
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH ĐÀI 

 

Số:        /UBND 
Về việc xin chủ trương điều chỉnh dự 

toán xây dựng hạng mục công trình: 

Đường giao thông từ đường ĐT.550 đi 

thôn Nam Bình và thôn Thống Nhất, xã 

Thạch Đài. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Đài, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

     - UBND huyện Thạch Hà; 

     - Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện. 

 

Hạng mục công trình: Đường giao thông từ đường ĐT.550 đi thôn Nam 

Bình và thôn Thống Nhất, xã Thạch Đài được UBND huyện Thạch Hà phê 

duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số:12536/QĐ-

UBND ngày 26/8/2021, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

công trình tại Quyết định số:13350/QĐ-UBND ngày 21/9/2021. Hiện nay chủ 

đầu tư đã chỉ đạo đơn vị Tư vấn thiết kế lập hồ sơ dự toán điều chỉnh để kịp thời 

chuẩn bị triển khai công tác lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên do biến động lớn về 

giá vật liệu, nhiên liệu, nhân công và ca máy thi công xây dựng nên dự toán xây 

dựng sau điều chỉnh theo đó cũng tăng lên vượt tổng mức đầu tư được phê 

duyệt. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh dự kiến là 5.556.822.000 đồng, cụ thể 

như sau: 

TT Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Giá trị phê 

duyệt tại QĐ 

số 13350/QĐ-

UBND ngày 

21/9/2021 

Giá trị dự kiến 

điều chỉnh 
Chênh lệch 

1 Chi phí xây dựng đồng 4.160.899.000  4.663.640.000 502.741.000 

2 Chi phí QLDA đồng 122.164.000 141.028.000 18.864.000 

3 Chi phí tư vấn đồng 384.199.000  401.307.000 17.108.000 

4 Chi phí khác đồng 78.545.000  86.236.000 7.691.000 

5 Dự phòng phí đồng 237.290.000 264.611.000 27.321.000 

Tổng dự toán đồng 4.983.097.000 5.556.822.000 573.725.000 

(Bằng chữ: Năm tỷ, năm trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm hai mươi hai nghìn 

đồng chẵn./.) 

 



 

 

Trước thực tế đó, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, UBND xã Thạch 

Đài kính đề nghị UBND huyện Thạch Hà, Phòng Kinh tế & Hạ tầng xem xét, đồng 

ý chủ trương cho phép điều chỉnh dự toán hạng mục công trình nêu trên.  

Kính đề nghị UBND huyện xem xét quyết định./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Quang Anh 

tR 

Trương Quang Anh 
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