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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

  Số: 1688/QĐ-UBND                 TP. Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 10 năm 2019 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp mở 

rộng sân thể thao tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 

của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ 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 đầu tư 

xây dựng 

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của UBND 

Tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng 

công trình bằng nguồn vốn Ngân sách trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp 

mở rộng sân thể thao tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý; 

Xét đề nghị của UBND phường Thạch Quý tại Tờ trình số 90/TTr-UBND 

ngày 10/10/2019; của phòng Quản lý đô thị tại văn bản thẩm định thiết kế bản 

vẽ thi công - dự toán số 151/TĐ-QLĐT ngày 08 /10/2019; của Phòng Tài chính 

- Kế hoạch tại văn bản thẩm định số 259/BC-TĐ ngày 14/10/2019,   

QUYẾT ĐỊNH: 

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

cấp mở rộng sân thể thao tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý, với các 

nội dung sau: 

1. Tên công trình: Nâng cấp mở rộng sân thể thao tổ dân phố Tiền Phong, 

phường Thạch Quý. 

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Thạch Quý. 

3. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần Ân Phú 

Thịnh.  

4. Mục tiêu đầu tư: Để đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa phục vụ nhu cầu 

rèn luyện thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn. 

5. Nội dung, quy mô đầu tư 
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- San lấp mặt bằng bằng máy đào; vận chuyển đất thừa đi đổ trong phạm 

vi 2 km với khối lượng 457 m
3
. 

- Xây dựng 02 tuyến mương thoát nước. 

+ Tuyến số 01 với chiều dài L= 85,3m, BxH = (40x50) cm. 

Kết cấu mương bằng bê tông đổ tại chỗ, M200#, đá 1x2 dày 12cm. Tấm đan 

bê tong cốt thép M200# dày 10 cm. 

+ Tuyến số 02 với chiều dài L= 75m, BxH = (100x120) cm. 

Kết cấu mương bằng bê tông đổ tại chỗ, M200#, đá 1x2 dày 15cm. Tấm 

đan BTCT M200# dày 10m. 

Chi tiết cụ thể về thiết kế và kết cấu của các hạng mục công trình nêu trên 

thực hiện theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định 

6. Thiết kế bản vẽ thi công công trình: Thống nhất Báo cáo kết quả thẩm 

định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán số 151/TĐ-QLĐT ngày 08 /10/2019 của 

phòng Quản lý đô thị. 

7. Tổng mức đầu tư - dự toán:              350.687.551   đồng 

(Ba trăm năm mươi triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn năm trăm năm 

mươi mốt đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 

- Chi phí QLDA: 

- Chi phí TVĐTXD: 

- Chi phí khác: 

- Chi phí dự phòng 

    290.398.598   đồng; 

8.023.714   đồng; 

28.555.555   đồng; 

13.495.483   đồng; 

10.214.201   đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố bố trí theo kế hoạch (năm 

2019, đã bố trí 300 triệu đồng tại Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 

28/12/2018 của UBND thành phố). 

9. Hình thức đầu tư:  Nâng cấp. 

10. Địa điểm xây dựng: Tổ dân phố Tiền Phong, phường Thạch Quý. 

11. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

 12. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020. 

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng các phòng: Tài 

chính- Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa thông tin; Chủ tịch UBND phường 

Thạch Quý; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 
             
 

           

                 

                 

Nơi nhận: 
- Như điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, TCKH3. 

Gửi: 

+ VBĐT: Các TP không nhận bản giấy; 

+ VB giấy: Các thành phần còn lại 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

(Đã ký) 

 
Phạm Hùng Cường 
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