
UBND TINH TUYEN QUANG 
s VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tix do - Hnh phñc 

S6: /TTr-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày tháng 9 nàm 2020 

TJ TRINH 
V vic d ngh thâm d!nh Báo cáo kinh t - k5 thut du tir xây dyng 

cong trinh: Biên giáp ranh các linh VTnh Phüc và Ha Giang 

KInh gl.ri: S& Xây dirng 

Can ci Luat  Dá'u thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, 

Can ci Lut Xáy dmg so' 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 

Can ct Nghj dfnh  so' 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 cüa ChInh phi v 
quán l dy an dáu tw xáy c4mg  và Nghj djnh sO 42/2017/ND-CF ngày 05/4/2017 
cza Chinh phi tha dOi, bó sung m5t so Diêu Nghj djnh so 59/2015/ND-CF ngày 
18/6/2015 cza ChInh phü ye quán l dr an dáu tu xáy dyng, 

Can c' Nghj djnh so' 32/2015/ND-C'P ngày 25/3/2015 cza Chinh phz v 
quthn lj chi phi dáu tw xáy drng và Nghj djnh sO 46/2015/ND-CF ngày 
12/5/2015 cña ChInh phz ye quán l3 chat 1uc'ng và báo frI cOng trInh xáy dy7lg; 

Can cü Thông tu' so' 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cja B5 xay dyng 
quy djnh ye phán cap cOng trInh xáy dyng và hithng dan áp dyng trong quán l 
dáu tu' xáy dyng và hu'àng dan áp dyng trong quán l dâu tu' xáy dy'ng; Thông tu' 
sO 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cza Bó Xáy dyng Hithng dan xác a'jnh và 
quán lj chi phi xáyc4rng,  Thông tic sO 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cza Bó 
Xây dyng hu'áng dan thy'c hin m5t sO diéu cia Nghj djnh sO 59/2015/ND-CR 
ngày 18/6/2015 cia Chinh phi ye quán lj dâu tic xay c4rng  và Thông tu so 
18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cia B5 Xáy dy'ng quy djnh chi tiêt và hu'ó'ng 
dan mt so ni dung ye thám djnh, phé duyt dy' an và thiét ké ban ye' thi cOng, 

Can cii' Quyêt d/nh so 240/QD-UBND ngày 18/6/2020 cia Uy ban nhán 
dan tinh ye vic phê duyt chz triro'ng dáu tic xáy dyng biên giáp ranh các tinh. 
Viih Phic và Ha Giang, 

Can cii' Quyo't djnh so' 1092/QD-UBND ngày 11/8/2020 cüa Uy ban nhán 
dan tinh ye vic phê duyt Dy' toán kinh phi kháo sat dja chat, 1p Báo CáO kinh 
te'-kp thut dáu tu' xáy dy'ng cOng trInh. Biên giáp ranh các tjnh Vinh Fhic và 
Ha Giang, 

Can cii' HO so' Báo cáo kinh to' - k9 thuat  du tu' xáy dyng cong trInh: Bio'n 
giáp ranh các tinh Vinh Phüc và Ha Giang do Trung tam Quy hogch, S& Xáy 
dyng Tuyên Quang 1p tháng 8 nam 2020, 
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Chü du tu (S Van hóa, Th thao và Du ljch) kInh trInh Si Xây dirng 
thâm djnh và trInh Uy ban nhân dan tinh xem xét, phê duyt Báo cáo kinh th - k5 
thut dâu tu xây dirng cong trInh: Biên giáp ranh các tinh Vinh Phüc vá Ha Giang 
vâi ni dung chInh, nhu sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CONG TRINEI: 
1. Ten cong trInh: Biên giáp ranh các tinh Vinh Phüc và Ha Giang. 
2. Chü du tir: S Van hóa, Th thao và Du ljch Tuyén Quang. 
3. Ni dung và quy mô xây dirng: Dugc phê duyt t?i  khoân 4, Diu 1 

Quyêt djnh so 240/QD-UBND ngày 18/6/2020 cüa Uy ban nhân dan tinh ye vic phê 
duyt chü tnrong dâu tu xây dirng biên giáp ranh các tinh VTnh Phüc và Ha Giang. 

