
 

TỜ TRÌNH 

Về việc để nghị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 

 

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND xã Kỳ 

Thư về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỷ thuật công trình: Khuôn viên Hội trường 

nhà văn hoá thôn Thanh Hoà, xã Kỳ Thư. Hạng mục: Cổng, hàng rào, san nền, nhà 

vệ sinh, rạp, bồn hoa. 

Căn cứ hạng mục công trình thi công hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 

18/10/2021; 

Căn cứ Thông báo số 32/TB-KT&HT ngày 22/9/2022 của Phòng KT&HT về 

Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. 

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư; 

UBND xã Kỳ Thư làm Tờ trình đề nghị Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 

thẩm tra báo cáo quyết toán, cụ thể như sau: 

Tên công trình: Khuôn viên Hội trường nhà văn hoá thôn Thanh Hoà, xã Kỳ 

Thư. Hạng mục: Cổng, hàng rào, san nền, nhà vệ sinh, rạp, bồn hoa 

1.  Chủ đầu tư: UBND xã Kỳ Thư 

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Kỳ Thư 

3. Địa điểm xây dựng: Thôn Thanh Hoà, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

4. Quy mô công trình:  

-Cổng: Móng BTCT đá 1x2, mác 200; trụ cổng đổ BTCT xây gạch bao quanh, 

mái cổng lắp dựng khung alu 2 mặt.-Hàng rào bao quanh dài 156m, kết cấu: 

+Trụ hàng rào 30x30cm; cao 1,8m, bằng gạch khô g nung. 

+Tường hàng rào mỗi nhịp 3m, dày 110mm, xây bằng gạch không nung. 

-Lát gạch sân diện tích 671m2 với kết cấu trên xuống như sau: 

+Nền đất K=95 

+Bê tông lót đá 2x4, mác 100 dày 7cm 

+Lát gạch terrazo 400x400x30 

-Nhà vệ sinh có diện tích 13m2: Móng xây bằng đá hộc; tường xây bằng gạch 

không nung, mái đổ BTCT đá 1x2 mác 200; áo trát tường dày 1,5cm VXM mác 75, 

cửa đi bằng nhôm Việt Pháp. 

-Rạp sân có diện tích 27,3m2: Vì kèo bằng sắt hộp mạ kẽm, mái lpưpj tôn 

chuyên dụng dày 0,45mm. 

-Thực hiện : Theo hồ sơ bản vẽ dự toán được phê duyệt. 

5. Tổng mức đầu tư (Làm tròn):                  869.972.000 đồng 

Bằng chữ: (Tám trăm sáu mươi chín triệu chín trăm bảy mươi hai ngàn đồng) 

Trong đó:                                                                     

- Chi phí xây dựng 748.778.718 đồng 

- Chi phí quản lý dự án 21.402.950 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 52.620.910 đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ THƯ 

 

Số:      /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

Kỳ Thư, ngày      tháng       năm 2023 



- Chi phí khác 5.741.876 đồng 

- Chi phí dự phòng 41.427.223 đồng 

    `-   Thời gian khởi công :  18/8/2021 

- Thời gian hoàn thành: 18/10/2021 

       6.Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán :     796.978.000 đồng 

+ Chi phí xây dựng 728.357.000 đồng 

+ Chi phí QL dự án  14.982.000 đồng 

+ Chi phí TV đầu tư XD  48.681.000 đồng 

+ Chi phí khác 4.958.000 đồng 

+ Chi phí dự phòng 0 

(có các bảng biểu chi tiết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thư kính trình Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm tra 

quyết toán./. 

 

Nơi nhận: 
-Phòng TC-KH; 

-Ban Tài chính- KT; 

-Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    Phan Văn Thiền 
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