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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Mương thoát nước  

đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 
 

Căn cứ vào 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;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 11/8/2019 của Chính phủ 

về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ các Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn lập và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban 

hành định mức xây dựng;Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn 

xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh 

về việc 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; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh về việc 

ban hành quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND 

thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: 

Mương thoát nước đường Nguyễn Xí; 

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 

Mương thoát nước đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập; 

Căn cứ Công văn số 2187/UBND-QLĐT ngày 10/9/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Mương thoát nước 

đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập; 
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Căn cứ Văn bản số 66/TT-DTĐC ngày 15/9/2020 của Công ty Cổ phần tư 

vấn xây dựng 575 về việc thẩm tra điều chỉnh dự toán công trình: Mương thoát 

nước đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập; 

Xét đề nghị của công chức Địa chính – xây dựng phường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Mương thoát nước đường 

Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập, với các nội dung sau: 

1. Nội dung điều chỉnh: 

- Điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 11/8/2019 

của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các Thông 

tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn và xác định chi phí đầu tư 

xây dựng; số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng; 

số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị 

thi công xây dựng; số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn và xác 

định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 16/2019/TT-

BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu 

tư xây dựng; 

- Điều chỉnh đơn giá nhân công theo Quyết định 2457/QĐ-SXD ngày 

03/8/2020 của UBND tỉnh về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng công 

trình tỉnh Hà Tĩnh; 

- Điều chỉnh giá vật liệu theo Công bố giá vật liệu xây dựng Quý II/2020 

kèm theo Công văn số 1730/SXD-QLHĐXD ngày 02/7/2020 của Sở Xây dựng 

Hà Tĩnh; 

 2. Dự toán xây dựng sau điều chỉnh: 1.662.103.576 đồng. 

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu,một trăm linh ba nghìn,năm 

trăm bảy mươi sáu đồng) 

TT 

 
Khoản mục 

Giá trị dự toán 

đã được phê 

duyệt 

Giá trị dự 

toán điều 

chỉnh 

Chênh lệch 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

1 Chi phí xây dựng 1.377.030.282 1.369.383.315 - 7.646.967 

2 Chi phí quản lý dự án 38.907.365 38.691.303 -216.062 

3 Chi phí tư vấn xây dựng  143.571.047 146.522.383 +2.951.336 

4 Chi phí khác 90.966.653 28.358.786 - 62.607.867 

5 Chi phí dự phòng 82.523.767 79.147.789 - 3.375.978 

  Tổng cộng 1.732.999.115 1.662.103.576 - 70.895.539 

 3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 
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Văn phòng HĐND-UBND phường; công chức: Địa chính-XD, Tài chính 

kế toán; thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố Hà Tĩnh (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Lưu: VP. 

 TM. uû ban nh©n d©n 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Văn Huyên 
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