
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 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Hồng Nguyệt, xã 

Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Dũng đến nhà ông Luận) 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ 
 

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 

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 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 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí 

đầu tư 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 Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND 

tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, kỳ họp thứ 4 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo 

nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai 

đoạn 2022 - 2025; 

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 ban hành quy 
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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; số 

563/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 ban hành kế hoạch làm đường giao thông, rãnh 

thoát nước, kênh mương nội đồng, hỗ trợ phục hồi,nâng cấp mặt đường bê tông xi 

măng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; số 778/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc điều 

chỉnh kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, hỗ 

trợ phục hồi,nâng cấp mặt đường bê tông xi măng năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 26/5/2022 của Sở Xây dựng Hà 

Tĩnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Văn bản số 1643/SGTVT-KH3 ngày 31/5/2022 của Sở Giao thông 

Vận tải Hà Tĩnh về việc hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh liên quan lĩnh vực GTVT và khuyến cáo một số nội dung nhằm 

nâng cao chất lượng đường giao thông, rãnh thoát nước thực hiện theo cơ chế 

hỗ trợ xi măng, hỗ trợ kinh phí của tỉnh; 

Căn cứ Văn bản số 2193/STC-NSHX ngày 08/6/2022 của Sở Tài chính Hà 

Tĩnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch cung ứng xi măng năm 2022; 

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thị xã Hồng Lĩnh: Số 97/NQ-HĐND 

ngày 22/12/2020 về việc ban hành cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát 

triển đô thị, giai đoạn 2021-2025; số 24/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 về việc phân 

bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022;  

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã Hồng Lĩnh: Số 268/QĐ-UBND 

ngày 18/02/2021 về việc ban hành quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục 

thực hiện cơ chế hỗ trợ trong công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 

2021-2025 theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã 

Hồng Lĩnh; số 4629/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 về việc giao chỉ tiêu xây dựng 

các công trình chỉnh trang và phát triển đô thị cho các phường, xã năm 2022; số 

4759/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phân bổ dự toán chi ngân sách nhà 

nước cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 

2022; số 696/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

xây dựng công trình Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn 

Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Dũng đến nhà ông Luận);  

Xét đề nghị của UBND xã Thuận Lộc tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 

23/5/2022; của Phòng Quản lý đô thị tại Thông báo thẩm định số 187/QLĐT 

ngày 15/6/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

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

Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận 

Lộc (tuyến từ nhà ông Dũng đến nhà ông Luận) với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn 

Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc (tuyến từ nhà ông Dũng đến nhà ông Luận). 

2. Chủ đầu tư: UBND xã Thuận Lộc. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, từng bước 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt; góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn. 

4. Nội dung, quy mô:  

a. Đường giao thông:  

Chiều dài tuyến đường L=153,35m; quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền 

đường hiện trạng Bnền=4÷5m; bề rộng mặt đường bê tông hiện trạng Bnền=3,0m; 

thực hiện chỉnh trang tuyến đường với quy mô như sau: Bề rộng nền đường 

Bnền=6,0m; bề rộng mặt đường Bmặt=4,25m; bề rộng lề đường Blề=2x0,875=1,75m; 

độ dốc ngang mặt đường Imặt=2%. Kết cấu mặt đường từ trên xuống dưới như sau: 

Lớp bê tông xi măng M250 đá 1x2, dày 16cm; 01 lớp bạt xác rắn; lớp móng đường 

cấp phối đá dăm loại II, dày 12cm; nền đường đầm chặt K95, dày 30cm; 

b. Mương thoát nước dọc: 

Mương thoát nước B=0,4m bên phải tuyến có chiều dài L=150m; thực 

hiện cải tạo giằng mương bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2; tấm đan bằng bê 

tông cốt thép M200 đá 1x2, kích thước 0,63mx1,0mx0,1m. 

c. Hệ thống điện chiếu sáng:  

Xây dựng hệ thống đường điện chiếu sáng đi nổi trên 5 cột điện mới, khoảng 

cách 35m/cột; dây nguồn sử dụng dây bọc có tiết diện 2x6mm
2 
với chiều dài 145m; 

dây lên đèn sử dụng dây bọc có tiết diện 2x2,5mm
2
 với tổng chiều dài 10m; lắp đặt 

cần đèn, bóng đèn có công suất 100W vào cột điện với số lượng 5 bộ. 

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

Huy Dũng. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Ks. Lê Văn Nghĩa. 
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7. Địa điểm xây dựng: Thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, 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 giao thông, cấp IV. 

10. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Chủ đầu tư thực hiện 

theo quy định hiện hành. 

11. Tổng mức đầu tư: 599.477.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm chín mươi 
chín triệu, bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng chẵn). 

Trong đó:  

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: 180.000.000 đồng;  

- Chi phí xây dựng: 391.454.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:   28.023.000 đồng. 

12. Nguồn vốn đầu tư:  

 a. Ngân sách tỉnh, thị xã hỗ trợ dự kiến khoảng 349.750.000 đồng, cụ thể 

như sau: 

 - Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, tương ứng 28.023.000 đồng; 

- Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng, dự kiến khoảng 195.727.000 đồng; 

- Hỗ trợ 70% chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với phần tài sản 

trên đất, dự kiến khoảng 126.000.000 đồng. 

 b. Phần giá trị còn lại tương ứng 249.727.000 đồng, gồm: Ngân sách xã 

Thuận Lộc hỗ trợ, huy động xã hội hóa đầu tư và Nhân dân đóng góp. 

 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: UBND xã Thuận Lộc giao cho cộng đồng 

dân cư được hưởng lợi trực tiếp từ công trình tự thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi 

măng. Trường hợp cộng đồng dân cư không có khả năng thực hiện thì UBND xã 

Thuận Lộc xem xét, lựa chọn các tổ chức, cá nhân thực hiện nhưng phải được sự 

thống nhất bằng biên bản của cộng đồng dân cư.  

 15. Thời gian thực hiện: Khởi công, hoàn thành trong năm 2022. 
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 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; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thuận Lộc 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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