4. Dir toán xãy dirng: 2.496.111.000 dông. 
(Bang chü'. Hai /j, bó'n tram chin mwii sáu triu, mç5t tram mithi m(5t nghIn dng) 

Trong do: 

- Chi phi xây drng: 

- Chi phi quán 1 dir an: 

- Chi phi tu vn du ti.r xây drng: 

- Chi phi khác: 

- Chi phi d? phOng: 

5. Dja diem xây dimg: 
- Biên so 1: Thôn Tan BInh, xã Scm Nam, huyn Sm Ducmng, tinh Tuyên 

Quang (tiêp giáp vâi tinh Vinh Phüc). 
- Biên so 02: Thôn Km 68, xã Yen Lam, huyn Ham Yen, tinh Tuyên 

Quang (tip giáp tinh Ha Giang). 

6. Ngun v6n dâu tir: Von ngân sách tinh näm 2020. 

7. HInh thfrc quãn 1 cong trInh Chü du tu' trrc tip quán 1 và diu hành 
dirán. 

8. Thôi gian thirc hin cong trInh: Nám 2020. 
A r A - A A A A 

9. Don v!  tu' van lip Bao cao kinh te - ky thut dau ttr xay dirng cong 
trInh: Trung Quy hoach xây dung, S& Xây dirng. 

10. Tiêu chuân, quy chuân áp dyng: 
10.1. Tiêu chun xây dirng áp ding: 

- TCVN 5575 :2012 - Kêt cu thép. Tiêu chun thi& kê; 

- TCVN 2737:1995 - Tâi tr9ng và tác dng. Tiêu chuân thiêt kê; 

- TCVN 93 62:2012 - Tiêu chun thit kê nên nba và cOng trInh; 

- TCVN 9379:20 12 - Kêt câu xây dirng và nén. Nguyen tAc cc ban v tInh toán; 

- TCVN 5574:20 18 - Thiêt kê kt cu be tong và be tong cot thép; 

- TCVN 5573:20 11 - Kêt câu gch dá và gch dá c& thép. Tiêu chuân 
thit k. 

2.082.467.000 dng. 

62.133.000 dng. 

196.023.0000 dng 

3 6.626.000 dng. 

118.862.000 dng. 



10.2. Quy chuAn xây dirng Vit Nam grn: Tp 1 ban hành kern theo 
Quyêt djnh so 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996; ttp 2,3 ban hành kern theo 
Quyêt djnh sO 439/BXS-CSXD ngày 25/9/1997 cUa B Xây dirng. 

- QC\TN 17 : 2013/BXD - Quy chun k thuat quc gia v xây dirng và 
lap dt phuang tin quân cáo ngoài tr&i. 

II. DANH MUC HO S€5 GUI KEM: 
1. Van ban pháp l: 

1.1. Can cü Quyt djnh s 240/QD-UBND ngày 18/6/2020 cüa 1Jy ban 
nhân dan tinh ye vic phê duyt chü tnrong dâu tu xây dirng biên giáp ranh các 
tinh: Vinh Phüc và Ha Giang; 

1.2.Càn cir Quyt djnh so 1092/QD-UBND ngày 11/8/2020 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye vic phê duyt Dr toán kinh phI khão sat dja chat, l.p Báo cáo 
kinh tê-k5 thut dâu tu xây dçrng cong trInh: Biên giáp ranh các tinh Vinh Phüc 
và Ha Giang, 

1.3. Quy& djnh s 267/QD-SVHTTDL ngày 27/8/2020 cüa S& Van hóa, 
The thao và Du ljch ye vic phê duyt kêt qua 1a ch9n gói thâu Tu van kháo sat 

dja chap, l.p Báo cáo kinh tê - k5 thut dâu tu xây drng cOng trinh: Biên giáp 
ranh các tinh Vinh Phüc và Ha Giang. 

