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TỜ TRÌNH  

V/v xin thẩm định điều chỉnh bổ sung thiết kế dự toán  

Công trình: Cải tạo nhà học 3 tầng 18 phòng Trường THCS Hưng Đồng. 
 

 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

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

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng theo 

Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 

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

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 công trình; 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công 

trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND TP Hà 

Tĩnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cải tạo nhà 

học 3 tầng 18 phòng Trường THCS Hưng Đồng; 

Căn cứ văn bản Số 2087/UBND-QLDT ngày 31/8/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự toán công 

trình Cải tạo nhà học 3 tầng 18 phòng Trường THCS Hưng Đồng ; 

Uỷ ban nhân dân xã Thạch Hưng kính trình Phòng Quản lý - Đô thị UBND 

thành phố Hà Tĩnh thẩm định điều chỉnh bổ sung thiết kế dự toán công trình: Cải 

tạo nhà học 3 tầng 18 phòng Trường THCS Hưng Đồng với nội dung như sau: 

1. Tên công trình: Cải tạo nhà học 3 tầng 18 phòng Trường THCS Hưng 

Đồng. 



2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Thạch Hưng 

3. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo nhu cầu học tập, và giảng dạy của các em cũng 

như các giáo viên nhà trường 

4. Nội dung điều chỉnh: 

Điều chỉnh lát gạch tầng 3 theo hồ sơ được phê duyệt sang sửa chữa một số 

vị trí gạch bị bong tróc; bổ sung thiết kế, dự toán sơn lại phía trong toàn bộ các 

phòng học tầng 01,02 (không bao gồm phần trần). 

5. Địa điểm xây dựng: Xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

6. Tổng mức điều chỉnh bổ sung: 

Tổng kinh phí (làm tròn): 1.200.000.000 Đồng 

Trong đó:     - Chi phí xây dựng: 1.009.055.424 Đồng 

                     - Chi phí QLDA: 29.783.000 Đồng 

- Chi phí tư vấn xây dựng: 102.343.404 Đồng 

- Chi phí khác: 34.345.000 Đồng 

- Chi phí dự phòng: 24.473.172 Đồng 

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ không quá 50% tổng mức 

đầu tư (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, sự nghiệp giáo dục,...); phần còn thiếu ngân 

sách xã tự cân đối và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

9. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2020 

Kính đề nghị phòng Quản lý Đô thị UBND thành phố Hà Tĩnh xem xét, 

thẩm định hồ sơ để xã triển khai các bước tiếp theo./.  

                         
Nơi nhận:    
 - UBND TP Hà Tĩnh; 

 - Phòng QLĐT; 

 - Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chính Đàn 
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