xãy dirng cong trmnh:
Duô'ng ra khu san xut thüy lçn thôn 2, xa Son Lang, huyn Kbang
CHU TJCH U BAN

DAN HUYN KBANG

Can th Lut t chic C7iInh quyn d/a phzrcing nám 2015 và Lut tha di, bd sung ,nt
s diu cza Lut t chzc ChInhphz và Luçt ti ch&c chInh quyn djaphuvng nàm 2019;
Can cz Lut xdy dvng sá: 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Lut sz?a di mç5t sá dieu
cüa Lut xáy dung sá: 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Can th Nghj djnh s 06/2021/ND-CF ngày 26/01/202 1 cta C/i In/i phz Quy djnh c/il
tjlt mt s nç31 dung v quán l) cMt lwcxng và báo trI cong trInh xáy dyi-ig.
Can thNghj dfn/i s 10/2021/ND-CF ngày 09/02/2021 cüa ChIn/i phü ve quán l c/i phi
ddu tir xáy dirng cOng trInh,
Can ci Nghj djnh s 15/2021/ND-CF ngày 03/3/2021 cza ChIn/i phz v quán l3 dr an
DTXD cOng trInh;
Can cz QuyIt djnh s 163/QD-UBND ngày 28/12/2020 cüa UBND huycn Kbang V/v
giao dr toán c/il sy nghip kin/i te' nám 2021 cho BQL dr an DT-XD huyn Kbang, Tram quOn
l thzy nOng và UBND xã DákHlcy,
Can cz t& trInh s 10/77'r-BQL ngày 21/01/2021 cza BQL dir an DT-XD huyên Kbang
d nghj dcu tu náng cá'p cOng trInh thzy lçti Dàk Hum và thzy lcti Dák Trzt xä Kon Pne tir
ngun báo v và phát trié'n trng lüa nám 2021,
Xem xét d nghj cña BQL 4 an DT-XD huyn Kbang tçzi tô trInh s: 3J /IT-BQL ngày
/04/2021,
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt Nhim vi, phucing an k thut khâo sat, 1p BCKTKT và di.r toán chi
phi khâo sat, 1p báo cáo kinh th k5 thut xay dirng cong trInh: Dung ra khu san xuât thüy lçii
thôn 2, xa Son Lang, huyn Kbang vâi các ni dung sau:
1. Ten cong trInh: Duing ra khu san xuAt thüy lçii thôn 2, xã San Lang, huyn Kbang
2. Chü du tir: UBND huyn Kbang
3. Don vi quãn 1, thiyc hin: BQL dr an DT-XD huyn Kbang.
4. Dja dim thirc hin: X Scm Lang, huyn Kbang, tinh Gia Lai
5. Ngun v4!n: Ngân sách huyn nm 2021
6. Phm vi nghiêu ciru cüa tuyn diràng:
- Diem du : Km0+0.00 (Giao &ring TSD t?i Km 259+650m)
- Dim cui : Km0+660,59m (Vào khu san xut thôn 2)

- TEing chiu dài doizn tuyin: L=660,59rn
I. Nhim v,j, ph.roiig an khão sat:
Cong tác khão sat, 1p h so thit k các hang m1ic cOng trInh phái tuân thu các quy djnh
cUa Nghj djnh s6 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021 cüa ChInh phü Quy djnh chi tit mt s
nOi dung v quãn 1 chit hrcmg và bâo trI cong trInh xây drng.
LMuc itIch khão sat:
Mic dich khâo sat : Kháo sat d thu thp s 1iu v hin trng tuyn và cOng trInh trén
tuyn, diu tra dja cht, thüy van, tInh hInh dan cu hai ben tuyn phic vi cho cong tác 1p H
so thit k bàn v thi cong và dir toán xây drng Cong trinh.
2. Tiêu chun khão sat dirçc áp ding:
- Quy trInh khão sat ththng ô to -22 TCN 263 — 2000
- Tiêu chun thit k du?mg ôtô -TCVN 4054-2005
- Quy trInh thiét k áo diring ct'rng- 22TCN 223-95
- Duing giao thông nông thôn - yêu cu thit k TCVN 10380:20 14
- Quy phm "thit k cu cng theo trng thai giâi h?n"22TCN-272-05
- Diu 1 báo hiu duing b QCVN 41:2019/BGTVT.
- Quy trinh, tiêu chu.n thI nhim Theo QT và TC hin hãnh
3.Ni dung cong tác khão sat:
3.1. Khão sat dja hInh tuyn: bao gm các ni dung chü yu sau:
-Kháo sat tuyn;
-Kháo sat &thng cii;
-Khâo sat cu, cng và các cong trInh khác.
3.2.Khão sat thüy van.
3.3. Khão sat dja chat cOng trInh.
3.4. Khão sat mO 4t 1iu xây dyng và vj trI bãi thai.
3.5. Khi lirong khão sat (dr kin):
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II. Nhim vI1 thit k xây drng:
1.Yêucu 1p báo cáo KTKTcOngtrinh:
Cong tac 1p bao cao kinh te - ky thuat dau tu xay dung bao gom cac nçn dung sau:
1.1. Các tiêu chun thit k áp diing:
- Tiêu chuAn thi& k ththng 0 tO TC\'N 4054 - 05.
- Quy lrInh thit k áo dithng mm 22TCN 211 - 06.
- Quy trInh thit k áo dir&ng cirng 22TCN 223 - 1995.
- Duing giao thông nOng thôn — Yêu cu thit k TCVN 10380:20 14.
- Quy chuAn k5 thuât quc gia ye báo hiu ththng b QCVN4 1:201 6/BGTVT.