2. H1 so tài Iiu thit k - Dr toán: 
2.1. Thuyêt rninh Báo cáo kinh t - k thut du tu xây drng cong trInh. 

2.2. H so thi& k ban ye thi cong. 

2.3. Dr toán xây drng cOng trInh. 

2.4. Báo cáo khão sat dja chit cOng trInh. 

3. Ho so Hang liyc cüa nhà thu ttr van 1p Báo cáo kinh tê - k thut 
dau tir xay dirng cong trinh. 

Chü d,u tu (Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch) kInh d nghj Si Xây 
dirng thâm djnh, trInh JiJy ban nhân dan tinh xem xét, phê duyt Báo cáo kinh 
t - k5 thu.t du tu xây dirng cOng trInh: Biên giáp ranh các tinh Vinh Phüc và 
Ha Giang d Chü du tu to chirc thrc hin các binc tiêp theo dung quy djnh 
hin hành cüa nhà nuâc v quãn 1 dir an dâu til xây drng, quãn 1 chat hxcing 
cOng trInh xây dirng và Ye dâu thâu./. 

Noinl4In: 
- Nhr trén (dé nghj); 
- Lnh dao SO; 
- Liiu VT, KHTC, QLVH, BQLCT. 

GIAM DOC 

  

AuThjMai 



UBND TfNH TUYEN QUANG 
S VAN BOA, THE THAO 

vA DU LICH 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1Ip -  Tu do  - Hinh phüc 

    

So: f/QD-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày4 tháng 8 nám 2020 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt k hojch hra ch911 nhà thu gói thu Tu vn khão sat dja 

chtvà IpBáo cáo kinh t - k5' thuIt diu tir xây dçrng cong trinh: 
Biên giáp ranh tinh Ha Giang và tinh Vinh Phüc 

GIAM DOC sO VAN BOA, THE THAO VA DU LCH 

Gán thLut Dlu thd'u sl 43/2013/QHJ3 ngày 26/11/2013, 

àn ci Nghj djnh sl 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa Chink phü quy 
dinh chi tilt thi hank mt sd Diu cia Lut Dlii thdu v lca chon nhà thu; 

Gán th Thông tw s 10/2015/TT-BKHDT ngây 26/10/2015 cza B5 Kl 
hogch và Du tw Quy djnh chi tilt v kl hogch lya chQn nhà thdu; 

Can cz Quylt djnh sl 240/QD-UBND ngày 18/6/2020 cza Uy ban nhán 
dan tinh ve vic phê duyt chi trzcong &u tw xdy dyng biln giáp rank các tinh: 
Vrnh Phác và Ha Giang; 

Can th Quylt djnh SI 1092/QD-UBND ngày 11/8/2020 cüa ban nhân dan 
tinh v vic phê duyt Dy toán kinh phi kháo sat dia chIt, 1p Báo cáo kinh tl-k9 
thuat du twxây dyng cong trInh: biln giáp rank các tinh Vi'nh Phác và Ha Giang, 

Xét Ti trInh s O1/TTr-BQLCT ngãy 14/8/2020 cCia Ban quân 1' cong trInh 
xay drng bin giáp ranh các tinh: VTnh Phüc và Ha Giang v vic d nghj phê 
duyt k hoch 1ra chQn nhà thâu gói thAu Tu vn 1p Báo cáo kinh t - k5 thut 
du tix xây d1rng cOng trInh: Bin giáp ranh các tinh Vinh Phüc và Ha Giang, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phé duyt k hoch 1ira ch9n nhà thAu gói thu Tu vn 1p Báo 
cáo kinh th - k thuat du tix xây dirng cong trInh: Bin giáp ranh các tinh VTnh 
Phüc và Ha Giang ('n5i dung chi tilt theo phy lyc dInh kèm). 

Diu 2. Ban quãn 1' cong trInh và các phông có lien quan cüa Sâ can c 
nOi dung phê duyt ti Diu 1 Quy&t djnh nay t chirc thirc hin các buóc tip 
theo diing quy dnh hin hânh cüa nhà nuóc v quân 1 dr an du tu xây drng, v 
quân 1 chat luçing cong trInh xây dirng và v du thAu. 



GIAM DOC 

(phi hop); 

Au Thj Mai 

an hóa - Th thao vâ 

oattdl®tuyenquang. 
gov.vn  
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Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k ti'r ngày k. 

