
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 
                                 

     

Số:           /QĐ-UBND 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
               

                            

  

        Hồng Lĩnh, ngày        tháng 8 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

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

Mái che di động sân Trường mầm non Bắc Hồng, 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 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 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 16/4/2020 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP 

ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết 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 xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 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 16/2016/QĐ-UBND 

ngày 28/4/2016 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; số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 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; số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 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;  
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Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng: Số 78/QĐ-SXD ngày 

26/5/2022 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; số 91/QĐ-SXD ngày 26/5/2022 về việc công bố bảng đơn giá ca máy và 

thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Căn cứ Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Mái che di 

động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; 

Xét đề nghị của UBND phường Bắc Hồng tại Tờ trình số 99/TTr-UBND 

ngày 08/7/2022, của Phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số 239/QLĐT ngày 

01/8/2022 về việc Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Mái che di động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh với các nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Mái che di động sân Trường mầm non Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh. 

2. Chủ đầu tư: UBND phường Bắc Hồng. 

3. Mục tiêu dự án: Đảm bảo điều kiện sinh hoạt ngoài trời cho các cháu và 

giáo viên trong quá trình học tập, vui chơi. 

4. Nội dung, quy mô đầu tư:  

Xây dựng mái che di động với các nội dung sau: 

- Phần cột móng: Sử dụng móng đơn BTCT M200; chôn 8 bu lông neo 

cột M18x600. 

- Kết cấu khung: Cột thép kích thước 300x300mm bằng thép hộp mạ kẽm 

sơn 3 nước 40x40x1,8mm. 

- Kèo chính kích thước 450x180mm; thanh cánh trên, cánh dưới bằng 

thép hộp mạ kẽm sơn 03 nước 80x40x1,4mm; thanh xiên và thanh ngang dùng 

thép hộp 40x40x1,4mm.  

- Kèo xà gồ chiều cao 450mm; thanh cánh trên, cánh dưới bằng thép hộp 

mạ kẽm sơn 03 nước 80x40x1,4mm; thanh xiên và thanh ngang bằng thép hộp 

40x40x1,4mm; ray trượt sử dụng thép C30x30x10x1,4mm. 

- Mái che bạt cố định sử dụng thép hộp 20x40x1,4mm. 

- Bạt xếp và phụ kiện: Sử dụng bạt xếp 03 lớp. 
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- Hệ thống điện: Sử dụng 04 bộ mô tơ để điều khiển bạt; 9 bóng đèn led 50W. 

- Hoàn trả sân lát gạch: Hoàn trả bằng gạch Terrazo kích thước 

40x40x3cm, bê tông lót M100 đá 2x4 dày 10cm. 

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

dựng và dịch vụ thương mại Đức Bảo. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KTS. Hùng Mạnh Cường. 

7. Địa điểm xây dựng: Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

8. 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. 

9. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV. 

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không. 

 11. Tổng mức đầu tư: 875.653.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm bảy mươi 

lăm triệu sáu trăm năm mươi ba nghìn đồng), trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 720.828.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 23.000.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 75.727.000 đồng; 

- Chi phí khác: 14.400.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 41.698.000 đồng. 

 12. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách thị 

xã giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND thị xã thông qua tại Nghị quyết số 

29/NQ-HĐND ngày 15/4/2022; phần còn lại chủ đầu tư huy động các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư 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 lựa chọn nhà thầu thực hiện 

theo 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: Hoàn thành trong năm 2022. 

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. 



4 
 

 

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

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã; Trưởng các phòng: Tài chính - 

Kế hoạch, Quản lý đô thị; UBND phường Bắc Hồng và Thủ trưởng các cơ quan 

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

 

Nơi nhận: 
- Như điều 2 (bản giấy); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Trung tâm HCC thị xã; 

- Lưu: VT.                

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tôn Quang Ngọc 
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