
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Số:         /QĐ-UBND

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

 

               Văn Đức, ngày        tháng        năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán 
Công trình: Đường gom cổng trường tiểu học Văn Đức, 

phường Văn Đức, thành phố Chí Linh

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VĂN ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14,Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 
và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 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 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ vquy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND phường 
Văn Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: 
Đường gom cổng trường tiểu học Văn Đức, phường Văn Đức, thành phố Chí 
Linh;

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán 
công trình số 272/QLĐT-TĐ ngày 11/11/2021 của Phòng Quản lý đô thị thành 
phố Chí Linh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán xây dựng công 
trình: Đường gom cổng trường tiểu học Văn Đức, phường Văn Đức, thành phố 
Chí Linh với nội dung chủ yếu sau:

I. Lý do, nội dung điều chỉnh:
1. Lý do điều chỉnh:
1.1. Nền, mặt đường, hướng tuyến:
- Để dảm bảo ổn định nền đường đoạn đấu nối từ đường gom ra đường 

huyện 184 trong quá trình thi công và khai thác sử dụng sau này.
- Bổ sung tấm đan chịu lực KT (240x100x20)cm trên mương BTCT đoạn từ 

đường gom ra đường huyện 184.
- Mương BTCT (BxHtb=2,0x2,72m) đoạn rẽ từ đường gom ra đường huyện 

184 thiết kế bổ sung gờ kê, bản giảm tải bằng tấm BTCT đúc sẵn.
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- Bổ sung khối lượng việc phá bỏ block vỉa hè và bê tông đãn rãnh đường 

huyện 184 phía đường gom.
1.2. Thoát nước dọc, thoát nước ngang:
- Thoát nước dọc: Mương thoát nước dọc BTCT (mương thuỷ lợi) bổ sung 

lớp bê tông lót M.150#, đá 2x4, dày 10cm trên lớp đệm CPĐD loại 1 dày 10cm 
tạo lớp lót cứng đệm móng.

- Thoát nước ngang: Để đảm bảo việc tiêu thoát nước từ mương thuỷ lợi 
BTCT (BxHtb=2,0x2,72m) tiến hành đấu nối với mương cấp nước thuỷ nông hiện 
trạng, tại vị trí cọc 21 bổ sung ống cống ngang đường gom D800-HL93, L=12,5m 
và hố ga đấu nối với cống D600 thoát nước dọc bên phải tuyến đường gom. Cửa ra 
cống D800 đấu nối với mương đất thuỷ nông xây tường đầu và khe phai bằng 
gạch bê tông DmC M.100#, xây và trát VXM M.75#.

(Chi tiết như trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công – dự toán điều chỉnh, bổ 
sung do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hải Dương lập, Công ty 
TNHH Đỉnh Long thẩm tra, Phòng Quản lý đô thị thẩm định).

2. Nội dung điều chỉnh bổ sung:
2.1. Giá trị dự toán sau khi điều chỉnh (làm tròn): 14.758.449.000 đồng (Mười 

bốn tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn đồng).
Trong đó:
                                                                                         Đơn vị tính: đồng

STT Khoản mục chi phí

Giá trị đã phê 
duyệt tại Quyết 

định số 
492/QĐ-UBND 

ngày 
31/12/2020

Giá trị điều 
chỉnh

Tổng giá trị dự 
toán sau điều 

chỉnh, bổ sung 

1 Chi phí GPMB 1.500.000.000 1.500.000.000
2 Chi phí xây dựng 11.158.823.000 +322.001.000 11.480.824.000
3 Chi phí quản lý dự án 326.954.000 0 326.954.000

4 Chi phí tư vấn đầu tư 
xây dựng 801.221.000 0 801.221.000

5 Chi phí khác 268.668.000 0 268.668.000
6 Dự phòng 702.783.000 -322.001.000 380.782.000

Tổng cộng (làm tròn) 14.758.449.000 14.758.449.000

2.2. Nguồn kinh phí bổ sung được lấy từ nguồn kinh phí dự phòng theo 
Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND phường Văn Đức về việc 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường gom cổng 
trường tiểu học Văn Đức, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.

II. Nội dung khác: Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 492/QĐ-
UBND ngày 31/12/2020 của UBND phường Văn Đức về việc phê duyệt báo cáo kinh 
tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường gom cổng trường tiểu học Văn Đức, 
phường Văn Đức, thành phố Chí Linh.
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Điều 2. Công chức Văn phòng HĐND-UBND phường; Kế toán ngân 

sách; Ban Quản lý công trình; Cán bộ Địa chính - Xây dựng – Giao thông phường; 
Hiệu trưởng trường Tiểu học; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết 
định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

     CHỦ TỊCH

     Nguyễn Văn Tuấn
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