
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG TRẦN PHÚ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 25/TTr-UBND 
 

Phường Trần Phú, ngày 10  tháng  5  năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Xin thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình 

Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú 
 

 

 

   Kính gửi: 

     - Ủy ban nhân dân thành phố; 

     - Phòng Tài chính - Kế Hoạch. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH 14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ về Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ các Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một sô nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 

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

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

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc Ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án 

đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;  

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND thành 

phố Hà Tĩnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 

2021; 

Căn cứ Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 

Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú; 

Ủy ban nhân dân phường Trần Phú kính đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thẩm định, trình UBND thành phố Hà Tĩnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

trên cơ sở những nội dung dưới đây: 

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 

Tên công trình: Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú. 

- Chủ đầu tư: Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú. 
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- Đại diện chủ đầu tư: UBND phường Trần Phú. 

- Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 7/2021. 

- Địa điểm xây dựng: phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. 

- Quy mô đầu tư: 

+ Bóc phong hóa toàn bộ diện tích mặt sân với chiều cao trung bình 15cm;  

+ Đắp đất cấp III, lu lèn K90 với khối lượng 839,2m3 ;  

+ Đắp đất màu để gieo cỏ, đầm nén K85 với khối lượng 781,5m3  

+ Gieo cỏ với với diện tích: 3690,0m2  

- Sân lát gạch Terrazzo:  

+ Phá dỡ nền xi măng cũ với diện tích: 750m2  

+ Lát gạch Terazzo 400x400x30mm với diện tích: 1144m2 

- Nâng cấp cải tạo mương:  

+ Xây mới một bên thành mương đoạn đường Lê Bôi đã bị hư hỏng xuống 

cấp với tổng chiều dài 97m bằng gạch không nung, mác vữa 50#; trát trong dày 

1,5cm mác vữa 100#.  

+ Làm mới 5,6m mương để mở rộng khúc cua. Kết cấu thành mương xây 

gạch không nung, dày 22cm, trát 1,5cm mác vữa 100#.  

+ Nạo vét lòng mương xung quanh sân bóng.  

- Mương thoát nước nội bộ: Tổng chiều dài mương thoát nước dài 286m. Kết 

cấu BTXM kích thước 30x40cm. Tường và đáy mương dày 12cm, bê tông mác 

200, đá 1x2. Trên toàn bộ chiều dài rãnh bố trí tấm nắp đan đậy, kết cấu bê tông 

cốt thép bê tông mác 200, đá 1x2.  

- Bó vĩa và đan rãnh: + Bó Vỉa: Thay thế bó vỉa, trong đó có 42m loại bó vỉa 

có kích thước 1x0,23x0,2m; 46m loại bó vỉa có kích thước 1x0,18x0,2m; 55m loại 

bó vỉa có kích thước 1x0,2x0,3m; 84m loại bó vỉa có kích thước 1x0,2x0,35m; 

48m loại bó vỉa có kích thước 1x0,2x0,2m; 71m loại bó vỉa có kích thước 

0,2x0,2x0,3m. Kết cấu Bó vỉa bằng bê tông mác 250, đá 1x2.  

+ Đan rãnh: Thay thế một số vị trí bị hư hỏng, tổng chiều dài 114m. Kết cấu 

đan rãnh bằng bê tông đá 1x2, mác 200; kích thước 0,25x0,25x0,06m.  

- Hệ thống chiếu sáng xung quanh sân: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng xung 

quanh sân vận động với số lượng 12 bộ đèn cao áp. Công suất bóng 1800W. 

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN: KHÔNG 

III. PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU 

1. Tổng hợp kế hoạch đấu thầu.  

TTên gói thầu Giá gói thầu   Nguồn vốn Hình Phương  Thời Hình Thời 
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TT (đồng) 

 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

thức đấu 

thầu 

gian lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

thức 

hợp 

đồng 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Tư vấn 

1 01- 

XL&TB: 

Thi công 

xây dựng: 

Nâng cấp 

sân thể thao 

phường 

Trần Phú; 

1.965.024.000 

Ngân sách 

thành phố 

và các 

nguồn hợp 

pháp khác 

Chào 

hàng 

cạnh 

tranh 

qua 

mạng 

 Tháng 

5/2021 

Trọn 

gói 

90 

ngày 

2 02-TV: Tư 

vấn lập 

HSMT và 

đánh giá 

HSDT 

3.751.000 

Ngân sách 

thành phố 

và các 

nguồn hợp 

pháp khác 

Chỉ 

định 

thầu 

 Tháng 

5/2021 

Trọn 

gói 

10 

ngày 

3 03-TĐ: Tư 

vấn thẩm 

định HSMT 

và kết quả 

LCNT 

1.875.000 

Ngân sách 

thành phố 

và các 

nguồn hợp 

pháp khác 

Chỉ 

định 

thầu 

 Tháng 

5/2021 

Trọn 

gói 

15 

ngày 

4 Chi phí giám 

sát công 

trình xây 

dựng, lắp 

đặt thiết bị 

49.371.000 

Ngân sách 

thành phố 

và các 

nguồn hợp 

pháp khác 

Chỉ 

định 

thầu 

 Tháng 

6/2021 

Trọn 

gói 

90 

ngày 

Tổng cộng 2.020.021.000đồng 
 

2. Giải trình nội dung Kế hoạch đấu thầu 

a) Tên gói thầu, cơ sở phân chia gói thầu 

- Tên gói thầu: Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú. 

- Cơ sở phân chia gói thầu: Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày  31/12/2020 

của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình: Nâng cấp sân thể thao phường Trần Phú. 

b) Nguồn vốn: Ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác. 

c) Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu qua mạng. 

d) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2021. 

e) Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

f) Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày. 
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IV. KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở phân tích trên, Ủy ban nhân dân phường Trần Phú kính đề nghị 

Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, làm cơ sở cho việc triển khai những công việc tiếp theo./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch,PCT UBND phường; 

- Công chức: Địa chính, KTTC; 

- Lưu: VT, ĐC-XD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Quốc Toản 
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