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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ PHONG 

 

Số: 143/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 

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

Công trình: Nâng cấp khuôn viên 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: Nâng cấp khuôn viên 
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: Nâng 
cấp khuôn viên 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: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ 
Phong, với các nội dung sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình: Nâng cấp khuôn viên UBND xã Kỳ Phong 

2. Loại, cấp, quy mô công trình 

a. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV 

b. Quy mô công trình:  

+ Sân lát gạch Block: Diện tích 1.272,3m2; Kết cấu móng cấp phối đá dăm loại 2 dày 

15cm, trên lát gạch Block dày 3,5cm (tận dụng gạch Block cũ để lát) 

+ Sân lát gạch Terrazzo 400x400x30mm: Diện tích 1.915,04m2; Kết cấu móng lớp 

bê tông đá 2x4 mác 150 dày 10cm; trên lát gạch Terrazoo 400x400mm dày 3cm. 
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+ Mương thoát nước: Tổng chiều dài mương 169m; kích thước BxH=(0,4x0,4)m. Kết 

cấu: Móng mương bằng bê tông M200 đá 1x2 dày 10cm; thành mương bằng bê tông 

M200 đá 1x2 dày 12cm. Nắp đậy bằng BTCT M200 dày 10cm. 

+ Quét sơn hàng rào mặt trước dài 105,5m; xây mới biển tên trụ sở UBND xã. 

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:   1.073.522.000    đồng 

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy ba triệu, năm trăm hai mươi hai nghìn đồng) 

   Trong đó: 

     - Xây lắp sau thuế:                             896.260.000   đồng 

     - Chi phí quản lý dự án:                           26.001.000   đồng 

     - Chi phí tư vấn đầu tư XDCT:                91.704.000   đồng 

     - Chi phí khác:                                 8.437.000    đồng 

     - Chi phí dự phòng:                     51.120.000    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: 

- 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: 
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- 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: Nâng cấp khuôn viên 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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