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

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình  

Nâng cấp tuyến đường ngõ 119 đường Nguyễn Trung Thiên, phường Thạch Quý 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
 

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 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Qui định chi 

tiết thi hành Luật Đấu thầu; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND thành phố 

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

đường ngõ 119 đường Nguyễn Trung Thiên, phường Thạch Quý; 

Xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 28/10/2019 của UBND phường Thạch 

Quý về việc xin phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình; Văn bản số  

254/TĐ- QLĐT ngày 28 /10/2019 của Phòng Quản lý đô thị về việc thẩm định thiết 

kế bản vẽ thi công- dự toán công trình; đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại B 

cáo thẩm định số 74/TĐ- DA ngày 29 /10/2019,   
 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

tuyến đường ngõ 119 đường Nguyễn Trung Thiên, phường Thạch Quý, với các nội 

dung sau: 

1. Tên dự án:  Nâng cấp tuyến đường ngõ 119 đường Nguyễn Trung Thiên, 

phường Thạch Quý. 

2. Địa điểm xây dựng: Phường Thạch Quý.  

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến đường ngõ 119 đường 

Nguyễn Trung Thiên, phường Thạch Quý nhằm đảm bảo an toàn giao thông đi lại, 

mỹ quan đô thị và từng bước cũng cố tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh 

đô thị. 

4. Chủ đầu tư:  Uỷ ban nhân dân phường Thạch Quý. 

5. Hình thức đầu tư:  Nâng cấp, cải tạo. 

6. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Theo quy định hiện hành. 

7. Đơn vị tư vấn khảo sát- lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần Ân 

Phú Thịnh. 

8. Quy mô, nội dung và Kết cấu:  

Xây dựng nâng cấp tuyến đường dài 609,9m, điểm đầu Km0+0 từ đường 

Nguyễn Trung Thiên, điểm cuối Km0+609,9 đường Nguyễn Công Trứ. 
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+ Bề rộng nền đường Bnền= 7,0m. 

+ Bề rộng mặt đường Bmặt= 5,0m. 

+ Bề rộng lề đường Blề= 2x1,0=2,0m. 

- Kết cấu áo đường các tuyến gồm các lớp tính từ trên xuống: 

+ Kết cấu mặt đường mở rộng (làm mới): Bê tông mặt đường M250# đá 

2x4cm dày 18cm; Bạt xác rắn lót mong; Lớp mong CPĐD loại 2 dày 15 cm. 

+ Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường cũ: Bê tông mặt đường M250# 

đá 2x4 cm; Bù vênh mặt đường bằng BTXM M250# đá 2x4; bạt xác rắn lót móng. 

+ Nền đường: Đắp đất cấp 3 hệ số đầm nén K95, đất tận dụng đắp lề đường 

đầm chặt K90. 

9. Thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình:  Thống nhất Báo cáo thẩm định 

thiết kế - dự toán số 254/TĐ-QLĐT ngày 28 /10/2019 của Phòng Quản lý đô thị 

10. Tổng mức đầu tư -Tổng dự toán công trình: 1.570.843.000 (Một tỷ năm 

trăm bảy mươi triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 

- Chi phí QLDA: 

- Chi phí TVĐTXD: 

- Chi phí khác: 

- Chi phí dự phòng 

1.278.282.078 đồng; 

     34.118.511 đồng; 

   142.781.163 đồng; 

   100.362.743 đồng; 

     15.298.505 đồng. 

11. Nguồn vốn: Ngân sách thành phố; xin hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và Chủ đầu 

tư huy động các nguồn hợp pháp khác. 

12. Thi công:  Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước 

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

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

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

Kế hoạch, Quản lý đô thị; 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 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, TCKH2. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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