
 
 

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 7 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Xử lý thoát nước mặt đường, lát vỉa hè, bổ sung biển báo, an toàn giao 

thông, sửa chữa nắp cống, hệ thống điện chiếu sáng công cộng                          

tại một số vị trí trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh 
 

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 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;  

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; 
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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 1095/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND thị xã 

Hồng Lĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý thoát nước mặt 

đường, lát vỉa hè, bổ sung biển báo, an toàn giao thông, sửa chữa nắp cống, hệ 

thống điện chiếu sáng công cộng tại một số vị trí trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh;  

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

17/TTr-BTĐB ngày 23/6/2022; của Phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số 

198/BCTĐ-QLĐT ngày 29/6/2022 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: 

Xử lý thoát nước mặt đường, lát vỉa hè, bổ sung biển báo, an toàn giao thông, 

sửa chữa nắp cống, hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại một số vị trí trên địa 

bàn thị xã Hồng Lĩnh với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Xử lý thoát nước mặt đường, lát vỉa hè, bổ sung biển 

báo, an toàn giao thông, sửa chữa nắp cống, hệ thống điện chiếu sáng công cộng 

tại một số vị trí trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. 

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND thị xã Hồng Lĩnh. 

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

4. Mục tiêu dự án: Chống ngập úng mặt đường, nâng cao, phát huy và tăng 

cường tuổi thọ công trình; phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân đảm bảo an toàn 

giao thông, đồng thời thực hiện chỉnh trang đô thị. 

5. Nội dung, quy mô đầu tư:  

5.1 Đánh giá về hiện trạng công trình: 

  - Các tuyến đường phải thực hiện xử lý thoát nước mặt: Hiện trạng mặt 

đường sau khi xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, thoát nước chậm (do nước 

các hướng tụ về và hệ thống cửa thu nước không thu kịp xuống mương dọc). 

  - Tấm đan nắp mương qua đường Nguyễn Đổng Chi (đoạn đường Nguyễn 

Xuân Linh kéo dài): Hiện trạng một số tấm đan bị gãy, vỡ gây nguy hiểm cho 

người và phương tiện tham gia giao thông. 

  - Vỉa hè phía Đông ngã tư thị xã Hồng Lĩnh (bên trái tuyến đường 

Nguyễn Nghiễm): Hiện trạng đang là vỉa hè đất, cỏ dại mọc, dân tập kết vật liệu 

thải gây mất mỹ quan đô thị. 
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  - Hệ thống điện cầu Liên Lạc: Hiện trạng hệ thống đang vận hành nhưng 

không đảm bảo an toàn, một số vật tư, thiết bị đang thiếu. 

  - Tuyến điện chiếu sáng đường Trần Phú: Hiện trạng tuyến điện đang bị 

hư hỏng, không sử dụng được. 

  - Sơn gờ giảm tốc, biển báo giao thông tại các nút giao đường Phan Kính 

với đường vào khu dân cư Nền Tế; đường Phan Kính với đường vào Trung tâm 

xã Thuận Lộc: Hiện trạng tuyến đã có 1 cụm gờ giảm tốc; tuy nhiên, không đảm 

bảo an toàn và có nguy cơ xẩy ra tai nạn cao. 

  - Thay thế cáp nguồn vào hồ sinh học số 1: Hiện trạng dây cấp nguồn vào 

hồ sinh học số 1 đã bị oxy hóa, vỏ bọc nhựa bị nứt nẻ, bong tróc gây nguy hiểm 

khi thời tiết mưa gió, sấm sét. 

  5.2 Giải pháp thiết kế: 

  - Xử lý thoát nước mặt đường tại một số vị trí thường xuyên bị ngập cục 

bộ khi xẩy ra mưa lớn, cụ thể: Đường Nguyễn Ái Quốc (QL1) tại Km481+240 

và Km481+500; đường Quang Trung (QL1) tại Km481+240 bằng phương án bổ 

sung cửa thu nước mặt đường và mở tràn qua dải phân cách giữa tim đường. 