Các ông (bà): Truâng ban quãn ly" cong trinh; Thu tnr&ng các ci quan, dcin 
vj có lien quan chu trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noi nhin: 
- Nhr Diu 3 (thi hành); 
- UBND tinh (b/c); 
- Sà Ké ho?ch và Dâu tir; 
- Sc Tài chinh; 
- Sà Xây drng; 
- Kho bac  nhà nixóc tinh; 
- Lãnh dao  Sâ; 
- Luu VT, KH-TC, QLVH. 



DOC 

hóa - Th thao và 

ttdl@tuyenquang. 

+07:00 

u Thj Mai 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc 

Tuyên Quang, ngày,'f tháng 8 nám 2020 

PHU LUC KE HOACH LVA  CHON NIIA THAU 
Gói thu: Tir vn 1p  Báo cáo kinli t - k5 thut diu ttr xây darng cong trInh bin giáp ranh các tinh: Vinh Phüc và Ha Giang 

(Kern theo Quyét djnh so C/QD-SVH1TDL ngayA/ ' /2020 cza Giárn dOe S6 Van hoá, The thao Va Du ijch) 

Ti' Ten gói th1u Gii gói than 
(dông) 

Ngun 
&Iu tu 

HInh thüc 
1ia chQll nhà 

than 

Phirong thüc 
hra chQn nhã 

thiu 

Thôi gian 
bt dan tä 
chüc hi,ra 
chQn nhã 

thãu 

Lo ,i Ip 
dofl 

Thôi gian 
thu'c hiên 
hqp dng 

Tr vAn 1p Báo cáo kinh t 
- k tliut dAu tr xáy drng 
cOng trinh: biên giáp ranh 
các tinh VTnh Phüc và I-là 
Giang 

157.184.000 
Vn ngn 
sác1 tii1 
närn 2020 

Chi djnh thAu 
nit g9n 

Theo khoãn 
2, Diêu 56 

Nghj dinh s 
63/2014/ ND- 

CP ngày 
26/6/ 2014 
cta ChInh 

phü 

Qu ffl 

nãm 2020 
Trn goi 

15 ngày k 
tr ngày 

hqp &ng Co 
hiu li,rc 

Tang cong giá trl 157.184.000 

UBND TINH TUYEN QUANG 
sO' VAN HOA, THE THAO 

VA DU LICH 



UY BAN NI{AN DAN 
TiNH TUYEN QUANG 

S: 240 IQD-UBND 

CONG HOA XA HQI CHU NGHfA VIT NAM 
Dc Jp- Tu' do- Hinh phüc 

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 6 nám 2020 

QUYET D4NH 
V vic phê duyt chü truong du tLr xây drng bin giáp ranh 

Các tinh: Vinh Phüc và Ha Giang 

UY BAN NHAN DAN TINH TUYEN QUANG 

Can cii- Lut Td chtc chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015; 

Can c& Luát Du hr cong soC 49/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 

Can c& Lut XOy dyng sd 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014, 

Can cz'Lut Giao thông thrOng b5 s23/2008/QH12 ngày 13/11/2008, 

Can thLut Quáng cáo s 16/2012/QH1321/6/2012; 

Can ca Lut Du i/c/i so' 09/2017/QH14ngày 19/6/2017; 

Can thNghj d'jnh so' 181/2013/ND-CF ngày 14/12/2013 cüa ChInhphi Quy 
djnh chi tiêt thi hành m5t so ctiêu cia Lut Quáng cáo, 

Can th Thông hr so' 10/2013/TJ'-B VI-ITJ'DL,ngày 0 6/12/2013 cza Bó Van hóa, 
The thao và Du ljch quy d'/nh chi tiét và hirOng dâ,i thrc hin inOt so ctiêu cüa Lu(it 
Quáng cáo và Ngh/ ct/nh so 181/2013/ND-CP cia Chinh phá, 

Can ca Thông ttrsd 04/2018/IT-BXDngày 20/5/2018 cüa Bç5 Xây dyng ban hành 
Quy chuán k9 thut quOc gia vêxáy dyng và lap cttphuong tin quáng cáo ngoài trôi, 

