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Phường Hà Huy Tập, ngày 29 tháng 4 năm 2022 

TỜ TRÌNH 
V/v xin thẩm định hồ sơ BCKTKT, thiết kế dự toán công trình: Nâng  

cấp mặt đường bằng bê tông nhựa trên dịa bàn  

phường Hà Huy Tập năm 2022  

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014-QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ 

về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

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

tỉnh về việc quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc 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 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thành phố 

Hà Tĩnh về một số cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành 

phố; 

 Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh về việc giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu năm 2022; 

 Căn cứ Hướng dẫn số 861/HD-UBND ngày 26/4/2022 của UBND thành phố 

thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thành phố về 

một số cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố; 

 UBND phường Hà Huy Tập trình phòng Quản lý đô thị thành phố thẩm định 

thiết kế dự toán công trình: Nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa trên dịa bàn 

phường Hà Huy Tập năm 2022, với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa trên dịa bàn 

phường Hà Huy Tập năm 2022. 

2. Địa điểm xây dựng: Phường Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh. 

3. Chủ đầu tư: UBND phường Hà Huy Tập. 
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4. Tổ chức tư vấn BCKTKT: UBND phường Hà Huy Tập.                                                                                                                          

5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ tạo điều kiện thuận 

lợi cho nhân dân đi lại, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng thời chỉnh trang mỹ 

quan đô thị.  

6. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

7. Nội dung quy mô dự án: Cải tạo, nâng cấp. 

7.1. Nội dung: Nâng cấp rải thảm nhựa 10 tuyến đường dài 1.151m, với diện 

tích 4.734,68m2, trong đó: 

- Tuyến 1: Ngõ 62, đường Nguyễn Xí có chiều dài 161m; có nền mặt đường 

rộng trung bình 3,4m với diện tích 539,35m2.  

- Tuyến 2: Ngõ 68, đường Hà Huy Tập có chiều dài 62m; có nền mặt đường 

rộng trung bình 2,5m với diện tích 155m2.  

- Tuyến 3: Ngõ 7, đường Phú Hào có chiều dài 176m; có nền mặt đường rộng 

trung bình 4,0m với diện tích 704m2.  

- Tuyến 4: Ngách 3/198, đường Hà Huy Tập có chiều dài 53m; có nền mặt 

đường rộng trung bình 2,5m với diện tích 132,5m2.  

- Tuyến 5: Ngõ 371, đường Hà Huy Tập có chiều dài 134m; có nền mặt đường 

rộng trung bình 3,1m với diện tích 418,08m2.  

- Tuyến 6: Ngõ 38, đường Phú Hào có chiều dài 110m; có nền mặt đường rộng 

trung bình 3,2m với diện tích 352m2.  

- Tuyến 7: Ngõ 198, đường Hà Huy Tập có chiều dài 122m; có nền mặt đường 

rộng trung bình 4,1m với diện tích 500,2m2.  

- Tuyến 8: Ngách 35/141, đường Nguyễn Xí có chiều dài 162m; có nền mặt 

đường rộng trung bình 4,6m với diện tích 745,2m2.  

- Tuyến 9: Ngõ 62, đường Nguyễn Xí có chiều dài 29m; có nền mặt đường rộng 

trung bình 9,2m với diện tích 265,35m2.  

- Tuyến 10: Ngõ 156, đường Nguyễn Xí có chiều dài 142m; có nền mặt đường 

rộng trung bình 6,5m với diện tích 923m2.  

7.2. Quy mô đầu tư: Kết cấu áo đường như sau (tính từ dưới lên): 

- Nền đường đã ổn định bằng bê tông xi măng hoặc rải base lu lèn đảm bảo. 

- Mặt đường rải thảm nhựa nóng (C12.5) dày 4cm trên lớp tưới nhựa dính bám 

mặt đường tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m2. 

8. Tổng mức đầu tư:               1.229.747.086 đồng 

Bằng chữ: Một tỷ, hay trăm hai mươi triệu, bảy trăm bốn mươi bảy nghìn,không 

trăm tám mươi đồng                  

* Trong đó:  
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- Chi phí xây dựng:  1.068.968.878 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 32.325.619 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư: 60.963.295 đồng 

- Chi phí khác:   8.929.909 đồng 

- Chi phí dự phòng: 58.559.385 đồng 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và thành phố hỗ trợ theo Nghị quyết số 

29/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thành phố Hà Tĩnh. Phần còn lại 

UBND phường Hà Huy Tập chịu trách nhiệm huy động đóng góp của nhân dân 

theo quy chế dân chủ cơ sở. 

10. Thời gian thực hiện dự án: 

- Tháng 4/2022 lập xong báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công công trình và 

trình phòng QLĐT thẩm định hồ sơ. 

- Năm 2022, khởi công xây dựng công trình và hoàn thành công trình đưa vào 

sử dụng. 

Vậy UBND phường kính trình UBND Thành phố, phòng QLĐT thẩm định 

báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán công trình: Nâng cấp mặt đường bằng bê 

tông nhựa trên dịa bàn phường Hà Huy Tập năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND Thành phố; 

- Phòng QLĐT; 

- Lưu VP.UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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