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UY BAN NHAN DAN
TIN}I GIA LAI

CQNG HOA xA HO! CHiJ NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hanh phüc

S6: 7-4 /QD-UBND

Gia Lai, ngày1thángnám 2019

QUYET DINH
V/v phê duyt dr an du tir xây dtrng cong trInh : Kè chng st I& song Ia Sot
don qua thi trn Phil Thin (don br hihi tfr KmO+900 — Km 1+835).

CHU TCH UY BAN NHAN DAN T!NH
Can cir Luat T cht'rc chInh quyn dja phrnrng näm 2015;
CAn cir Luat Du tu cong nAm 2014;
CAn ci'r Luat Xây thrng nAm 2014;
CAn cir Nghj djnh 136/2015/ND-CP ngày 3 1/12/2015 cUa Chinh phü hràng dn
thi hành mt so diêu cüa Luat Dâu tu công;
CAn cir Nghj djnh s 5 9/20 1STNTD-CP ngày 18/6/2015 c1ia ChInh phil v quãn 1
dr an dâu tu xay dirng;
CAn ci'r Nghj djnh s6 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 cüa ChInh phü Süa di,
b sung mOt so diêu Nghj dlnh 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 cüa ChInh phü ye
quAn 1 dir an dâu lit xây dirng;
CAn cir Thông lit s 18/2016/TT-BXD ngAy 30/6/20 16 cüa B xây drng Quy
djnh chi tiêt và h.ràng dn mt so ni diing ye thâm djnh, phê duyt dir an và thiêt kê,
di toán xay drng cong trInh;
CAn cü Quyt djnh s6 191/QD-UBND ngày 22/4/2019 cüa UBND tinh Gia Lai
ye vic phê duyt chü tnrcmg dâu tu dir an: Kè chông sat !â song Ia So! doan qua thj
trân Phü Thin (doan b h&u tfr Km0+900 — Km1+835);
Xét d nghj cüa Si Giao thông van tãi tai Ti trInh s 1465/TTr-SGTVT ngày
22/7/2019 (kern theo báo cáo thâm djnh) và Ti trinh so 80/TT-UBND ngãy 20/6/2019
cUa Uy ban nhân dan huyn Phü Thin,
QUYET DNH:
Diu 1. Phê duyt dr an du tix xây dirng cong trInh: Kè chng sat 1 song Ia
So! don qua thj tr.n PhU Thin (don b hthi tr Km0+900 — Krn1+835) vâi các ni
dung chU yêu sau:
1. Ten dy an: Ke chng sat 1& sOng Ia Sol doan qua thj tr.n PhU Thin (doan
bi hUu tr Km0+900 — Km1+835)
2. Chü du tir: Uy ban nhãn dan huyn Phü Thiên
3. Mic tiêu du tir xay dirng: Xây dimg tuyn kè dcc b? song Ia So! nhm giü
n djnh bi song khu we dir an dam báo an toàn v ngithi và tài sAn cho dAn cr sinh
sng trong khu virc khi müa mixa !ü. PhAt trin di sang nhân dan trong khu vvc thông
qua vic cAi thin mOi trung sng, han ché thit hai do !U 1iit và ngp Ung. On djnh
dan sinh trong vilng, yen tAm phát trien sAn xuAt vA dan nâng cao mirc song cUa nhAn
dan trong khu c
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4. Ni dung và quy mô du tir xây drng: DAu tu xây dmg don kè vsi chiu
dài L = 917,30m vOi quy mô ci th nhu sau:
4.1 Hang mtjc cong trInh giao thông:
S

