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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

Số:146/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Kỳ Thư, ngày  31 tháng 5 năm 2022 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình Nâng 

cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư; Hạng mục: Tuyến 

ống truyền tải nhựa HDPE D160. 
 

 

 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 
 

 

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 Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 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 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 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;  

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 

12/2021/TTBXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây 

dựng; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỷ thuật và đo bóc khối lượng 

công trình;  

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 

22/6/2021 của UBND tỉnh về 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 16/NQ-HĐND ngày 14/01/2022 của Hội đồng nhân 

dân xã Kỳ Thư về kế hoạch phát triễn kinh tế - xã hội năm 2022; Quyết định số 

47/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022 của UBND xã Kỳ Thư về việc phê 
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duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ 

Hải về xã Kỳ Thư; Hạng mục: Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160; 

Xét đề nghị của Xét đề nghị của Ban địa chính - Xây dựng và Thông báo 

kết quả thẩm định của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ 

Anh số 07/ TĐ-NN ngày 13/5/2022; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư; Hạng mục: 

Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160 với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Nâng cấp đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ 

Thư; 

Hạng mục: Tuyến ống truyền tải nhựa HDPE D160. 

2. Địa điểm xây dựng: Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh. 

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

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư. 

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty cổ 

phần xây dựng Nhật Vượng. 

6. Mục tiêu đầu tư xây dựng:  

Nâng cấp tuyến đường ống cấp nước sạch từ Kỳ Hải về xã Kỳ Thư nhằm 

đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho nhân dân xã Kỳ Thư nhằm nâng cao đời 

sống cho nhân dân xã Kỳ Thư và vùng lân cận, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng 

hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút nguồn vốn tại địa 

phương cho phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo trong toàn khu vực, tạo sinh 

kế cho người dân trong vung. 

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng công trình:  

Đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước sạch HDPE D160, có chiều dài  

tuyến L=1677,65m; xây dựng các hố van chặn, hố van xả cặn, hố van xả khí trên 

tuyến và một số vật tư, phụ kiện kèm theo. 

Các nội dung khác theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do Công ty cổ phần 

xây dựng Nhật Vượng lập, được thẩm định tại Thông báo số  07/ TĐ-NN ngày 

13/5/2022 của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. 

8. Tổng mức đầu tư (làm tròn):  2.141.236.000 (Hai tỷ một trăm bốn 

mươi mốt triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn đồng)./. 

Trong đó: 

                 - Chi phí xây dựng:  1.759.060.656 đồng; 

                 - Chi phí quản lý dự án:       51.975.356 đồng; 

                 - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:  178.161.050 đồng; 

                 - Chi phí khác:    50.075.058 đồng; 
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                 - Chi phí dự phòng:     101.963.606 đồng; 

9. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách xã Kỳ Thư và các nguồn huy động 

hợp pháp khác. 

10. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành. 

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022. 

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

Văn phòng UBND, các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                           

- Như điều 2;      

- Chủ tịch, PCT UBND;                                                                      

- Lưu: VT. 

- Gửi VB giấy, VB điện tử./. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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