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Phường Hà Huy Tập, ngày 17 tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình:  

Sân vận động 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 1847/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND 

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

Sân vận động phường Hà Huy Tập; 

Căn cứ Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND thành 

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

vận động phường Hà Huy Tập; 

Căn cứ Công văn số 2108/UBND-QLĐT ngày 03/9/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Sân vận động phường 

Hà Huy Tập; 
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Căn cứ Văn bản số 12/TTr-Cty ngày 14/9/2020 của Công ty 

Cổ phần tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh về việc thẩm tra điều chỉnh dự toán công 

trình: Sân vận động 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: Sân vận động 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: 7.169.295.000 đồng. 

(Bằng chữ: Bảy tỷ, một trăm sáu mươi chín triệu,hai trăm chín mươi lăm nghìn 

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 GPMB (tạm tính) 1.400.000.000 1.400.000.000 0 

2 Chi phí xây dựng 4.594.457.000 4.372.840.000 - 221.617.000 

3 Chi phí quản lý dự án 115.404.000 109.838.000 - 5.566.000 

4 Chi phí tư vấn xây dựng  431.874.000 423.255.000 - 8.619.000 

5 Chi phí khác 286.165.000 82.850.000 - 203.315.000 

6 Chi phí dự phòng 341.395.000 780.512.000 + 439.117.000 

  Tổng cộng 7.169.295.000 7.169.295.000 0 

 3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2019 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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