UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HÀ HUY TẬP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16/TTr-UBND

Phường Hà Huy Tập, ngày 02 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
V/v xin thẩm định hồ sơ BCKTKT, thiết kế dự toán công trình: Nâng cấp mặt
đường bằng bê tông nhựa trên dịa bàn phường Hà Huy Tập năm 2021
Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi,
bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND
tỉnh về việc quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công
trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của UBND thành
phố Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng của
thành phố Hà Tĩnh;
Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND thành phố
Hà Tĩnh về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh năm 2021;
Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND thành
phố Hà Tĩnh về tiếp tục thực hiện một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn theo Nghị quyết số
42/NQ-HĐND ngày 27/12/2018; Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 20/12/2019
HĐND thành phố;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND thành phố
Hà Tĩnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu năm 2021;
UBND phường Hà Huy Tập trình phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định
thiết kế dự toán công trình: Nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa trên dịa bàn
phường Hà Huy Tập năm 2021, với các nội dung sau:
1. Tên công trình: Nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa trên dịa bàn
phường Hà Huy Tập năm 2021.
2. Địa điểm xây dựng: Phường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh.
3. Chủ đầu tư: UBND phường Hà Huy Tập.
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4. Tổ chức tư vấn BCKTKT: UBND phường Hà Huy Tập.
5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ
đi lại cho nhân dân trên địa bàn và các vùng lân cận.
6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
7. Nội dung quy mô dự án: Làm mới.
7.1. Nội dung: Nâng cấp rải thảm nhựa 04 tuyến đường dài 370m, với diện
tích 1.900m2, trong đó:
- Tuyến 1: Từ nhà ông Bình đến nhà ông Tình có chiều dài 70m; có nền mặt
đường rộng trung bình 3,5m với diện tích 245m2.
- Tuyến 2: Từ nhà ông Dược đến nhà ông Khánh có chiều dài 118m; có nền mặt
đường rộng trung bình 4,0m với diện tích 472m2.
- Tuyến 3: Từ nhà ông Sang đến nhà ông Nam có chiều dài 91m; có nền mặt
đường rộng trung bình 7,0m với diện tích 637m2.
- Tuyến 4: Từ quán Hà Như đến nhà ông Tuấn có chiều dài 91m; có nền mặt
đường rộng trung bình 6,0m với diện tích 546m2.
7.2. Quy mô đầu tư: Kết cấu áo đường như sau (tính từ dưới lên):
- Lớp đất tự nhiên đầm chặt K95.
- Lớp bê tông xi măng hoặc rải base lu lèn ổn định.
- Mặt đường rải thảm nhựa nóng (C12.5) dày 4cm trên lớp tưới nhựa dính bám
mặt đường tiêu chuẩn nhựa 1,0kg/m2.
- Dốc ngang mặt đường 2%.
8. Tổng mức đầu tư:
481.557.075 đồng
Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi mốt triệu, năm trăm năm mươi bảy nghìn, không
trăm bảy mươi lăm đồng
* Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
424.104.772 đồng
- Chi phí quản lý dự án:
11.718.015 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư:
19.364.625 đồng
- Chi phí khác:
3.438.374 đồng
- Chi phí dự phòng:
22.931.289 đồng
9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và thành phố hỗ trợ theo Nghị quyết số
42/NQ-HĐND ngày 27/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban
hành một số cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Phần còn lại UBND
phường Hà Huy Tập chịu trách nhiệm huy động đóng góp của nhân dân theo quy
chế dân chủ cơ sở.
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10. Thời gian thực hiện dự án:
- Tháng 3/2021 lập xong báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công công trình và
trình phòng QLĐT thẩm định hồ sơ.
- Năm 2021, khởi công xây dựng công trình và hoàn thành công trình đưa vào
sử dụng.
Vậy UBND phường kính trình UBND Thành phố, phòng QLĐT thẩm định
báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán công trình: Nâng cấp mặt đường bằng bê
tông nhựa trên dịa bàn phường Hà Huy Tập năm 2021./.
Nơi nhận:
- UBND Thành phố;
- Phòng QLĐT;
- Lưu VP.UBND.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Huyên
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