Can th Thông tir so' 50/2015/77'-BGTVTngày23/9/2015 cüa Bô Giao thông Vn 
tái hwOng dan thrc hin rnt sO diêu cüa Nghj ct/nh sO 11/2010/ND-CF ngày 24/02/2010 
cüa ChInhphi quy 6/nh ye quán l3 và báo v ket cáu Jig tang giao thông ththng bô; 

Can th Kt iun so' 28-KL/TU cza Ban ThirOng vy Tinh zy v nhiêm vy, giái 
phápphát triên du ljch giai dogn 2016-2020, 

Can ci C/nrcrng trInh hành d5ng so' 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 cüa 
Ban Thu'Ong vy Tinh iy th,rc hin Nghi quyêt sO 08-NQ/TW cüa Bç$ Chin/i trj ye 
phát trio'n du ijch trà thành ngành kin/i té müi n/ion, 

Can ca Quy& 6/nh so' 436/QD-UBND ngày 20/12/2016 caa Jy ban nhán 
dan tinh ye vic phé duyt Quy hogch quáng cáo ngoài tr&i trên ct/a bàn tinh 
Tuyên Quang den nam 2020, 6/nh hithng den nam 2030, 

Can ca Thông báo so 1226-TB/TU ngày 28/3/2020 caa Tinh ay v 
Thông báo kio'n cüa Thiràng trrc Tinh z'iy ye cha triro'ng môt sO dz an; 



Sau khi xem xét Ta trInh s 06/TTr-SVHTTDL ngày 10/01/2020, Báo cáo 
sO 03/Bc-S VHTTDL ngày 1 0/01/2020 cüa S& Van hóa, The thao và Du lich ye 
vic dê xuOt chi trw0ng xáy drng bién giáp ranh các tinh: Vtnh Phic, Ha 
Giang, Van bàn sO 131/STc-HcSN ngày 14/02/2020 cüa S& Tài chInh ye vic 
giái quyêt cté nghj cith S0 Van hda, The thao và Du ljch. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt chU trucmg du ttr xay dirng bin giáp ranh các tinh: 
Vinh Phüc, Ha Giang vâi eác ni dung sau: 

1. Ten cong trInh: Bin giáp ranh các tinh: Vinh Phüc và Ha Giang. 

2. Dja dim dãu tir 

- Bin s 01: Tai  thôn Tan BInh, xà San Nam, huyn San Duang, tip 
giáp vâi tinh Vrnh Phc. 

- Bin s 02: Tii thôn km 68, x Yen Lam, huyn Ham Yen, tip giáp v&i 
tinh Ha Giang. 

3. Chü du tu: Si Van hóa, Th thao và Du ljch. 

4. Quy mô xây dijng 

Mi bang có kIch thi.r&c 200m2  (lOm x 20m) duac xây dung bitng kt 
cu be tong ct thép, chiu cao Mi thiu ti'r diem cao nht cüa mt ththng giao 
thông tói mép di.ri cüa bin là 1 5m, khoãng each Mi thiu cách mép dt cüa 
du&ng bi dn c?nh  gn nhât cüa bang là 25m; móng kt d.0 khung dà, mt 
bin dam báo bn vUng, dáp üng các yêu cu trong th?i gian thi cong và khai 
thác sü ding, chtt lieu san phun, mlrc in, trang trI mt bin dam báo an toàn 
không gay dc cho môi tmng xung quanh. Vt 1iu s1r d%ing dáp lrng yeu câu 
k5' thut và tui th9 cUa cOng trInh dam bào không bj biên ding tir nhiên theo 
thyi gian và tác dng cüa môi tri.thng. Vic xây dirng các cong trInh phãi dam 
báo theo dUng Quy chun k thu.t quc gia ye "Phizang tin quáng cáo ngoài 
tthi", mA s QCVN 17:20 18/BXD (ban hành kern theo Thông tw 04/2018/TT-
BXD ngày 20/5/2018 cia B3 XOy drng,). 

