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QUYẾT ĐỊNH 

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

Nâng cấp đường vào khu xử lý xà bần, phường Đại Nài 

 
UỶ 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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/06/2020; 

Căn cứ 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 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí 

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 công trình xây dựng, thi 

công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 16/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 

10/2019/TT-BXD ngày 16/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây 

dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tu xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về 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 Văn bản số 1711/UBND-TCKH ngày 12/7/2021 của UBND thành 

phố về việc đồng ý chủ trương Nâng cấp đường vào khu xử lý xà bần, phường 

Đại Nài; 

Xét Tờ trình số Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 10/8/2021 của UBND 

phường Đại Nài về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường vào khu xử lý xà bần, phường Đại 

Nài; Báo cáo kết quả thẩm định số 174/TĐ-QLĐT ngày 20/8/2021 của phòng 

Quản lý đô thị, 



QUYẾT ĐỊNH: 

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

Nâng cấp đường vào khu xử lý xà bần, phường Đại Nài, với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Nâng cấp đường vào khu xử lý xà bần, phường Đại Nài. 

2. Cấp quyết định đầu tư: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh. 

3. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân phường Đại Nài. 

4. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông. 

5. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

6. Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây 

dựng Minh Đức.  

7. Địa điểm xây dựng: Phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

8. Nội dung cải tạo, sửa chữa:  

- Xây dựng nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông dài 1,2km có điểm đầu 

nối tiếp đường bê tông tại Miếu Tam Toà, thuộc Khối phố 6, phường Đại Nài, điểm 

cuối tuyến tại khu xử lý xà bần thuộc Khối phố 8, phường Đại Nài, với mặt cắt 

ngang tuyến đường: Bnền=5,0m; Bmặt=3,5m; Blề=2x0,75=1,5m; riêng đoạn đầu 

tuyến dài 223,50m có Bnền=13,5m; Bmặt=12,0m; Blề=2x0,75=1,5m. 

- Dốc ngang mặt đường 2%, dốc ngang lề đường 4%. Vuốt nối mặt đường 

mở rộng cua góc tại các vị trí đường giao cắt. 

- Kết cấu nền mặt đối với phần mở rộng: 

+ Lớp láng nhựa (bám thấm nhập), tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 dày 3,5cm; 

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 25cm; 

+ Lớp nền đất đắp đầm chặt đạt K95 (đã có). 

- Kết cấu nền mặt đối với phần đường nâng cấp: 

+ Lớp láng nhựa (bám thấm nhập), tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 dày 3,5cm; 

+ Lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 25cm (đã có); 

9. Tổng mức đầu tư: 1.255.279.000 đồng (Một tỷ, hai trăm năm mươi lăm 

triệu, hai trăm bảy mươi chín nghìn đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng       998.982.000 đồng         

- Chi phí quản lý dự án: 25.093.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 145.838.000 đồng 

- Chi phí khác: 19.925.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 65.441.000 đồng 



10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

11. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2021. 

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 Đại Nài; 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 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, QLĐT3. 

  Nguyễn Trọng Hiếu 
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