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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỒNG MÔN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /QĐ-UBND Đồng Môn, ngày 25  tháng 10  năm 2022 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TKBVTC - tổng dự toán Công trình 

Hạ tầng khu dân cư vùng Đội Quang, xóm Hòa Bình, xã Đồng Môn 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Đầu tư công ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 18/4/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 UBND tỉnh Hà 

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

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 24 /10/2019 của UBND TP 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng khu 

dân cư vùng Đội Quang, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng; 

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND xã 

Thạch Đồng về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật  xây dựng công trình: 

Hạ tầng khu dân cư vùng Đội Quang, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng; 

Căn cứ văn bản số 2129/UBND-QLĐT ngày 09/09/202 về việc chủ trương 

bổ sung đường điện Hạ tầng khu dân cư vùng Đội Quang, xóm Hòa Bình, xã 

Thạch Đồng. 

Căn cứ Văn bản thẩm định số 255/QLĐT-TĐ ngày 04/10/2022 của phòng 

Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo 
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kinh tế - kỷ thuật xây dựng công trình:Hạ tầng khu dân cư vùng Đội Quang, xóm 

Hòa Bình, xã Thạch Đồng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung TKBVTC - tổng dự toán công trình 

với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Hạ tầng khu dân cư vùng Đội Quang, xóm Hòa Bình, 

xã Thạch Đồng. 

2. Địa điểm xây dựng: Xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh. 

3. Loại, cấp công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật cấp IV. 

4. Chủ đầu tư: UBND xã Đồng Môn. 

5. Đơn vị quản lý thực hiện dự án: Theo quy định hiện hành. 

6. Đơn vị tư vấn Tư vấn lập hồ sơ Thiết kế bản vẽ và dự toán điều chỉnh 

bổ sung: Công ty TNHH một thành viên Tư vấn Xây dựng và Thương mại T&T. 

7. Mục tiêu đầu tư: Điều chỉnh bổ sung một số hạng mục trong hồ sơ thiết 

kế bản vẽ thi công của dự án nhằm phát huy tốt hiệu quả khai thác của công 

trình và đảm bảo kết nối với hạ tầng hiện có. 

8. Nội dung điều chỉnh bổ sung thiết kế dự toán: 

- Bổ sung 12 cột điện đơn, 02 cột điện đôi; 

- Bổ sung đường dây điện sinh hoạt dùng cáp LV/ABC(4x35)-0.6/1KV; 

- Lắp đặt bổ sung đường dây điện chiếu sáng dùng cáp XLPE 4x16; 

- Lắp đặt chao đèn kèm bóng chiếu sáng: 14 bộ. 

- Các nội dung về quy mô đầu tư và các giải pháp thiết kế chủ yếu giữ 

nguyên như Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân 

xã Thạch Đồng về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình 

Hạ tầng khu dân cư vùng Đội Quang, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng.  

9. Tổng mức đầu tư - dự toán xây dựng công trình sau khi điều chỉnh, bổ 

sung: 

Nội dung 

Theo Quyết định số 

212/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2019 của 

UBND xã Thạch 

Đồng 

Theo Quyết định số 

06/QĐ-UBND 

ngày 15/01/2021 

của UBND xã 

Đồng Môn 

Giá trị dự toán 

sau điều chỉnh, 

bổ sung  

Chi phí 

GPMB 
2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 

Chi phí xây 

dựng 
6.198.567.000 6.046.800.000 6.754.616.000 

Chi phí quản 

lý dự án              
155.697.000 151.885.000 151.885.000 
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Chi phí tư vấn 

đầu tư xây 

dựng 

513.334.000 523.619.000 566.508.000 

Chi phí khác 395.215.000 131.054.000 131.054.000 

Chi phí dự 

phòng 
503.141.000 912.596.000 161.891.000 

Tổng cộng         10.565.954.000       10.565.954.000 10.565.954.000 

(Mười tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi tư ngàn đồng) 

 Giá trị tổng mức đầu tư - dự toán đầu tư xây dựng tại Quyết định này thay 

thế cho giá trị giá trị tổng dự toán đầu tư xây dựng được duyệt tại Quyết định số 

06/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND xã Đồng Môn về việc phê duyệt phê 

duyệt điều chỉnh dự toán thi công công trình Hạ tầng khu dân cư vùng Đội 

Quang, xóm Hòa Bình, xã Thạch Đồng. 

14. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã bố trí theo kế hoạch vốn hàng năm và 

huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng HĐND-UBND xã; Tài chính - kế toán; Địa chính - xây dựng; 

các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

      

                 

    
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT, ĐC-XD. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

         CHỦ TỊCH 

                  
 

 

 

 
             Nguyễn Tuấn Anh     
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