5. Khái toán kinh phi: Dix kin Mi da 2,5 t dng (1,25 t) dong/biên). 
Bang chi: Hai tj" nám tram triii dOng. 

6. Ngun vn xây dçug: Tr ngun ngãn sách tinh nAm 2020. 

7. Thô'i gian thtyc hin: Näm 2020. 

Diu 2. To chUc thirc hiên 

Dan vj thirc hin (Sà VAn hóa, The thao và Du ljch) và ca quan, dan vj có 
lien quan cAn cir ni dung phê duyt ti diu I Quyêt dlnh  nay to chUc thrc 
hin theo dUng quy djnh hin hành cUa Nhà nuóc. 



(báo cáo) 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

CHU T!CH 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k. 

Chánh Van phàng Uy ban than dan tinh, Giám d& các So: Van hóa, Th thao 
và Du ljch, Xây drng, K hoach  và Dku ttr, Tài nguyen vã Môi lnthng, Giao thông 
Vn tái, Tài chinh, Chü tjch Uy ban nhãn dan huyn Son Dxing, Ham Yen và Thu 
trxOng các c quan, doTi v lien quan chiu trách nhim thi hânh Quyt dnh nay.!. 

Noi nhin: 
- Thumg tnrc Tinh üy; 
- Thi.rông trtrc HDND tinh; 
- ChU tich UBND tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- Nh.r Diêu 3; (thuc hiên) 
- Các Phó CVP UBND tinh; 
- PhOng KGVX; TH(Huy) 
- Lru: VT, KGVX (Giang). 

Nguyn Th Giang 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIET NAM 
TI NH TUYEN QUANG Dc 1p - Tu do - Hanh phiic  

S: 1092/QD-UBND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 8 nám 2020 

QUYET DJNH 
Ye vic phê duyt Diy toán chi phi khão sat dja cht, 

1p Báo cáo kinh t - k5 thut du tu xây dipig cong trInh: Bin giáp ranh các 
tinh Vinh Phüc và Ha Giang 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH 

Can ci Lut Xáy dizng sd 50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014, 
Can th Nghj djnh so 59/2015/ND-C? ngày 18/6/2015 cüa C'hInh phü ye 

vic quán lj dc an dáu tuxáy drng và Nghj dfnh sO 42/2017/ND-cF ngày 
05/4/2017 cüa C'hInh pht ye vic sz,a dOi, bô sung mç5t 56 diêu cüa Nghj djnh 
sO 59/2015/ND-cF ngày 18/6/2015 cüa ChInh pith ye vic quán lj dr an dáu 
tw xáy dicng, 

Can th Nghj d'jnh so 68/2019/ND-CF ngày 14/8/2019 cüa chInh phü ye 
vic quán l chi phi dâu tu- xây dyng và Nghf ctfnh sO 46/2015/ND-CF ngày 
12/5/2015 cüa Chinh pith ye quán lj chat hrng và bOo trI cOng trInh xáy dng, 
COn ci Thông tu" so 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B5 Xáy drng 
quy djnh ye phOn cap cOng trInh xOy dy'ng và hithng dan áp dyng trong quOn lj 
dáu tu- xây drng, Thông tu so 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cia B3 Xáy 
dyng hu&ng dan mt so diêu cia Nghj ct/nh so 59/2015/ND-CF ngày 18/6/2015 
cta ChInh phO ye vic quán 1j dc an ddu tu' xOy dtng và Thông tu' sO 
18/2016/TI'-BXD ngày30/6/2016 cta B5 XOy dy'ng quy ct/nh chi tiêt và hu-Ong 
dan m5t sO n5i dung ye thOrn din/i, phê duyt d€ On và thiêt Ice ban ye thi công, 
Thông tu sO 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cOa B5 XOy dy'ng hithng dOn xác 
ct/nh dan giá nhOn cOng xOy dy'ng và Thông tu' so 16/2019/TT-BXD ngày 
2 6/12/2019 cüa Bô XOy dyng hu'O'ng dOn xác ct/nh chi phi quOn l5 dy an ctOu tir 
xáy dyng và chiphi tu van ctOu ttrxdy dy'ng; 

can cii- Quyé't ct/nh sO 436/QD-UBND ngày 20/12/2016 cüa Uy ban nhOn 
dOn tinh v vic phê duyt Quy hogch quáng cáo ngoài trài trên ct/a bàn tinh 
Tuyên Quang ctn nOrn 2020, ct/nh hzróng den nOm 2030; 