- Quy trinh thit k cu c6ng theo trng thai giOi hn 22TCN -18 - 79.
- Tiêu chun quc gia v tInh toán các dc trung dông chày Iü TCVN 9845-20 13
- Các djnh hInh thit k cng:
+ Cng frôn: 533-01.0 1; 533-01.02.
+ Cong hQp: 86-04X; 86-05X.
- Các tiêu chun k5 thut và các vn bàn pháp quy hin hành khác có lien quan dn xây
dirng cong trinh.
1.2 Thit k tuyn:
Can dr thu truong cUa Chü du tir, hin trIng tuyn ththng, quy mô tuyn dung dä
di.rçc du tu, cad quy chun, tiêu chun hin hành. Do?n tuyn &rçrc thit k theo tiêu chu.n
Dtthng Giao thông nông thôn TCVN 10380:2014.
a.Nn thró'ng: ; L660,59m; rng 3,5m, nn du&ng d&p dt cp 3, lu len K95, taluy
dào 1/1; taluy dp 1/1,5
bMtdirè'ng:
L549,68m; rng 3,0m; thit k bang BTXM dá 2x4 M250 dày 20cm.
c. H thong thoát niró'c: Thoát nuâc d9c thit k muong Mt hInh thang KT
(0,4+1,2)xO,4m. Thoát nuâc ngang tn diing cng bàn 40x50cm cOn si'r diing t6t.
1.3.TEZI chfrc h so' thit k: H so Báo cáo kinh t - k5 thut Mu ttr xay d%rng cong trIrth
&rçlc 1p bao gàm các ni dung sau:
- Thuyt minh.
- Cácbânv.
-Dirtoán
- Phn phii 1c (nu co).
2. Diu kiin an toàn:
Toàn b các cOng tad khão sat phãi tuãn thu các quy trInh an toàn hin hành. Ngoai ra
cAn km cong tác báo dam an toãn giao thông khi tin hành các thao tác do d.c nhi.rng dung
khOng duçrc gay an tic, can tth km thông trén dung.
III. Thôi gian thiic hin và h so' giao np:
1.ThOi gian th%rc hin: 7 ngày (k tfr ngày k hçrp dng kinh t).
2. Các h so, tài 1iu giao np: 07 b
a.Tài 1iu kháo sat:
-BInhdtuyn
- Trc d9c tuyên
- Trc ngang tuyn
b. H so thi& k& dir toán:
-BInhdtuyn
- Tre dQc tuyên
- Trc ngang tuyn
- Bàn cong trinh thoát nuóc trên tuyn
- Các bàn ye, bang th6ng kê cong timnh phOng hO, cong trInh ATGT
- H so dir toán xây dirng cOng trinh
IV. Dir toán kinh phi khão sat, 1p bão cáo kinh t - k thut Mu tir xây diyng:

53.6 88.000 dông
T6ng kinh phi dir toán
Bang chü: Nám mutri ba triu, sau tram tam muvi tam ngàn d3ng ch&i.)
16.298.000 dng
Trong do: + Chi phi khâo sat:
37.390.000 ding
+ Chi phi 1p BCKTKT:

Diu 2. UBND huyn giao trách nhim cho BQL dir an DT-XD huyn thuc hin các
bithc XDCB tip theo trinh cp thm quyn phê duyt và t chi.Trc thrc hin.
Diu 3. Chánh van phông HDND—UBND huyn; Trucng các phOng: Tài chInh - K
hoch, Kirth th và Ht tang, Kho bc Nhà nuâc huyn, Thu trithng cac cci quan lien quan va
Giám dc BQL dir an DT-)W huyn chju trách nhim thi hành quyt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hãnh k ttr ngày k./. ti
Ncri nhin:

.-Nhtr diu 3;
-Lizu VT, VP,TH.

