
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 
 

Số: 2292/TTr-UBND 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thạch Hà, ngày 08 tháng 10 năm 2019 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch 

xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050  

     

       Kính gửi:  

              - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

              - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ  Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2010 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng xây dựng công 

trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

Thực hiện Quyết định số 6671/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND 

huyện Thạch Hà về việc cấp kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 

định, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập 

quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050  

trên cơ sở những nội dung dưới đây:  

I. Mô tả tóm tắt dự án 

Giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như sau: 

- Tên đồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 
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- Tên gói thầu: Tư vấn lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà đến 

năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Tên chủ đầu tư: UBND huyện Thạch Hà. 

- Tổng kinh phí lập quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 2611/QĐ-UBND ngày 05/8/2019: 

Tổng kinh phí: 2.111.088.000 đồng (Hai tỷ, một trăm mười một triệu, 

không trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn), trong đó: 

+ Chi phí lập quy hoạch:  1.464.739.088 đồng;  

+ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 102.780.679 đồng;  

+ Thuế VAT (10.0%): 156.751.977 đồng;  

+ Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch:  20.556.136 đồng;  

+ Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:  96.241.001 đồng;  

+ Chi phí quản lý lập quy hoạch:  90.382.045 đồng;  

+ Chi phí lấy ý kiến cộng đồng:  29.294.782 đồng;  

+ Chi phí công bố quy hoạch:  43.942.173 đồng;  

+ Chi phí mua bản đồ địa hình:  106.400.000 đồng.  

- Nguồn vốn: Ngân sách huyện Thạch Hà và Chủ đầu tư huy động từ các 

nguồn vốn hợp pháp khác (Đã bố trí 1,0 tỷ đồng tại Quyết định số 6671/QĐ-

UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện Thạch Hà). 

     - Thời gian thực hiện gói thầu: Năm 2019-2020. 

 - Địa điểm dự án:  

+ Vị trí: Gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Thạch Hà. 

+ Phạm vi ranh giới: 

Phía Bắc giáp: Huyện Lộc Hà và Can Lộc; 

Phía Nam giáp: Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh; 

Phía Đông giáp: Biển Đông; 

Phía Tây giáp: Huyện Can Lộc và huyện Hương Khê. 

 - Quy mô diện tích lập quy hoạch: 35.392 ha. 

 - Mục tiêu: 

+ Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh; 

+ Phát huy thế mạnh của huyện, các tiềm năng về thương mại dịch vụ du 

lịch, văn hóa, sinh thái và cảnh quan để tạo ra bước tăng trưởng kinh tế, nâng 

cao vai trò vị thế của huyện trong phát triển kinh tế - xã hội; 

+ Thiết lập các vùng kinh tế động lực, vùng đô thị hóa tập trung, các cơ sở 

kinh tế - xã hội để phát triển kinh tế - xã hội của cả huyện theo hướng cân bằng 

và bền vững; 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Can_L%E1%BB%99c
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%C6%A1ng_Kh%C3%AA
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+ Nghiên cứu đề xuất mô hình phát triển không gian đô thị - nông thôn 

vùng huyện, xác định tính chất quy mô của hệ thống đô thị, lập kế hoạch cải tạo 

nâng cấp, xây mới, phân loại đô thị… 

+ Bảo vệ môi trường, di sản văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên. Giữ 

gìn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương; 

+ Làm cơ sở pháp lý cho công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng, lập 

chương trình, kế hoạch triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.  

 II. Phần công việc đã thực hiện 

Tổng hợp phần công việc đã thực hiện có giá trị là 133.614.883 đồng 

gồm: Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch, chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch; 

cụ thể: 

TT 
Nội dung công 

việc gói thầu 
Đơn vị thực hiện Giá trị (đồng) 

Văn bản 

phê duyệt 

1 

Chi phí lập nhiệm 

vụ - dự toán quy 

hoạch 

Viện Quy hoạch - 

Kiến trúc xây dựng 

Hà Tĩnh. 

113.058.747  

2 
Chi phí thẩm định 

nhiệm vụ - dự toán 

Sở Xây dựng Hà 

Tĩnh 
20.556.136  

Tổng giá trị: 133.614.883  

III. Phân công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 

259.860.001 đồng gồm: Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch; Chi phí quản lý lập 

quy hoạch; Chi phí tổ chức lấy ý kiến quy hoạch; Chi phí công bố quy hoạch; cụ 

thể: 

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị (đồng) 

1 
Chi phí thẩm định đồ án quy 

hoạch 
Sở Xây dựng 96.241.001 

2 Chi phí quản lý lập quy hoạch Chủ đầu tư 90.382.045 

3 Chi phí lấy ý kiến cộng đồng Chủ đầu tư 29.294.782 

4 Chi phí công bố quy hoạch Chủ đầu tư 43.942.173 

Tổng giá trị: 259.860.001 

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà thực hiện Quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trình phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu có tổng giá trị là 1.717.612.000 đồng, cụ thể: 
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1. Bảng tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

T

T 

Tên gói 

thầu 

Giá gói thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

01.TV: 

Tư vấn 

lập Quy 

hoạch xây 

dựng 

vùng 

huyện 

Thạch Hà 

đến năm 

2035, tầm 

nhìn đến 

năm 

2050. 

1.717.612.000 

(Trong đó: 

Chi phí lập 

quy hoạch: 

1.611.212.00; 

Chi phí mua 

bản đồ: 

106.400.000) 

Ngân 

sách 

huyện 

Thạch 

Hà và 

Chủ đầu 

tư huy 

động từ 

các 

nguồn 

vốn hợp 

pháp 

khác 

Đấu 

thầu 

rộng rãi 

trong 

nước, 

qua 

mạng 

01 giai 

đoạn, 02 

túi hồ sơ 

Tháng 

10/2019 

Trọn 

gói 

08 

tháng, 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng có 

hiệu lực 

Tổng cộng giá trị gói thầu:1.717.612.000 đồng 

 

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a. Cơ sở phân chia gói thầu:  

Việc phân chia các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng 

mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức thực hiện hợp 

đồng phù hợp với tiến độ dự án. 

b. Giá gói thầu:  

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán của Viện Quy hoạch - 

Kiến trúc xây dựng Hà Tĩnh lập đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại 

Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 05/8/2019. 

c. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Gói thầu 01.TV áp dụng 

hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, một giai đoạn, hai túi hồ sơ theo 

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

d. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10/2019. 

e. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

f. Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 
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V. Tổng giá trị các phần công việc 

Tổng hợp giá trị phần công việc đã thực hiện, công việc không áp dụng 

hình thức lựa chọn nhà thầu và phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp 

như sau: 

TT Nội dung Giá trị (đồng) 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 133.614.883 

2 
Tổng giá trị phân công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 
259.860.001 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu 
1.717.612.000 

Tổng giá trị các phần công việc 2.111.086.884 

Tổng mức đầu tư của dự án (làm tròn) 2.111.088.000 

VI. Kiến nghị 

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện 

Thạch Hà kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 để có cơ sở 

triển khai các bước tiếp theo./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, BA. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Trần Việt Hà 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Tờ trình số 2292/TTr-UBND ngày 08/10/2019 của  

UBND huyện Thạch Hà ) 

  Tài liệu pháp lý đính kèm văn bản trình duyệt: 

Chủ đầu tư gửi kèm theo bản chụp các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

 - Công văn số 3705/UBND-XD ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về việc 

lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ, dự toán lập quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Thạch Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 6671/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện 

Thạch Hà về việc cấp kinh phí lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Hà 

đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 
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