Can cO' Thông báo sd 1226-TB/TU ngày 28/3/2020 cOa Tinh üy v Thông 
báo j kkn cia Thtr&ng try'c Tinh Oy v chi tru-ong rn5t sO dy an; 

Can ci Quyt ct/nh s 240/QD-UBND ngày 18/6/2020 cOa Uy ban nhOn 
dOn tinh v vic phê duyt chO tru-ong dcu tw xOy drng bin giáp ranh các tinh 
Vinh Phic và Ha Giang, 

COn th Thong báo sá 656/SXD-CCGD ngày 04/8/2020 cOa SciXOy drng 
v vic thông báo ket qua thdm ct/nh Dr toán kinh phi khOo sat ct/a chct, 1p Báo 
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cáo kinh - k9 thuIt dcu tu xdy dy'ng cong trInh. Bkn giáp ranh các tinh Vtnh 
Phzc và Ha Giang; 

Xét d nghj cua S& Van hóa, Th thao và Du lich tai Ta trInh s 110/i i-SVI-17IDL 
ngày 07/8/2 020 ye vic îé nghjphé duyt Dy' toán chi phi kháo sat dia chat, lap 

Báo cáo kinh té — kjY thuçit dáu hr xáy dyng cOng trInh: Biên giáp ranh các tinh 
Vinh Phác và Ha Giang. 

QUYET D!NH 

Diu 1. Phê duyt di,r toán chi phi khão sat dja cht, 1p Báo cáo kinh t - k 
thut dâu tix xây dirng cong trInh: Biên giáp ranh các tinh Vinh Phüc và Ha 
Giang, ni dung cii the nhu sau: 

1. Ten cong trInh: Biên giáp ranh các tinh Vinh Phác và Ha Giang. 
2. Chü du tir: Sà Van hóa, The thao và Du Ijch 
3. Da diiêm xây dirng: 

- Biên so 1: Thôn Tan BInh, xä Scm Nam, huyn Scm Dixo'ng, tinh Tuyên 
Quang (tiêp giáp tinh Vinh Phüc). 

- Biên sO 02: Thôn Km 68, xa Yen Lam, huyn Ham Yen, tinh Tuyên 
Quang (tiêp giáp vOi tinh Ha Giang). 

4. Quy mô xây drng: Dime phê duyt ti khoán 4, Diêu 1 Quyêt djnh so 

240/QD-UBND ngày 18/6/2020 cUa Uy ban nhân dan tinh ye vic phê duyt chü 
trixcmg dâu tix xây dung biên giáp ranh các tinh Vinh Phác và Ha Giang. 

5. Dir toán chi phi khão sat dia chat, lap Báo cáo kinh tê — k5 thuât 
dau tir xay dç'ng cong trinh: 157.184.000d (Bang clur. Mpt tram nam muiiz 
bay triêu, m3t tram tam muvi hr nghIn dOng) 

6. Ngun vn dâu tir: Ti'r nguOn ngán sách tinh nàm 2020. 
7. Tho'i gian thiyc hin: Nàm 2020. 
Diu 2. To chrc thi.re hiên. 
S& Van hóa, The thao và Du ljch (chü dâu tu) Va CC Co quan, don vj có 

lien quan can cü ni dung phé duyt tai Diêu 1 Quyêt djnh nay tO chüc thirc hin 
theo dung quy djnh hiên hành cüa nba nithc. 

Diu 3. Quyét djnh nay có hiu 1uc thi hành kê tr ngày k. 
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dOe các S: Kê hoch và 

Dâu ttr, Tâi chInh, Xây dimg, Van hóa, The thao và Du ljch; Giám doe Kho bac 
nhà nudrc Tuyên Quang và Thu tnrO'ng các Co quan, don vj có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhjIn: 
- Chü tich UBND tinh; (b/c) 
- Các Phó CT UBND tinh; 
- Nhu Diéu 3 (thuc hin); 
- Phó CVP UBND tinh; 
- Chuyên viên: DTXD; 
-LmiVT. vh 
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