  - Xử lý thoát nước mặt đường Lê Hữu Trác (Tại nút giao đường Lê Hữu 

Trác và đường nội bộ cụm công nghiệp Nam Hồng) bằng phương án bổ sung 

cửa thu nước mặt đường và mương thoát nước bằng gạch xây B=1000mm. 

  - Xử lý thoát nước bên trái tuyến đường Phan Kính (đoạn từ nút giao 

đường Phan Kính và đường Nguyễn Đổng Chi đến đường vào cụm công nghiệp 

Nam Hồng) bằng phương án bổ sung ống cống bê tông ly tâm D800 và mở cửa 

thu nước tại mương dọc đường nội bộ cụm công nghiệp Nam Hồng. 

  - Thay thế tấm đan nắp mương qua đường Nguyễn Đổng Chi (đoạn đường 

Nguyễn Xuân Linh kéo dài) bằng tấm đan bê tông chịu lực 2 lớp cốt thép đá 1x2 

M200, dày 15cm.  

  - Lát vỉa hè phía Đông ngã tư thị xã Hồng Lĩnh diện tích 221m
2 

(bên trái 

tuyến đường Nguyễn Nghiễm) với kết cấu từ trên xuống: Lớp gạch Terazo kích 

thước 40x40x5cm; lớp vữa xi măng M100, dày 3cm; lớp bê tông đệm đá 2x4 

M150, dày 10cm; lớp đất nền đầm chặt. 

  - Lắp đặt bổ sung một số vật tư, thiết bị điện còn thiếu nhằm đảm bảo 

phục vụ vận hành hệ thống điện cầu Liên Lạc: Đăng ký lắp công tơ điện; lắp tủ 

điều khiển 65A kích thước 25x60x80cm; thay Attomat 15A lên đèn các cột; bổ 

sung dây tiếp địa M10. 

  - Sửa chữa hư hỏng tuyến điện chiếu sáng đường Trần Phú: Bổ sung hệ 

thống dây nguồn cáp ngầm 4x16mm2 và ống gen TFP HDPE 50/40 được chôn 

ngầm trong dải phân cách giữa. 
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  - Bổ sung sơn gờ giảm tốc, biển báo giao thông tại các nút giao giữa 

đường Phan Kính với đường vào khu dân cư Nền Tế; đường Phan Kính với 

đường vào Trung tâm xã Thuận Lộc: Mỗi hướng đi bổ sung thêm 2÷3 cụm gờ 

giảm tốc và biển báo W.244 (đoạn đường hay xảy ra tai nạn). 

  - Thay thế cáp nguồn vào hồ sinh học số 01: Thay mới hệ thống dây cáp 

điện cấp nguồn (dây dẫn lõi nhôm 4x35mm) từ đồng hồ vào hồ sinh học số 01. 

       5.3.Về đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện: Quá trình tổ 

chức thi công nhà thầu thi công bố trí các biển báo giao thông phù hợp trong quá 

trình thi công; thực hiện bố trí công nhân định hướng xe, bảo vệ, dẫn đường 

nhằm đảm bảo an toàn và thông suốt toàn tuyến trong suốt quá trình thi công. 

5.4. Các nội dung khác tuân thủ theo hồ sơ thiết kế. 

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

dựng và dịch vụ thương mại Đức Bảo; chủ trì: KS. Nguyễn Trọng Việt. 

7. Địa điểm xây dựng: 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. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.  

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

11. Giá trị dự toán xây dựng: 498.393.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm chín 

mươi tám triệu, ba trăm chín mươi ba ngàn đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:   438.485.000 đồng;  

- Chi phí quản lý dự án: 11.778.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn xây dựng:      37.363.000 đồng; 

- Chi phí khác: 995.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 9.772.000 đồng. 

12. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn quản lý bảo trì đường bộ được tỉnh phân bổ. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định 

pháp luật. 

14. Hình thức thực hiện dự án: Chủ đầu tư xem xét, lựa chọn nhà thầu 

theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

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, đơn vị 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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