
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:        /QĐ-UBND        TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Cải tạo dãy nhà học 2 tầng 4 phòng và dãy nhà học 2 tầng 6 phòng  

Trường Mầm non Trần Phú 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 

ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 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; 

số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về việc quy định một số nội dung về Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về ban hành định mức xây dựng; số 

13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu 

kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh: Số 07/2020/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2020 về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; số 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2021 về việc 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 Văn bản số 3108/SXD-QLHĐXD ngày 11/10/2021 của Sở Xây 

dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tạm 

thời và một số nội dung về lập và quản lý chi phí ĐTXD theo Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP; 

 Căn cứ Văn bản số 2212/UBND-TCKH ngày 31/8/2021 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc đầu tư cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn thành 

phố; 
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Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố tại Tờ 

trình số 198/TTr-QLDA ngày 23/9/2021 và báo cáo thẩm định số 92/TĐ-QLĐT 

ngày 15/10/2021 của phòng Quản lý đô thị, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Cải tạo dãy nhà học 2 tầng 4 phòng và dãy nhà học 2 

tầng 6 phòng Trường Mầm non Trần Phú. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. 

3. Đơn vị quản lý thực hiện dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

thành phố. 

 4. Địa điểm xây dựng: Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. 

5. Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng, cấp III. 

6. Tổng mức đầu tư – dự toán:        1.202.357.000 đồng 

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

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 998.254.000 đồng  

- Chi phí quản lý dự án: 31.273.000 đồng  

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 108.934.000 đồng  

- Chi phí khác: 6.641.000 đồng  

- Chi phí dự phòng: 57.255.000 đồng. 

7. Mục tiêu, tính chất công trình: Nhằm đảm bảo cơ bản về cơ sở vật chất 

phục vụ cho công tác dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp 

phần hoàn thiện tiêu chí đạt trường chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo năm 2021 và các năm tiếp theo. 

8. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty TNHH MTV Xây 

dựng Anh Quân. 

9. Phương án và giải pháp thiết kế:  

a. Nhà 02 tầng 04 phòng:  

- Nội dung cải tạo: Tháo dỡ mái tôn, xà gồ cũ, sơn chống gỉ lại xà gồ tận 

dụng, thay thế 20% xà gồ thép U140x50x2.0, lợp mái tôn mạ kẽm dày 0,45mm, 

thay thế hệ thống chống sét; Chống thấm seno bằng phương pháp khò nóng; Lát 

lại gạch toàn bộ nhà bằng gạch Granite 600x600mm. 

b. Nhà 02 tầng 06 phòng:  

- Nội dung cải tạo: Tháo dỡ mái tôn, tận dụng hệ thống xà gồ cũ, lợp mái 

tôn mạ kẽm dày 0,45mm; Làm lại hệ thống chống sét; Chống thấm seno bằng 

phương pháp khò nóng; Lát lại gạch toàn bộ nhà bằng gạch Granite 

600x600mm. 
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10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, Ngân sách thành phố và huy 

động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 

triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành. 

- Các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị theo chức năng, nhiệm 

vụ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình 

triển khai thực hiện dự án. 

Điều 3. 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, Giáo dục-Đào tạo; Giám đốc Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng thành phố; Chủ tịch UBND phường Trần Phú; Hiệu trưởng 

Trường Mầm non Trần Phú; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 
 

 

       

                            

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Lưu: VT, QLĐT5. 

Nguyễn Trọng Hiếu 
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