ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6094/QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 30 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường cặp
chùa Phước Hưng (đoạn từ đường làng thị trấn đến đường 30 tháng 4)
______________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ
Căn cứ luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 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 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính
phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính
phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy
quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước
ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
Xét Tờ trình số 1407/TTr-PTCKH ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình
Đường cặp chùa Phước Hưng (đoạn từ đường làng thị trấn đến đường 30 tháng
4), với những nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đường cặp chùa Phước Hưng (đoạn từ đường
làng thị trấn đến đường 30 tháng 4); hạng mục: Nền và mặt đường láng nhựa.
2. Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hồng Ngự.
3. Mục tiêu đầu tư: Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo an toàn
giao thông cho phương tiện lưu thông, tạo cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh.
4. Quy mô và nội dung đầu tư xây dựng:
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế: L= 383m; chiều rộng nền đường: Bnền =
5,0m; chiều rộng mặt đường: Bmặt = 3,50m; lề đường: Blề = 2x0,75m = 1,50m;
đất đắp lề đường độ chặt K≥ 0,90, mái taluy m=1:1,5.
- Độ dốc ngang mặt đường: 3%; độ dốc ngang lề đường: 5%.
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- Kết cấu mặt đường nâng cấp trên mặt đan hiện trạng: Ech= ≥ Eyc x k =
80 x 1,1 = 88Mpa; láng nhựa 03 lớp tiêu chuẩn dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa
4,50kg/m2; cấp phối đá dăm nước lọai 2 (đá 4x6) lớp trên dày 15cm, Evl ≥
300Mpa; cấp phối đá dăm lọai I lớp dưới dày 15cm, Evl ≥ 260Mpa; lu lèn nền
đường cũ dày 30cm đạt K≥0,95; Enền ≥ 30Mpa.
- Gia cố đoạn qua hầm dài 16m: Gờ chắn bê tông rộng 0,2m, cao 0,80m
bằng BTCT đá 1x2, mác 250.
- Hệ thống cọc tiêu, biển báo và sơn vạch kẻ đường theo quy chuẩn hệ thống
biển báo đường bộ QCVN41/2019/BGTVT.
5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty cổ
phần tư vấn thiết kế cầu đường Đồng Tháp.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự,
tỉnh Đồng Tháp.
7. Diện tích sử dụng đất:
8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV, nhóm C.
9. Số bước thiết kế: 01 bước.
10. Tổng mức đầu tư: 775.310.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi
lăm triệu, ba trăm mười nghìn đồng). Trong đó:
+ Chi phí xây dựng (Gxd):
+ Chi phí quản lý dự án (Gqlda):
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gtv):
+ Chi phí khác (Gk):
+ Chi phí dự phòng (Gdp):

602.858.000
17.700.000
108.414.000
9.418.000
36.920.000

đồng
đồng
đồng
đồng
đồng

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Huyện năm 2021.
12. Hình thức quản lý dự án: Tư vấn quản lý dự án.
13. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm kể từ ngày phê duyệt Báo cáo kinh
tế - kỹ thuật.
14. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định hiện hành của
Nhà nước.
Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển
khai thực hiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết
định này; đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, hiệu quả; không xảy ra thất thoát,
lãng phí vốn đầu tư. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các
thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thẩm định,
phê duyệt; quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng
công trình xây dựng theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài
chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ
tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn

