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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 XÃ KỲ PHONG 

 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                       Kỳ Phong, ngày 15 tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT  

Công trình: Xây dựng, chỉnh trang khuôn viên trường mầm non Kỳ Phong 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

 ăn c   u t   u t  c ng ngày 13/6/2019; 

Căn c   u t Xây dựng ngày 18/6/2014;  u t sửa đổi, bổ sung một số điều của 

 u t Xây dựng ngày 17/6/2020;  

 ăn c  Nghị định số 40/2020/N -CP ngày 06/4/2020 của  hính phủ h ớng dẫn 

một số điều  u t đ u t  c ng;  

 ăn c  Nghị định số 15/2021/N - P ngày 03/3/2021 của  hính phủ về quản lý 

dự án đ u t  xây dựng c ng trình; Th ng t  06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 quy 

định về phân cấp c ng trình xây dựng và h ớng dẫn áp dựng trong quản lí hoạt động 

đ u t  xây dựng; 

 ăn c  Nghị định 10/2021/N -  P ngày 09/2/2021 của  hính phủ về quản lý 

chi phí đ u t  xây dựng; Th ng t  số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 h ớng dẫn 

một số nội dung xác định và quản lí chi phí đ u t  xây dựng; Th ng t  12/2021/TT-

BXD ngày 31/8/2021 ban hành bộ định m c xây dựng; Th ng t  13/2021/TT-BXD 

ngày 31/8/2021 h ớng dẫn ph ơng pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thu t và đo 

bóc khối l ợng c ng trình; Th ng t  14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 h ớng dẫn 

xác định chi phí bảo trì c ng trình xây dựng; Th ng t  16/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây Dựng h ớng dẫn xác định chi phí quản lí dự án và t  vấn 

đ u t  xây dựng;  

 ăn c  Nghị định 06/2021/N - P ngày 26/01/2021 quy định một số nội dung 

về quản lí chất l ợng, thi c ng xây dựng và bảo trì c ng trình xây dựng; 

 ăn c   ề c ơng nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo 

kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng, chỉnh trang khuôn viên trường mầm non Kỳ 

Phong 

2. Loại và cấp công trình: Công trình cấp IV 

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

4. Địa điểm xây dựng: Xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
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5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách xã và chủ đầu tư huy động các nguồn 

vốn hợp pháp khác. 

6. Nhiệm vụ: Khảo sát, lập BCKTKT công trình. 

7. Dự toán kinh phí thực hiện: 46.834.000 đồng (Bốn m ơi sáu triệu, tám trăm 

ba m ơi t  nghìn đồng) 

8. Tiến độ thực hiện: 30 ngày 

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

Văn phòng HĐND – UBND xã, Ban Tài chính - Kế toán, Địa chính – Xây dựng 

và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

          
Nơi nhận: 

- Như điều 2; 

- Lưu: VT/UBND; 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

                                 

 

 

 

 

Võ Tiến Sửu 
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