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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 XÃ LỤC BÌNH 

 

Số:         /TTr - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Lục Bình, ngày        tháng  10  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thẩm định dự toán công trình: Nhà văn hóa thôn Pác Chang, 

xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

 

 

Kính gửi: Phòng KT&HT huyện Bạch Thông 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Căn cứ Nghị đinh số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về 

Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

về ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết 23/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

Căn cứ Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc công bố bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn ; 

Căn cứ Văn bản số 3228/UBND-TH ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch vốn và triển khai thực hiện Chương 

trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2025 và năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc giao kế hoạch thực hiện, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 và giao dự toán vốn đầu tư phát triển 

năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 
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Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 05/10/2022 của UBND tỉnh 

Bắc kanj về việc Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với 

các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình 

MTQG giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-SXD ngày 11/10/2022 của Sở Xây dựng 

tỉnh Bắc Kạn Về việc phê duyệt bổ sung hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình 

đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện 

Bạch Thông Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 (lần 1) trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/10/2022 của HĐND xã Lục 

Bình về việc thông qua điều chỉnh quy mô danh mục, địa điểm các công trình 

thuộc Chương trinh MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG phát triển 

kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 

UBND xã Lục Bình lập tờ trình, trình phòng KT-HT huyện Bạch Thông 

xem xét thẩm định dự toán công trình: Nhà văn hóa thôn Pác Chang, xã Lục 

Bình, huyện Bạch Thông với nội dung cụ thể sau: 

1. Tên công trình: Nhà văn hóa thôn Pác Chang, xã Lục Bình.  

2. Chủ đầu tư: UBND xã Lục Bình.  

3. Địa điểm xây dựng: Thôn Pác Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn. 

4. Nguồn vốn: Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTSMN năm 2022. 

5. Quy mô xây dựng: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn quy mô 150 chỗ ngồi 

cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của thôn, cụ thể kích thước 11,2x16m, diện tích 

xây dựng 194,9m2, gồm hội trường 107,8m2; Sân khấu 30,7m2; Phòng chuẩn bị: 

6,5 m2; Hành lang: 24,3m2; Nhà có quy mô 1 tầng, chiều cao toàn nhà 5,9m 

trong đó chiều cao tầng 3,9m; mái lợp tôn, có mái hiên bê tông cốt thép; Trần sử 

dụng trần tôn vân gỗ. Nền và bậc tam cấp lát gạch kích thước 40x40cm; Hệ thống 

cửa sử dụng cửa nhôm hệ; Hệ thống điện sử dụng dây (2x4, 2x2,5, 2x1,5)mm2; 

các thiết bị điện lắp đặt hoàn thiện theo bản vẽ thiết kế nhà văn thôn 150 chỗ ngồi. 

Đào xúc đất, vận chuyển đất ra bãi thải, khối lượng cụ thể 6,2x19,5x1,1m. 

6. Tổng dự toán: Tổng giá trị dự toán: 699.949.606 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm 

chín mươi chín triệu, chín trăm bốn mươi chín nghìn, sáu trăm linh sáu đồng), trong đó:   

 + Chi phí xây dựng: 676.587.055 đồng. 

 + Chi phí hỗ trợ lập dự toán: 4.221.903 đồng. 

 + Chi phí thẩm định: 487.143 đồng. 

 + Chi phí quản lý dự án: 18.653.505 đồng. 

(Có dự toán kèm theo) 
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7. Thời gian thực hiện: 2022. 

8. Hình thức thực hiện: Cộng đồng dân cư 

UBND xã Lục Bình kính trình, đề nghị phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bạch 

Thông thẩm định để UBND xã Lục Bình có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- UBND huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Trang TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Công chức ĐC-NN-XD&MT xã; 

Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP UBND xã. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hậu 
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