4.1.1 Ket cau dinh ke:
- Dinh kè rng Bn=14m (chra k cã dãi trông cay xanh rng 6,5m);
- Mt dtrmg rng Bm7,5m (chua k bó via dan rành) vâi kêt câu tr trên xuông
nhi.r sau: Be tong xi mang dá 2x4 M300 dày 20cm; Lcp giy du; Dm CPDD loai I
lu len K98 dày 30cm.
Dmax 25mm lu len K98 dày 15cm; Lap dt di chn
- Bó via dan rnh B=(2x50)cm b&ng be tong dá 1x2 M200
- Via he ben trái iát gach Block B=2,5m. Ngoài cüng via he ben trái là dam dc
KT(55x50)cm bang be tong c& thép dá 1x2 M200. PhIa trên dam dcc b trI ct lan can
KT(40x40x122)cm bang be tong c6t thép dá 1x2 M200 cO to trang trI vâ scm d&u,
trung bInh 7,85mIct. Tay vjn lan can bang ng thép ma kern nhüng nóng, dung kInh
ng D76mm, D90mm.
- Via he ben phâi lát gach Block B=2,5m. PhIa ngoài via he ben phãi phân giáp
gch Block là d&m khóa KT(10x20)cm bang be tong dá 1x2 M200.
4.1.2 Dãi trng
- Dãi trng cay rng 6,50m (k cã d&m khóa) dc ngang 2% v phIa mt dueing,
dp dAt lu len KO,85.
4.1.3 Cong trInh thoát ntr&c:
Các vüng trüng chi.ra duçxc quy hoch thoát ni.ràc do chiia dr kin duçic dê kè
cüng b6 trI các c6ng thoát nuâc ra song.
- Tai Km0+900m b tn cng hp KT(l0Oxl0O)cm, L=14,09m.
- Tai Kml+169,99m b trI c6ng hp KT(250x200)cm, L16,85m.
- Trung bInh 30m b trI cng trOn BTCT D40cm d thoát nuàc mt dixing, toàn
tuyn b6 tn 29 c6ng tiêu ngang/588,17m.
4.1.4 An toàn giao thông:
- B6 trI dÀy dü san ké vch phân lan trên mt du?xng, bin báo theo diu l báo
hiu &rxng bO QC\TN 41:2016.
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4.2 Hng mçic cong trinh thüy lqi:
- Mái kè: Khu vrc CO chiu cao dAp lan han Sm: CO b6 trI ca rng 3m (k cã
dAm dcc):
+ PhAn trên Ca:
Mái phIa song, h s mái m=2, gia c bang cAu kin BTCT M200 dá 1x2 düc
san (dang ngam), kIch thtrâc mOt cAu kin là (72x72x12)crn, phIa duâi là
dm dá
1x2 dày 10cm. Trng cO k thut trong các 0 khung duc ghép bâi các cAu kin d
ch6ng xOi kt hqp tao cânh quan mOi truang. Trung binh 1 1,72m b trI mt gân kIch
thiiàc (20x30)cm bang BTCT M200 dá 1x2 CO lot bat nhra nylon, phIa dithi
dm
dá 4x6 và cat dày 10cm.
Mái phIa dng: H s6 mái m3, pham vi dAp cao tr Km1+139.62 dn
Km1+206.32, chiu dài L66,7m duqc gia c bang dá xây VXM M100 dày 20cm, b
trI i hang ông PVC D49 mái d thoát nixac, dAu ng b trI lc gm vài da k thut
lap

lap
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và dá 4x6, khoàng each giUa các ng PVC là im. Vj trI cu6i tuyn giao vâi QL25 giáp
nhàdânxâyttr&ngdáhcVXMM100.
+ Ph&n dtrài Ca: Mái phIa song h s mái m=2, gia c mái b&ng các cu kin be
tong dUe sn dang ngàm d to lien két mâng mm. Các thm cAu kin cO
KT(36x62x12)cm bng BT M200 dá 1x2 dày 12cm trên lap dm âá 1x2 dày 10cm,
duâi cUng là lap vãi dja k5 thut.
- Ca kè: Don mái kè cao han Sm b trI ca kè rng 3m (k cà b rng dAm d9c)
bAng be tong c6t thép. KIch thuâc nhu sau:
+ Mat ca rng Bm2,60m (khong k dAm d9c) bAng be tong M200 dá 2x4 dày
12cm trên lap giy dAn, ben di.rài dm dam san dày 10cm.
+ Ngoai cUng là các dAm dQc bAng BTCT M200 dã 1x2 trén lap bat
nylon, di.râi dm dá 4x6 chèn cat day 10cm.
- Chân kè gm: Ong buy d.r?ng kmnh D80 dài 2,5m bAng BTCT M300 dá.
xp canh nhau phIa trong d dá hc và thanh chèn 6ng buy bAng BTCT M200 dá' '1,' .
Xêp r dá (lx2xO,5)m, do dá hc chông xói chân kè.
4.3 Hang mic h thông din chiu sang:
- Quy mô xây dung: Thit k h tMng din chiu sang dcc theo tuyn kè ben
trái. Toàn tuyn b tn 33 ct den (trong do CO 28 cOt den cAn dan và 5 cOt den cAn
dOi), trung bInh 30m1c0t.
- Quy cách xây dirng:
+ H thng day dan: Day dn dng lrc tr1ic chInh sU dirng day cap dng bc
CVV 4x16mm2 duqc lun trong ng nhi;ra HDPE; day dn len den si'r diing cap bc
CVV 2x2,5mm2; các ph kin &r1ng day thrçic dAu tu hoàn chinh.
+ Móng trii den chiu sang: KIch thixâc (0,6x0,6x1)m, si'r diving mOng trit dUe tai
ch be tong cia 1x2 mac 200, lien kt mOng vâi cOt bAng rnt bIch và 4 bulong.
+Ct den, d cot, cAn den chiu sáng:SCr dimg cOt trOn con thép ma kern nhUng
nóng, chiAn cao cOt H8m (gm cá cAn den). D cOt chiu sang duçic dUc bAng
gang.CAn den gia cong tir thép 6ng D58 dày 3mm, chiu yuan tay den 1,5m.
+ Den chiu sang: Thit k den LED cOng sut 80W. Nhit dO màu: 3.000K
(trâng Am)/4.500K (trAng trung tInh)/6.000K (trâng lanh). Tui thç trung bInh:
60.000h. Din áp hot dOng: 185-265VAC. Than den bAng hqp kim nhôm dUe áp Iirc
cao, b dày 3mm, phU san tTnh din.
+ TU diu khin chiu sang tii dOng dong ngt 2 ch do.
+ HO thng ni tip dja &rqc dAu tu hoàn chinh.
5. T chfrc tir vn 1p di1r an: Cong ty c phAn tix vAn xây dijng giao thông Gia
Lai.
6. Chü nhim 1p dir an: Nguyn Van Tài.
7. Da dirn xây dtrng: Thj trAn PhU ThiOn, huyn PhU Thin, tinh Gia Lai.
8. Din tIch si'r dirng dAt: DiOn tIch chim dAt vinh vin: khoãng 3,64ha dAt
yen b song hiOn tai dangtrOng hoa màu và dat tai vj trI cuôi tuyên giao vOi QuOc 10
25. Dat s diing tam thai trong thai gian xây dçing: Din tIch chiêm dat tam thi chU
yêu là bâi tp kêt v.t liOu Va san xuât các câu kiOn dUe san dir kiên khoãng 0,5ha.

