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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn 

 nhà thầu thi công xây dựng công trình: Đường giao thông nội đồng xã 

Thạch Hạ năm 2021 
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 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH.13 ngày 18/6/2014; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

 Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 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; 

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 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện 

dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND 

tỉnh Hà Tĩnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và 

cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020; 

 Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND Thành 

phố về giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu năm 2021; 

Căn cứ Văn bản số 95/TĐ-QLĐT ngày 28/4/2021 của Phòng quản lý đô 

thị Thành phố về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán công trình: Đường giao thông nội đồng xã Thạch Hạ năm 2021; 

Xét đề nghị của công chức Địa chính – Xây dựng và Kế toán ngân sách. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu thi công công trình: Đường giao thông nội đồng xã Thạch Hạ năm 2021, 

với những nội dung sau: 

 1.Tên công trình : Đường giao thông nội đồng xã Thạch Hạ năm 2021.  

 2. Địa điểm xây dựng : xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. 
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 3.Mục tiệu đầu tư : Để đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở và đáp ứng nhu 

cầu giao thông, sản xuất trên các cánh đồng của nhân dân, cũng như nâng cao 

chất lượng tiêu chí Giao thông trong xây dựng nông thôn mới. 

 4. Chủ đầu tư : Ủy ban nhân dân xã Thạch Hạ. 

 5. Hình thức đầu tư : Xây dựng mới. 

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

 7. Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp IV. 

 8. Đơn vị tư vấn thiết kế và lập tổng dự toán : UBND xã Thạch Hạ. 

 9. Nội dung đầu tư, quy mô công trình : 

 - Đầu tư xây dựng công trình gồm 01 tuyến với chiều dài  90m. Kết cấu 

mặt đường bằng bê tông mác 200# đá 2x4 dày 14cm. Móng đường bằng đá dăm 

cấp phối dày 12cm. 

   - Các chi tiết khác theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được thẩm định. 

 10. Thiết kế bản vẽ thi công công trình : 

 Thống nhất Thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán số 95/TĐ-QLĐT ngày 28/4/2021 của Phòng quản lý đô thị Thành phố. 

 11. Tổng mức đầu tư  - tổng dự toán: 53.801.000 đồng. 

(Bằng chữ: Năm mươi ba triệu, tám trăm linh một nghìn đồng./.). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:  50.755.000 đồng; 

  - Chi phí TVXD, khác:       508.000 đồng; 

- Chi dự phòng:     2.538.000 đồng; 

 12. Nguồn vốn : Ngân sách Tỉnh và Thành phố hỗ trợ theo quy định, phần 

còn lại ngân sách xã và huy động từ các nguồn vốn khác. 

 13. Thời gian thực hiện : Năm 2021 - 2022. 

 14. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: 

a. Phần công việc không tổ chức lựa chọn nhà thầu: Chi phí KTCB khác. 

     b. Phần công việc lựa chọn nhà thầu: Toàn bộ phần xây lắp của dự án. 

c. Tên, nội dung, quy mô, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, hình 

thức hợp đồng, thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

- Tên gói thầu: Đường giao thông nội đồng xã Thạch Hạ năm 2021. 

- Nội dung gói thầu: theo mục 9, Điều 1, Quyết định này. 

- Giá gói thầu: 50.755.000 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi triệu, bảy trăm 

năm mươi lăm nghìn đồng chẵn). 

Giá gói thầu xây lắp trên được tính theo chi phí trực tiếp, không tính các 

chi phí chung và thuế giá trị gia tăng.  
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- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Giao nhiệm vụ cho cộng đồng dân cư, tổ 

chức, nhóm thợ tại địa phương tự tổ chức thi công công trình theo đúng quy 

định hiện hành. 

 - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày. 

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

 Văn phòng HĐND-UBND xã Thạch Hạ, Kế toán ngân sách, Địa chính - 

Xây dựng, và các ngành, đơn vị liên quan chịu thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu VPUBND; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sông Hàn 
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