
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
                                 
     

Số: 1102/QĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

                            

  

                Hồng Lĩnh, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 

Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tấn (đường Đê La Giang, phường 

Trung Lương), thị xã Hồng Lĩnh 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 

về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP 

ngày 05/4/2017 về  sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2016/TT-BXD ngày 

10/3/2016 về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 

18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội 

dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn 

Nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

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

tỉnh Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn 

vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân thị xã Khóa VI, kỳ họp thứ 9 về phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước 

và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND, ngày 18/3/2020 của thị xã Hồng 

Lĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hệ thống điện 

chiếu sáng đường Đào Tấn (đường Đê La Giang, phường Trung Lương), thị xã 

Hồng Lĩnh; 
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Căn cứ Văn bản số 162/TTr-Cty  ngày 10/6/2020 của Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng Thái Thịnh về báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán xây dựng công trình Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường 

Nguyễn Đổng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1); 

Căn cứ Văn bản số 273/SXD - PTĐT&HT ngày 17/6/2020 của Sở Xây 

dựng Hà Tĩnh về thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tấn (đường Đê La Giang, phường 

Trung Lương), thị xã Hồng Lĩnh;.  

Xét đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Thị xã tại 85/TTr-

BQLDA ngày 18/6/2020  và đề nghị của phòng Quản lý đô thị, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tấn (đường Đê La Giang, phường Trung 

Lương), thị xã Hồng Lĩnh, với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tấn (đường Đê La 

Giang, phường Trung Lương), thị xã Hồng Lĩnh. 

2. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh. 

3. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Thị xã. 

4. Mục tiêu đầu tư: Nhằm chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông đường bộ và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, đồng thời góp 

phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III. 

5. Nội dung, quy mô đầu tư:  Xây dựng tuyến điện chiếu sáng, với tổng 

chiều dài L=3.439,5 m gồm 106 cột, đèn, với các thông số kỹ thuật như sau: 

-  Cột đèn sử dụng cột thép tròn côn mạ kẽm nhúng nóng, chiều cao H=10m 

và H=14m. Bóng đèn sử dụng đèn LED loại 150W và 300W. Dây dẫn sử dụng cáp 

ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV 4x16 mm
2
. 

-  Nguồn điện cấp cho 03 tủ điều khiển hệ thống chiếu sáng lắp mới, lấy 

nguồn từ cột 4/1/1 T2 DZ0,4kV trạm biến áp Trung Lương 4 320kVA-35/0,4kV, 

trạm biến áp Trung Lương 7 180kVA-35/0,4kV, trạm biến áp Trung Lương 3 

250kVA-35/0,4kV; dây dẫn cấp nguồn tủ điều khiển sử dung cáp 

Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-0,6/1kV 4x16 mm
2
, LV/ABC-0,6kV 4x25 mm

2
 và 

4x35mm
2
.  

- Kích thước móng cột AxBxH =1,0x1,0x1,2m (cột cao H=10m), AxBxH 

=1,2x1,2x1,8m (cột cao H=14m); kết cấu móng: Bê tông mác 200, đá 2x4, bê tông 

lót mác 100 đá 2x4, dày 10cm. 

 6. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ phần xây 

dựng thương mại NP; Địa chỉ: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 
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 7. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Ks.Hồ Phi Long. 

 8. Địa điểm xây dựng: Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh. 

 9. Phương án xây dựng: Thực hiện 1 bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật  

kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán. 

 10. Loại, cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 

 11. Tổng mức đầu tư:  7.527.783.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm 

hai mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi ba nghìn đồng chẵn), trong đó:  

- Chi phí xây dựng:             6.378.158.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:                            176.229.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:             440.643.000 đồng; 

- Chi phí khác:                                          174.287.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:        358.466.000 đồng. 

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thị xã, xin ngân sách cấp trên hỗ trợ và 

Chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. 

13. Hình thức quản lý dự án: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Thị xã 

Hồng Lĩnh quản lý và điều hành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

14. Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định 

tại Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 

26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu. 

15. Thời gian thực hiện: Khởi công, hoàn thành trong năm 2020 - 2021. 

16. Các nội dung khác: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình 

theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 

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

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thị xã; Trưởng các phòng: Quản lý đô 

thị,Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã và Thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 

- Lưu: VT.                

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 
 

Lê Văn Bình 
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