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UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

 

Số:     /TTr-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phường Hà Huy Tập, ngày     tháng      năm 2022 

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

Mương thoát bẩn 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: Mương thoát bẩn phường Hà Huy Tập năm 2022, với 

các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Mương thoát bẩn 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. 

4. Tổ chức tư vấn BCKTKT: UBND phường Hà Huy Tập. 
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5. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ 

thoát nước cho nhân dân trên địa bàn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu 

dân cư.  

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

7. Nội dung quy mô dự án: Làm mới. 

7.1. Nội dung: Đầu tư xây dựng 04 tuyến mương thoát bẩn với tổng chiều dài 

282m, cụ thể như sau:. 

- Tuyến 1: Từ nhà ông Học đến nhà ông Thắng – Tổ dân phố 4, dài L=45m, 

Kích thước 50x60cm; 

- Tuyến 2: Từ Đoàn kiểm tra lâm nghiệp đến nhà ông Quang – Tổ dân phố 4, 

dài L=45m, Kích thước 40x50cm; 

- Tuyến 3: Từ nhà ông Mạo đến nhà ông Ba - Tổ dân phố 7, dài L=52m, Kích 

thước 40x50cm; 

- Tuyến 4: Từ Bưu điện phường Hà Huy Tập đến nhà ông Đồng - Tổ dân phố 

5, dài L=140m, Kích thước 40x50cm; 

7.2. Quy mô đầu tư:  

- Lót bạt xác rắn 1 lớp. 

- Mương bê tông xi măng đá 1x2, mác 200#, dày 15cm. 

- Tấm đan bê tông cốt thép đá 1x2, mác 200#, dày 10cm. 

8. Tổng mức đầu tư:               454.920.000 đồng 

(Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi tư triệu, chín trăm hai mươi nghìn 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 6/2022 lập xong báo cáo KTKT, thiết kế bản vẽ thi công công trình và 

trình phòng QLĐT thẩm định hồ sơ. 

* Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:  386.377.040 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 

- Chi phí tư vấn đầu tư: 

- Chi phí khác: 

11.208.798 đồng 

32.324.303 đồng 

  3.346.589 đồng 

- Chi phí dự phòng: 

- Tổng cộng: 

- Làm tròn: 

21.662.837 đồng 

454.919.567 đồng 

454.920.000 đồng 
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- 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: Mương thoát bẩn 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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