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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 142/TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

 Kỳ Phong, ngày 11 tháng 7 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

Công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe,  

nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong 

 

   Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng; 

   Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

  Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 
và bảo trì công trình xây dựng; 

  Căn cứ Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/06/2021 của UBND tỉnh 
ban hành quy định phân cấp một số nội dung về công tác thẩm định, tổ chức quản lý 
dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 
Hà Tĩnh; 

   Căn cứ Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày     /7/2022 của UBND Kỳ Phong 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa hội 
trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong; Quyết định số:      /QĐ-
UBND ngày      /7/2022 của UBND xã Kỳ Phong về việc phê duyệt Đề cương nhiệm 
vụ khảo sát lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình; Quyết định số:      /QĐ-UBND 
ngày      /7/2022 của UBND xã Kỳ Phong về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu tư vấn khảo sát thiết kế lập báo cáo KTKT công trình; Quyết định số:       /QĐ-
UBND ngày      /7/2022 của UBND xã Kỳ Phong về việc chỉ định thầu tư vấn lập 
Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.  

Căn cứ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, 
sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong do Công ty 
CP TV&XD Quốc Cường lập. 

             UBND xã Kỳ Phong trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định thiết kế bản 
vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới 
nhà xe, nhà vệ sinh UBND xã Kỳ Phong, với các nội dung sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh UBND 
xã Kỳ Phong 

2. Loại, cấp, quy mô công trình 

a. Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng cấp IV 

b. Quy mô công trình:  

a) Cải tạo nhà hội trường: 

+ Tháo dỡ toàn bộ mái tôn cũ; lợp mái tôn mới dày 0,50mm. Xà gồ mái bằng thép 

hộp mạ kẽm 50x100x1.8mm. 
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+ Tháo dỡ trần gỗ cũ và thay thế bằng trần nhựa cao cấp; chống thấm sàn; thay ống 

thoát nước mái. 

b) Nhà để xe: Gồm 02 nhà xe mỗi nhà xe dài 24m, rộng 6m. Kết cấu: Lót móng cột 

bằng bê tông đá 4x6 mác 100 dày 10cm; Móng cột bê tông mác 200 đá 1x2, Cột bằng 

thép ống tráng kẽm D90 và D60. Vì kèo bằng thép ống tráng kẽm D76 và D60. Xà gồ 

bằng thép hộp 80x40x1.8. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,5mm. 

c) Nhà vệ sinh: Kết cấu móng xây đá hộc VXM mác 50; Giằng móng bằng BTCT 

mác 200 đá 1x2 đổ tại chỗ; Tường xây gạch không nung dày 15cm VXM mác 75; 

Trát tường trong và ngoài nhà VXM mác 75; Cửa đi, ô thông gió vệ sinh bằng cửa 

khung nhôm Việt Pháp hoặc tương đương kính dày 6,38ly; Nền nhà lát gạch chống 

trơn 300x300mm. Điện, nước thiết kế đạt với yêu cầu sử dụng.  

3. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ,….): UBND xã Kỳ 

Phong. Địa chỉ: xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

4. Địa điểm xây dựng: xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

5. Giá trị dự toán xây dựng công trình:      863.024.000    đồng 

(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi ba triệu, không trăm hai mươi tư nghìn đồng) 

   Trong đó: 

     - Xây lắp sau thuế:                             709.598.000   đồng 

     - Chi phí quản lý dự án:                           24.453.000   đồng 

     - Chi phí tư vấn đầu tư XDCT:                80.673.000   đồng 

     - Chi phí khác:                                 7.204.000    đồng 

     - Chi phí dự phòng:                     41.096.000    đồng 

6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách xã và Chủ đầu tư huy động các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty cổ phần TV&XD Quốc Cường 

8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:  

* Các quy chuẩn, tiêu chuẩn và tài liệu được áp dụng: 

+ Quy trình khảo sát: 

- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình: TCVN 9398:2012; 

- Khảo sát: Khảo sát cho xây dựng – Nguyên tắc cơ bản TCVN 4491-1982 và TCXD 

112: 1984; 

- Các Quy trình quy phạm hiện hành khác. 

+ Quy trình thiết kế: Theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 

1. Văn bản pháp lý: 

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình; 

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư; 

- Và các văn bản khác có liên quan. 

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 
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- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 

vốn nhà nước ngoài ngân sách. 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết 

kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực); 

UBND xã Kỳ Phong trình Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định thiết kế và dự toán 

xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa hội trường; xây mới nhà xe, nhà vệ sinh 

UBND xã Kỳ Phong với các nội dung nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

Võ Tiến Sửu 
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