9.s6 bu'&c thit k: Thi& k 02 buâc.
10. Loi, cp cong trInh:
Loai cong trInh: Cong trinh giao thông.

Cp cong trInh: Cp IV.
11. Tng mfrc du tir: 44.000.000.000 dng (BoAn mwcri bc4n tj' a'ng), trong
dO:
3.000.000.000 dng

Chi phi bi thi.rng, h trq tái djnh cr

3 1.400.717.000 dng

Chi phi xây dirng

709.547.000 dng

Chi phi quân 1 dii an
Chi phi tt.r v.n

2.629.456.000 dng

Chi phi khác

2.144.264.000 dng

Chi phi d phOng

4.116.016.000 dng

10. Ngun vn du tir: Ngun dir phOng ngân sách Trung umg näm 2018.
11. HInh thüc quail 13 di an: Chô du tu trirc tip quãn 1 dr an.
12. Thôi gian thyc hin dtr an: Nàm 2019 —2020.
13. Trách nhim cüa Chü du tir và các ser ngành:
- Chü du tu chju trách nhim v ni dung dir an, các giâi pháp k thut, h sa
thit k cc sâ, tong mi'rc dâu tir; to chirc thrc hin d an theo dung quy dlnh cüa nhà
nuOc; cong trInh phãi dam bão an toàn, chat lucmg, hiu qua kinh tê; Quân 1> va sr
ding v6n dAu tu dung mic dIch, cO hiu qua; kiêm tra, thanh toán các chi phi phãi tuân
thu theo dung quy djnh cüa pháp 1ut hin hành.
- S& Giao thông 4n tãi, Sâ Nong nghip và phát trin nông thôn vã S& Xây
dmg cO trách thim phôi hqp thâm djnh, phé duyt thiêt kê ban v thi cOng, d toán
và thirc hin quãn 1 chat hicing xay dung cOng trInh theo chuyên ngành.
Diu 2. Chánh Van phOng UBND tinh; Giárn d6c các s: Giao thông vn tái,
Nông nghip và Phát triên nông thôn, Xây dirng; Kê hoch và Dâu tu, Tài nguyen va
Môi trithng, Tài chInh; Giám doe Kho bc Nhà nuâc tinh; Chü tjch UBND huyn Phü
Thin và Thu trithng eác s, ban ngành lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh
nay.
Quy& djnh nay cO hiu lirc thi hành k tir ngày kVij
Noin/zn:'- Nhu diu 2;
- Thtrng trVc Tinh üy (b/c);
- Thtring trrc HDND tinh (b/c);
- D/c Chü tjch và các PCT UBND tinh;
- Các d/c PVP UBND tinh;
- Lixu: VT, CNXD, K1TH.
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