
 
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 64/QĐ-SVHTTDL Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 4 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo 

sát địa hình và lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 1/500 Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao 
 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 19/6/2009; Luật sửa đổi bổ sung một 

số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 

việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 

72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt 

và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh 

quy định mọt số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 của 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản 

lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 13/7/2007 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Thể dục, thể thao 

Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc hỗ trợ kinh phí cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo Hồ sơ dự toán chi phí Tư vấn khảo sát địa hình và điều chỉnh, bổ 

sung quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể 

thao lập tháng 3/2020 đã được Sở Tài chính thẩm định tại Văn bản số 986/STC-

TCĐT ngày 26/3/2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn 

khảo sát địa hình và lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 1/500 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao với các nội dung sau: 

1. Khái quát về nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch: 

- Tên đồ án: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể dục, thể thao. 

- Quy mô dự kiến: Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 66.723m2, trong đó: 



diện tích trước khi mở rộng là 60.030m2, phần diện tích bổ sung 5.423m2. Diện 

tích khảo sát địa hình: 10.000m2. 

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Thời gian thực hiện - hoàn thành: Tháng 4 năm 2020 

- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao, phường 

Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. 

2. Dự toán khảo sát, lập quy hoạch:  

- Chi phí lập dự toán khảo sát địa hình, lập quy hoạch chi tiết được thực 

hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, 

quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định hiện 

hành khác. 

- Giá trị dự toán: 42.000.000 đồng (Bốn mươi hai triệu đồng chẵn) 

(có dự toán chi tiết kèm theo) 

3. Nguồn vốn: Đã bố trí 42 triệu đồng tại Quyết định số 1091/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc cấp hỗ trợ kinh phí cho Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch để thực hiện khảo sát, lập quy hoạch mở rộng Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao. 

4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Biểu kế hoạch đấu thầu 

TT Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

đấu 

thầu 

Thời 

gian 

LCNT 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

 Tư vấn khảo 

sát địa hình 

và lập điều 

chỉnh, bổ 

sung Quy 

hoạch 

42.000.000 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

Chỉ 

định 

thầu 

Một túi 

hồ sơ 

Quý II 

năm 

2020 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

Tổng cộng giá gói thầu: 42.000.000 đồng 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.  

Chánh Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 2; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 Bùi Xuân Thập 



BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ 

(kèm theo Quyết định số 64/QĐ-SVHTTDL ngày 07/4/2020 

của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung chi 

phí 
Cách tính 

Chi phí 

trước thuế 

Thuế 

GTGT 

Chi phí 

sau thuế 
Ghi chú 

 Chi phí khảo 

sát địa hình 
Theo dự toán    11.789.000   

 Chi phí lập 

quy hoạch mặt 

bằng sử dụng 

đất 

50%* 

281.450.000/ 

5ha 

28.145.000 2.814.500 30.959.500 

Theo  

Thông tư số 

20/2019/TT

-BXD 

 Tổng cộng       42.749.000   

 

Làm tròn số        42.000.000 

(Theo văn 

bản thẩm 

định số 

986/STC-

TCĐT ngày 

26/3/2020) 

Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu đồng chẵn. 
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