
       UBND THÀNH PHỐ HUẾ 

     PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1356 /TTr-QLĐT                  Huế, ngày  18  tháng   05  năm 2022 

                     

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường Lê Minh Trường. 
 

Kính gửi: 

- UBND thành phố Huế;  

- Ph n  Tà   h nh  ế h   h thành phố Huế. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

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

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 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 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 định  số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy 

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

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn 

đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, 

nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 06/5/2022 của HĐND thành phố 

Huế về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách 

thành phố quản lý; 

Căn cứ Công văn số 3272/UBND-XD ngày 14/5/2022 của UBND thành phố 

Huế về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến 

khởi công mới năm 2023,  

Ph n  Quản lý Đô thị thành phố Huế trình Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, 

Phòng Tà   h nh  ế h   h thành phố Bá   á  đề xuất  hủ trươn  đầu tư xây dựn  

công trình: Nân   ấp, sửa  hữa đườn  Lê M nh Trườn  vớ   á  nộ  dun   h nh như 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:  
1. Tên dự án: Nân   ấp, sửa  hữa đườn  Lê M nh Trườn . 

2. Địa điểm xây dựng: thành phố Huế. 

3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Huế. 

4. Chủ đầu tư: Ph n  Quản lý Đô thị. 



5. Mục tiêu đầu tư:  

- Phụ  vụ   a  thôn ,  óp phần   ảm th ểu n uy  ơ  ây ta  n n,  hỉnh tran  bộ 

mặt đô thị, đảm bả  an t àn   a  thôn , trật tự đô thị; Bả  vệ mô  trườn  và xây dựn  

nếp sốn  văn m nh đô thị.  

6. Quy mô công trình:   

- Th ết kế the  t êu  huẩn Đườn  đô thị TCXDVN 104 – 2007: Đườn  phố nộ  

bộ. 

- Vận tố  th ết kế: VTK=30Km/h. 

- Bán kính đườn    n  nằm nhỏ nhất: Rm n= 30m. 

- Độ dố  dọ  lớn nhất: 8%. 

- Hướn  tuyến: T m tuyến bám the  t m đưỡn   ũ. 

- Ph m v : Tổn   h ều dà  tàn tuyến 427m, tr n  đó pham v  đầu tư  ủa dự án là 

từ đ ểm   a  đườn  Tản Đà và  vớ   h ều dà  là 300m. 

- Quy mô  h ều rộn  mặt  ắt n an  đườn  là 5,5m. 

-  ết  ấu mặt đườn : Bê tôn  nhựa dày 5,49 m trên mặt đườn   ũ. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  1.050.000.000 đồng 
(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm năm triệu đồng)  

 Tr n  đó:  

Ch  ph  xây dựn : 870.469.000 đồn  

Ch  ph  quản lý dự án: 26.323.000 đồn  

Chi ph  tư vấn đầu tư xây dựn : 96.021.000 đồn  

Chi phí khác: 10.796.000 đồn  

Ch  ph  dự ph n : 46.391.000 đồn  

8. Nguồn vốn: N ân sá h  ấp the  kế h   h vốn. 

8. Thời gian thực hiện: Ha  năm. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 
- N hị quyết số 82/NQ-HĐND n ày 06/5/2022  ủa HĐND thành phố Huế về kế 

h   h đầu tư  ôn  trun  h n   a  đ  n 2021-2025 n uồn vốn n ân sá h thành phố 

quản lý; 

- Côn  văn số 3272/UBND-XD n ày 14/5/2022  ủa UBND thành phố Huế về 

v ệ    a  nh ệm vụ lập Bá   á  đề xuất  hủ trươn  đầu tư  á  dự án dự k ến khở  

 ôn  mớ  năm 2023, 

Ph n  Quản lý Đô thị thành phố Huế trình Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, 

Ph n  Tà   h nh  ế h   h thành phố Huế xem xét, thẩm định Bá   á  đề xuất  hủ 

trươn  đầu tư dự án: Nân   ấp, sửa  hữa đườn  Lê M nh Trườn ./. 
 

 
 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, (XDCB).  

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
Lê Tuấn Vĩnh 
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