
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 

Số:           /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP.Hà Tĩnh, ngày    tháng 10 năm 2021 

 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán bổ sung xây dựng công trình: 

Nhà đa chức năng Trường Tiểu học Nam Hà  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

 

    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 ngày 18/6/2014; 

   Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

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 việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 68/2019/NĐ-CP 

ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 

12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng 

công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của 

UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: 

Nhà đa chức năng Trường Tiểu học Nam Hà;  

 Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2019 của 

UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 

trình: Nhà đa chức năng trường Tiểu học Nam Hà; 

 Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND 

phường Nam Hà về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nhà đa 

chức năng trường Tiểu học Nam Hà; 

 Căn cứ Công văn số 1679/UBND-QLĐT ngày 08 tháng 07 năm 2021 của 

UBND thành phố Hà Tĩnh về việc điều chỉnh, bổ sung các hạng mục công trình: Nhà 

đa chức năng trường Tiểu học Nam Hà; 

 Xét đề nghị của UBND phường Nam Hà Hà tại tờ trình số 12/TTr-UBNBD 

ngày 08/03/2021 và Báo cáo thẩm định của phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số    

212/TĐ-QLĐT ngày 06 /10/2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế - dự toán bổ sung xây dựng công 

trình với các nội dung sau: 



 

 

1. Tên công trình: Nhà đa chức năng trường Tiểu học Nam Hà. 

Hạng mục: Bổ sung các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Nam Hà. 

2. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên trường Tiểu học Nam Hà. 

3. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân phường Nam Hà. 

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

6. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh, bổ 

sung: Công ty cổ phần tư vấn và Xây dựng Trường Thịnh. 

7. Mục tiêu đầu tư: Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, 

đồng thời đảm bảo tính đồng bộ và an toan khi đưa công trình vào sử dụng. 

8. Nội dung điều chỉnh: Bóc lớp phong hóa sân, dịch chuyến sân cỏ nhân 

tạo, cải tạo mái che và sân trước nhà ăn, mương thoát nước. 

Chi tiết cụ thể nêu trên thực hiện theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều 

chỉnh đã được thẩm định.  

  9. Tổng mức đầu tư – tổng dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 

111/QĐ-UBND ngày 08/6/2020:                  7.242.996.000 đồng. 

(Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm chín mươi sáu ngàn đồng)  

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:       6.085.365.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:                   181.565.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:        563.307.000 đồng. 

- Chi phí khác:         101.204.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng                                311.555.000 đồng 

+ Dự toán điều chỉnh bổ sung:                          278.801.000 đồng. 

(Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm linh một ngàn đồng) 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:         250.991.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:                       8.238.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:          19.246.000 đồng. 

  - Chi phí khác:              326.000 đồng. 

+ Tổng mức đầu tư, - tổng dự toán sau khi điều chỉnh: 7.242.996.000 đồng. 

(Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, chín trăm chín mươi sáu ngàn đồng) 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng:       6.336.356.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:                   189.803.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:        582.553.000 đồng. 

- Chi phí khác:         101.530.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng                                  32.754.000 đồng. 

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố bố trí theo kế hoạch vốn hàng 

năm và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021. 



 

 

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

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

lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục - Đào tạo; UBND phường Nam Hà; 

Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

        

     
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Lưu VT, TCKH5. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                   CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Nguyễn Trọng Hiếu 
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