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CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hinh phüc
Kbang, ngày.Jtháng05 nám 2021

QUYET DINH
V/v phê duyt diu chinh báo cáo kinh t k5 thut xây dung cong trInh:
Nâng cp mo rng thrOng Le Vn Tam, thi trn Kbang
(don Le Lçn- cau Le Van Tam)
CHU T4CH UY BAN NIIAN DAN HUYN KBANG
Can th Lut ti chik ChInh quyn djaphwong nám 2015 và Luat tha ddi, bd sung m5t
so diêu cüa Luát to chic ChInhphz và Lu2t td chzc chInh quyn djaphwong näm 2019,
Cvän cü Lu4t xay dyng sO'. 50/2014/QHJ3 ngày 18/06/2014 và Luat sia di m5t so
diêu cza Luát xdy dung s6: 62/2020/QHJ4 ngày 17/06/2020;
Can c& Nghj djnh sd 06/2021/ND-CF ngày 26/01/2021 cüa ChInh phü Quy djnh chi
tiêt m5t sO n5i dung ye quán l chAt lwcing và báo trl cOng trmnh xáy dyng.
Can cz Nghj djnh sA 10/2021/ND-CF ngày 09/02/2021 cza ChInh phz v quán l. chi
phi dáu tu xáy dung cOng trInh,
Can c1' Nghi djnh sA 15/2021/ND-CF ngày 03/3/202 1 cüa ChInh phi v quán lj du an
DTXD cOng trInh;
än cz Quyêt djnh sO 307/QD-UBND ngày 28/12/2020 cza UBND huyn Kbang -Wv
phê duyt h s0 báo cáo kinh tl k9 thut xay dyng cOng trinh: Nang cAp m& rang dwô'ng Lê
Van Tam, thj frAn Kbang (dogn Lê Lcd- cdu Lê Van Tam);
Can cz'r Nghi QiyIt sA 10/NQ-HDND ngay 20/4/2021 cüa Hôi dng nhán dOn hzn
Kbang v diu chinh nghj quyt sA 162/NQ-HDND ngày 28/12/2020 cza HDND huyn khóa
VII (nhim Jcj) 2016-2021) v phê duyt chü truong dAu tu các cOng trInh tà nguôn vAn ngOn
sách huyn nãm 2021,
Xem xét h sct diu chinh Báo cáo KTKT xOy dung cOng trInh. Nâng cap mI rs5ng
dzthng Lê Van Tam, thj z'rán Kbang (doan Lê Lqi- cOu Lê Van Tám) do cong Cong ' Co
phOn tu vOn xOy dung giao thông An BInh 4p ducic Ong ' TNHH MTV P/nc Thjnh Tiên
Gia Lal thdm tra và phông Kinh tê & Ha tAng huycn thám djnh tgi van ban sO 13/TDKT&HT ngày 0 7/05/2021,
QUYETDINH
Diu 1. Phê duyt diu chinh BCKTKT xay di.rng cong thnh: Nâng cp m& rông
dtrOng Lê Van Tam, thj t14n Kbang (doan Lê Lo'i- cAu Lê Van Tam) thj trAn Kbang, huyn
Kbang vài các ni dung sau:
1. Ni dung diu chinh:
11. Quy mô xây dirng: diu chinh khoãn 7.2; 7.3;7.4; 7.7; 7.9-miic 7, diêu 1 Quyêt
djnh s6 307 /QD-UBND ngày 28/12/2020, ci th nhu sau:
7.2. Mt thrOng: diu chinh ct giãm lap lang nha mt thrOng 2 lap dôi vài kêt câu
mt thrOng dng 1 (áp dmg cho phn tn ding mt thrOng cf) và K& cu dng 2 (áp diing
cho phn mt thrOng mi rng).
7.3. Thoát nuâc dQc: B sung doan MXDD KT(50xH), L=3 1,8m
7.4. Bó via áá baz7an diu chinh chiêu cao tir 17cm xuOng 15 cm

7.7: Via he: Diu chinh k& cAu dm dá 4x6 via he Ui 10cm xung 8cm.
7.9. An toãn và t6 chirc giao thông: ct giâm ph&n scm phãn quang dêo thit
Bin báo trén tuyn duçrc b6 tn theo quy chu.n k5 thut qu6c gia v báo hiu du?ing
b QCVN41:2O19IBGTVT: bin báo tam giác 23 cái.
1.2.Ting mfrc du tir: diu chinh mic 8, diu 1, Quy& djnh so 307/QD-UBND ngây
28/12/2020, cii th nhu sau:
Ba phê duyt theo
Phê duyt
Quyt djnh SO
Tang, giãm (+;-)
diu chinh báo cáo
Hang mic chi phi
307/QB-UBND
KTKT
ngày 28/12/2020
-931.646.000,0(1
12.068.354.000,0(1
13.000.000.000,0(1
Tang mfrc du tir
-862.061.000,0(1
10.831.120.000,0(1
11.693.181.000,0(1
Chi phi xây drng
-20.033.000,0(1
289.092.000,0(1
309.125.000,od
Chi phi quán 1 dr an
-74.469.000,0d
753.509.000,0(1
827.978.000,0(1
Chi phi tix vn DT-XD
-44.298.000,0(1
95.052.000,0(1
139.3 50.000,0(1
Chi phi khác
80.992.000,0(1
99.58 1.000,0(1
18.589.000,0(1
Chi phi di d?yi
-11.777.000,0(1
0.000,0(1
11.777.000,0(1
Chi phi dr phông 2. L do diêu chinh:
Diu chinh theo Nghj djnh s6 15/2021/ND-CP ngày 03/3/202 1 cüa ChInh phU v quãn
1 dr an DTXD cong trInh; Nghj djnh s 10/2021/ND-CP ngày 09/02/2021 cüa ChInh phil v
quàn 1 chi phi du tu xây drng cong trInh và Thông báo giá 4t lieu s6 01/2021/CBGV-LS
ngày 0 1/04/2021 trên dja bàn tinh Gia Lai cila lien si TC-XD; Nghj Quy& s6 10/NQ-HDND
ngày 20/4/2021 cüa HOi dang nhân dan huyn Kbang.
3. Các ni dung khác: Th?c hin theo Quyt djnh sE 307/QD-UBND ngy
28/12/2020 cüa UBND huyn Kbang.
Diu 2. UBND huyn giao trách nhim cho BQL dr an DT-)W-huyn tnrc tip quãn
1 diu hành dir an, có trách nhim quán 1 sir diing v6n dilng m%lc dich, có hiu qua vn dâu
tu, chju trách nhim v chAt luqng cong trmnh, t6 chile thirc hin theo dung quy djnh hin
hành cüa Nhà rnthc v quãn l du tu xây dung.
Biu 3. Các ông Chánh van phOng HDND-UBND huyn, Trtthng các phOng: Tài
chInh-K hotch, Kinh th va Ha thng, Giám d6c Kho bac Nhà nu(c huyn, Thu truâng các ca
quan, (1cm vj lien quan và Giám d6c BQL d%r an DT-XD huyn chju trách nhim thi hành
quyt djnh nay.
Quyt djnh nay có hiu lirc k Ui ngày k.I.
Nrinh1n:
-Nhu dieu 3.
-Luu VT-VP-TH.

