
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BẮC AN

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

Số:       /CV-UBND
Về việc tham gia ý kiến Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng Công trình: San lấp 
mặt bằng Trụ sở công an xã 

Bắc An và giải phóng mặt bằng

                Bắc An, ngày        tháng 01 năm 2023

Kính gửi: - Phòng Quản lý đô thị thành phố Chí Linh;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Chí Linh.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Luật sửa đổi bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
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 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 
quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án 
và thiết kế , dự toán xây dựng công trình.

Căn cứ Văn bản 887/UBND-VP ngày 18/3/2021 của UBDN tỉnh Hải 
Dương về việc thực hiện một số nội dung theo quy định của Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 trong khi chưa có quy định phân 
cấp mới của UBND tỉnh Hải Dương;

   Ủy ban nhân dân xã Bắc An kính đề nghị Phòng Quản lý đô thị thành phố Chí 
Linh; Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Chí Linh tham gia ý kiến Báo cáo 
kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình với nội dung sau đây:

I. Thông tin chung công trình:
1. Tên công trình: San lấp mặt bằng Trụ sở công an xã Bắc An và giải 

phóng mặt bằng.
2. Cấp công trình: Công trình dân dụng.
3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Bắc An.
4. Địa điểm xây dựng: Xã Bắc An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Giá trị dự toán xây dựng công trình: 1.502.348.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, 
năm trăm linh hai triệu, ba trăm bốn mươi tám nghìn đồng./.)



5. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp 
pháp khác.

6.  Nhà thầu thiết kế xây dựng và dự toán: Công ty TNHH Xây dựng 
MTQ.

II. Danh mục hồ sơ gửi kèm theo bao gồm:
1. Tài liệu khảo sát, thiết kế:
- Bản vẽ thiết kế công trình (bản chính).
- Dự toán xây dựng công trình (bản chính).
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình (bản chính).
2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:
- Báo cáo tổng hợp hồ sơ năng lực của nhà thầu thiết kế xây dựng.
+ Đơn vị thiết kế xây dựng:
- Tên công ty: Công ty TNHH Xây dựng MTQ.
- Tên chủ nhiệm thiết kế : KS. Đoàn Thanh Phúc.

          Ủy ban nhân dân xã Bắc An kính đề nghị phòng Quản lý đô thị thành phố 
Chí Linh; Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Chí Linh tham gia ý kiến Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung nêu trên./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Dương Đức Giang
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