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QUYẾT ĐỊNH 

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

Sửa chữa định kỳ đường Võ Nguyên Giáp năm 2022 

 

ỦY 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 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; 

Căn cứ Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phân bố nguồn kinh phi quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội 

địa địa phương năm 2022; 

Các Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh: Số 78/QĐ-SXD 

ngày 26/5/2022 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh 
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Hà Tĩnh; số 91/QĐ-SXD ngày 24/6/2022 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 796/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc Kiện toàn Ban Quản lý bảo trì đường bộ thị xã; 

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý bảo trì đường bộ thị xã: Số 

31/QĐ-BQLBT ngày 26/7/2022 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán 

lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa định kỳ 

đường Võ Nguyên Giáp năm 2022; số 33/QĐ-BQLBT ngày 27/7/2022 về việc 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa định kỳ đường Võ Nguyên Giáp năm 

2022; số 35/QĐ-BQLBT ngày 28/7/2022 về việc chỉ định thầu gói thầu Tư vấn 

lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa định kỳ 

đường Võ Nguyên Giáp năm 2022. 

Xét đề nghị của Ban Quản lý bảo trì đường bộ thị xã tại Tờ trình số 

17/TTr-BQLBT ngày 17/8/2022; của Phòng Quản lý đô thị tại Thông báo thẩm 

định số 281/QLĐT ngày 24/8/2022.   
                                         

QUYẾT ĐỊNH: 
 

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

Sửa chữa định kỳ đường Võ Nguyên Giáp năm 2022 với các nội dung chủ yếu 

như sau: 

1. Tên công trình: Sửa chữa định kỳ đường Võ Nguyên Giáp năm 2022. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý bảo trì đường bộ thị xã. 

3. Mục tiêu: Nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng trên 

đường và các công trình trên đường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng 

cường tuổi thọ, khả năng khai thác sử dụng của tuyến đường.  

4. Nội dung, quy mô:  

Trên đoạn tuyến từ Km0+185 đến Km0+630 thực hiện Sửa chữa hư hỏng 

nền, móng mặt đường hiện trạng bằng thảm bê tông nhựa, cụ thể như sau: 

4.1. Bình đồ tuyến: 

Trên nền, mặt đường cũ hiện tại chủ yếu giữ nguyên hướng tuyến và tim 

tuyến, tiến hành sửa chữa các vị trí hư hỏng. 

4.2. Trắc dọc, trắc ngang tuyến: 

Tuyến thiết kế bám theo đường cũ, sửa chữa các hư hỏng đảm bảo trắc 

ngang, trắc dọc hài hoà.  

4.3. Giải pháp thiết kế: 
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- Tại các vị trí mặt đường bị lún lõm, bong bật, ổ gà tiến hành đào bỏ, xử lý 

lớp nền đường đến lớp đất K95. Kết cấu áo đường từ trên xuống dưới như sau: Lớp 

BTNC19 dày 7cm; tưới nhựa thấm bám TCN 1,0kg/m
2
; lớp cấp phối đá dăm loại 

1 dày 15cm; lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 30cm; lớp đất đắp K98 dày 50cm. 

Tổng diện tích thực hiện 1.024,80m
2
. 

- Tại các vị trí mặt đường bị nứt rạn chân chim thực hiện vá mặt đường 

bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn, có chiều dày mặt đường đã lèn ép 7cm. Tổng 

diện tích thực hiện 618,90m
2
. 

4.4. Các nội dung khác theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. 

5. Đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty Cổ phần xây 

dựng Sông Minh. 

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS. Nguyễn Thành Luân. 

7. Địa điểm thực hiện: Phường Đức Thuận, 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 thị công và dự toán. 

9. Nhóm dự án; loại, cấp công trình: Dự án nhóm C; công trình giao 

thông, cấp IV. 

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

11. Tổng dự toán: 1.008.003.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm 

linh tám triệu, không trăm linh ba nghìn đồng chẵn), trong đó: 

- Chi phí xây dựng:  904.654.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 25.330.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:      77.827.000 đồng; 

- Chi phí khác: 192.000 đồng. 

12. Nguồn vốn: Được phân bổ tại Quyết định số 716/QĐ-UBND ngày 

05/4/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

13. Hình thức quản lý dự án: Giao Ban Quản lý bảo trì đường bộ thị xã 

quản lý dự án theo quy định pháp luật. 

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: 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. 
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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; Trưởng Ban Quản lý bảo trì đường bộ 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 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Huy Hùng 
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