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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

 đầu tư xây dựng công trình: Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (giai 

đoạn 1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 Căn cứ Luật Xây dựng 2014 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định 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 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/04/2016 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; 

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

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

trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân xã Kỳ Thư về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường 

điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (giai đoạn 1) từ Quán Vọng thôn Thanh 

Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 

(giai đoạn 1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư, với các 

nội dung chủ yếu sau: 

 1.Tên công trình: Đường điện chiếu sáng đường liên xã LX10 (giai đoạn 

1) từ Quán Vọng thôn Thanh Hòa đến chợ Điếm xã Kỳ Thư 

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

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

       4. Nội dung: 



2 

 Đầu tư xây dựng hệ thông chiếu sáng đường dài 1,4km gồm 42 cột đèn 

chiếu sáng cao 8m, 1 tủ điện điều khiển, hệ thống cáp điện đi ngầm. 

 5. Tổng kinh phí: Giá trị dự toán khảo sát, lập BCKTKT (làm tròn): 

.130.000.000 đồng 

 Trong đó: 

 - Chi phí khảo sát địa hình: 20.000.000 đồng; 

 - Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: 110.000.000 đồng; 

 (Chi tiết có đề cương nhiệm vụ kèm theo) 

 - Kinh phí Khảo sát; lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình là tạm tính, giá trị thanh toán thực tế sẽ được điều chỉnh sau khi phê duyệt 

báo cáo kinh tế-kỹ thuật.  

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

Văn phòng HĐND - UBND xã, tài chính kế toán xã và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Như điều 3;  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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