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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định quyết toán công trình: Đường giao thông hạ tầng khu 

dân cư xen dắm tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập (lần 2) 

    

   Kính gửi: 

     - UBND thành phố Hà Tĩnh; 

     - Phòng Tài chính – kế hoạch thành phố. 

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 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;  

Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy 

định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Căn cứ các Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 của UBND thành 

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

thông hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập; Quyết định số 

1926/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 Đường giao thông hạ tầng khu dân cư 

xen dắm tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập; Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 

27/07/2020 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu các gói thầu công trình: Đường giao thông hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân 

phố 1, phường Hà Huy Tập; 

Căn cứ thông báo số 95/QLĐT ngày 28/10/2021 của Phòng Quản lý đô thị về 

kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Đường giao thông 

hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập. 

UBND phường Hà Huy Tập lập hồ sơ quyết toán công trình Đường giao thông 

hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập với các nội dung sau: 

1. Nội dung dự án 

 - Tên dự án: Đường giao thông hạ tầng khu dân cư xen dắm tổ dân phố 1, 

phường Hà Huy Tập  

 - Người quyết định đầu tư: UBND thành phố Hà Tĩnh 

 - Địa điểm xây dựng: Tổ dân phố 1, phường Hà Huy Tập 



 - Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp 4 

 - Quy mô dự án:  

+ Tuyến đường giao thông có chiều dài là 214,66m có điểm đầu và điểm cuối 

đấu nối vào đường giao thông khu quy hoạch vị trí 2 Vincom. Nền quy hoạch rộng 

8,0m; mặt rộng 5,0m, vỉa hè 02 bên rộng 1,5m tùy từng vị trí có thể thay đổi bề rộng;  

+ Mương thoát nước có tổng chiều dài 02 tuyến mương hai bên là 412,23m; 

kích thước rộng 0,6m, chiều cao trung bình 0,9m. Kết cấu hệ thống mương thoát 

nước B=500; Bó vỉa: tổng chiều dài bó vỉa 423m bằng BTXM M250; bó vỉa loại 1 

chiều dài 347m mỗi viên dài 1m bố trí ở đoạn đường thẳng; bó vỉa loại 2 dài 76m mỗi 

viên dài 0.25m bố trí ở các đoạn cong; đan rãnh thu nước 2 bên đường.  

+ Hệ thống điện sinh hoạt 0.4KV dài 191m. Hệ thống đường ống cấp nước 

sinh hoạt ống chính dài 162.8m phải tuyến và nhánh rẽ 28m sang bên trái tuyến.  

 + Tuyến đường giao thông có chiều dài là 214,66m có điểm đầu và điểm cuối 

đấu nối vào đường giao thông khu quy hoạch vị trí 2 Vincom. Nền quy hoạch rộng 

8,0m; mặt rộng 5,0m, vỉa hè 02 bên rộng 1,5m tùy từng vị trí có thể thay đổi bề rộng;  

 + Mương thoát nước có tổng chiều dài 02 tuyến mương hai bên là 412,23m; 

kích thước rộng 0,6m, chiều cao trung bình 0,9m. Kết cấu hệ thống mương thoát 

nước B=500; Bó vỉa: tổng chiều dài bó vỉa 423m bằng BTXM M250; bó vỉa loại 1 

chiều dài 347m mỗi viên dài 1m bố trí ở đoạn đường thẳng; bó vỉa loại 2 dài 76m mỗi 

viên dài 0.25m bố trí ở các đoạn cong.  

 + Hệ thống điện sinh hoạt 0.4KV dài 191m. Hệ thống đường ống cấp nước 

sinh hoạt ống chính dài 162.8m phải tuyến và nhánh rẽ 28m sang bên trái tuyến. 

 * Phần điều chỉnh, bổ sung:  

 + Điều chỉnh hệ thống dây điện từ cáp đồng sang cáp nhôm vặn xoắn ABC 

4x70mm2, dài 322,7m 

 + Điều chỉnh hạ cốt đáy mương trái tuyến (đoạn từ Nhà ông Dũng đến ngõ 

104, đường Hà Huy Tập) dài 75m. 

 + Bổ sung tấm đan chịu lực cống qua đường tại ba nút giao đấu nối với các 

tuyến đường hiện trạng. 

 + Bổ sung dự toán tính thiếu đan rãnh thoát nước trên toàn tuyến. 

 + Bổ sung dự toán tính thiếu di dời hai cột điện cũ và 01 cây xanh đã có; điều 

chỉnh vị trí cột điện số 01 dịch chuyển theo hướng Tây Bắc cách vị trí cũ 8m theo hồ 

sơ thiết kế đã được phê duyệt. 

 - Giá trị tổng mức đầu tư được duyệt: 2.005.731.768 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, 

không trăm linh năm triệu, bảy trăm ba mươi mốt nghìn, bảy trăm sáu mươi tám 

đồng) 

 - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ 

- Thời gian thực hiện:  

+ Ngày khởi công: 11/9/2020 

+ Ngày hoàn thành: 30/4/2021 

 2. Quyết toán vốn đầu tư 

 2.1. Nguồn vốn đầu tư:  



          ĐVT: đồng 

Nội dung chi 

phí 
Nguồn vốn 

được phê 

duyệt 

Vốn TH đến thời điểm khóa sổ  

lập BCQT  

KH được bố 

trí 

Đã thanh toán Còn được 

thanh toán 

Tổng số 

     

1.949.175.732    

      

1.500.000.000    

      

1.500.000.000    

         

449.175.732    

NS TP hỗ trợ 1.949.175.732 1.500.000.000 1.500.000.000 449.175.732 

2.2. Chi tiết chi phí đầu tư:                                                   

ĐVT: đồng 

Nội dung 

Dự toán được 

duyệt 

(đồng) 

Đề nghị 

QT(đồng) 

Tăng giảm so 

với DT 

(đồng) 

Tổng số: 2.005.731.768 1.949.175.732      -56.556.036    

 - Chi phí xây dựng: 1.747.221.000 1.728.855.000     -18.366.000    

 - Chi phí QLDA: 46.044.732 46.044.732 0      

 - Chi phí tư vấn đầu tư XD: 170.931.000 162.507.000        -8.424.000    

 - Chi phí khác: 26.769.000 11.769.000      -15.000.000    

 - Dự phòng phí: 14.766.036       -14.766.036    

2.3. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 

220.320.732 đồng    

a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng 

 b) Chi phí không tạo nên tài sản:    220.320.732 đồng    

2.4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: 

Nội dung 
Công trình thuộc chủ đầu tư 

quản lý 

Công trình giao đơn 

vị khác quản lý 

 Thực tế(đồng) Quy đổi Thực tế Quy đổi 

Tổng số 1.728.855.000 Không Không Không 

1. Tài sản cố định 1.728.855.000 Không Không Không 

2. Tài sản lưu động Không Không Không Không 

Kính đề nghị UBND Thành phố Hà Tĩnh, phòng Tài chính  - Kế hoạch quyết 

toán hoàn thành công trình theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố Hà Tĩnh; 

- Phòng Tài chính  - Kế hoạch; 

- Lưu: VP – UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huyên 
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