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QUYẾT ĐỊNH 
 

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình:  

Chỉnh trang đô thị tuyến đường giao thông thôn Hồng Lam,  

xã Thuận Lộc năm 2021.  
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP 

ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo 

trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 02/2020/TT-BXD ngày 

20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số diều của 04 Thông tư có 

liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 09/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội 

dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; số 

15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi 

công xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 225/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND 

tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, kỳ họp thứ 18 về tiếp tục thực hiện một số chính sách 

khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn 

mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 16/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2016 ban hành quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 về việc ban 

hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa 
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bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 45/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của ban hành Quy 

định phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 4354/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà 

Tĩnh; số 2457/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố đơn 

giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng Hà 

Tĩnh về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thị xã Hồng Lĩnh: Số 99/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2020 về việc - phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và bố trí 

vốn đầu tư phát triển năm 2021; số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về việc ban 

hành cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2021-

2025; 

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã Hồng Lĩnh: Số 268/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2021 về việc ban hành quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục 

thực hiện cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 

2021-2025 theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020; số 419/QĐ-UBND 

ngày 16/3/2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc Giao chỉ tiêu xây dựng 

đường giao thông, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng; phục hồi, nâng 

cấp mặt đường bằng bê tông nhựa hạt mịn năm 2021 cho các phường, xã; số 

560/QĐ-UBND ngày 06/4/2021 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị tuyến đường giao 

thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc năm 2021; 

Xét đề nghị của UBND xã Thuận Lộc tại Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 

12/4/2021; của phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số 99/QLĐT ngày 05/5/2021 

về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Chỉnh trang đô thị tuyến đường giao thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc năm 

2021 với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Chỉnh trang đô thị tuyến đường giao thông thôn Hồng 

Lam, xã Thuận Lộc năm 2021 (Đoạn từ đường Phan Kính đến nhà ông Tuấn). 

2. Chủ đầu tư: UBND xã Thuận Lộc. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, từng bước 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, đẩy mạnh phong trào chỉnh 

trang đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, 

nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn. 
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4. Nội dung, quy mô đầu tư:  

- Chiều dài tuyến đường L=380,3m; bề rộng nền đường Bnền= 6,0m; bề 

rộng mặt đường bê tông hiện trạng Bmặt=4,25m. Thực hiện cải tạo, nâng cấp 

chỉnh trang tuyến đường với quy mô: Bề rộng nền đường Bnền=6,0m; bề rộng 

mặt đường Bmặt=4,25m; độ dốc ngang mặt đường imặt= 2%. Kết cấu áo đường từ 

trên xuống dưới: Lớp bê tông nhựa hạt mịn – BTNC12,5 dày 4cm; lớp bù vênh 

bê tông nhựa hạt mịn – BTNC12,5 dày 1cm; tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 

nhựa 1kg/m
2
; lớp mặt đường bê tông cũ. 

- Tổng diện tích thảm bê tông nhựa hạt mịn - BTNC12,5: 1.775,9m
2
. 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn & 

đầu tư xây dựng Miền Trung.  

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS Lê Thanh Tĩnh. 

7. Địa điểm xây dựng: Thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

8. Phương án xây dựng: Thực hiện 1 bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  

kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán. 

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không. 

11. Tổng mức đầu tư: 505.797.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm linh năm 

triệu, bảy trăm chín mươi bảy ngàn đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:              475.837.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:      29.960.000 đồng; 

12. Nguồn vốn đầu tư:  

a. Ngân sách thị xã hỗ trợ 100% chi phí tư vấn khảo sát, lập báo cáo 

KTKT đầu tư xây dựng, tương ứng 29,960 triệu đồng. 

b. Ngân sách tỉnh, ngân sách thị xã hỗ trợ 75.000 đồng/m
2
 cho công tác 

nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa hạt mịn - BTNC12,5, dự kiến khoảng 

133,194 triệu đồng. 

d. Phần giá trị còn lại dự kiến khoảng 324,643 triệu đồng, gồm: Ngân 

sách xã hỗ trợ, huy động xã hội hóa đầu tư và Nhân dân đóng góp. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý và điều hành theo đúng 

quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

14. Hình thức thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân xã Thuận Lộc xem xét, 

lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
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15. Thời gian thực hiện: Khởi công, hoàn thành công trình trong năm 2021. 

16. Các nội dung khác: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình 

theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - 

Kế hoạch, Quản lý đô thị, Kinh tế, Văn hóa - Thông tin; Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân xã Thuận Lộc và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 
- Trung tâm HCC thị xã; 

- Lưu: VT.                

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 
 

 
Tôn Quang Ngọc 
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