UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 260

/QĐ-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí quản lý dự án
Dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (vay vốn ADB);
Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, thuộc dự án Hồ chứa
nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản
lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn thời gian đóng khoản vay của
Dự án “Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã”;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Số
2542/QĐ-BNN-XD ngày 26/10/2011 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;
số 1222/QĐ-BNN-XD ngày 06/4/2018 về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo
nghiên cứu khả thi; số 225/QĐ-BNN-XD ngày 16/01/2020 về việc phê duyệt điều
chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc
Sông Chu - Nam Sông Mã (vay vốn ADB), thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt,
tỉnh Thanh Hoá;
Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa:
số 1122/QĐ-SNN&PTNT ngày 08/12/2014 về việc phê duyệt chi phí quản lý dự án,
các chi phí tư vấn và các chi phí khác; số 752/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/9/2016 về
việc phê duyệt chi phí quản lý dự án hợp phần phi công trình; Số 361/QĐSNN&PTNT ngày 26/6/2019 về việc phê duyệt dự toán bổ sung chi phí quản lý dự
án và chi phí lập thiết kế BVTC-DT một số hạng mục thuộc kênh chính Nam, dự án
Phát triển Hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã (vay vốn ADB), thuộc dự
án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá;
Xét đề nghị tại Tờ trình số 36/TTr-BQLDANN ngày 15/4/2020 của Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc
phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí quản lý dự án, dự án: Phát triển hệ thống tưới
Bắc sông Chu - Nam sông Mã (vay vốn ADB); Hợp phần hệ thống kênh Bắc sông
Chu - Nam sông Mã, thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí quản lý dự án, Dự án: Phát
triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (vay vốn ADB); Hợp phần hệ
thống kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã, thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt,
tỉnh Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chủ yếu sau:
- Cắt bỏ chi phí giám sát đánh giá đầu tư và bổ sung chi phí quản lý dự án cho
01 năm kéo dài Hiệp định theo Quyết định số 225/QĐ-BNN-XD ngày 16/01/2020
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo
cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển Hệ thống tưới Bắc Sông Chu - Nam Sông
Mã (vay vốn ADB), thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hoá;
- Giá trị dự toán chi phí quản lý dự án điều chỉnh: 11.587.815.000 đồng
(Mười một tỷ năm trăm tám bảy triệu tám trăm mười lăm nghìn đồng).
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa và
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Giám đốc Sở (để b/c)
- Lưu: VT, QLXDCT, Hải.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Tiến Dũng

2

PHỤ LỤC: TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
Hạng mục: Kênh chính Nam và các kênh nhánh thuộc kênh chính Nam đoạn từ K0 - K23+463
Dự án: Phát triển hệ thống tưới Bắc sông Chu - Nam sông Mã (vay vốn ADB), thuộc dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Quyết định số 260

/QĐ-SNNPTNT ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT)
Đơn vị: Đồng

STT

Nội dung chi phí

Giá trị đã được
duyệt

Giá trị bổ sung

Chi phí điều
chỉnh

Ghi chú

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Chi phí QLDA (tính theo định
mức)

2

Chi phí QLDA phần việc phi
công trình

3

Chi phí báo cáo đánh giá đầu tư

4

Chi phí QLDA và báo cáo đánh
giá đầu tư (tính theo định mức)

5

Chi phí QLDA tính thêm 1 năm
kéo dài Hiệp định
Tổng cộng

7.019.837.002
2.484.444.000
541.427.000

1.542.271.000

-175.509.002
0

6.844.328.000

Có Dự toán chi tiết kèm theo

Quyết định số 752/QĐ2.484.444.000 SNN&PTNT ngày 29/9/2016

-541.427.000

-

Quyết định số 1222/QĐBNN-XD ngày 06/4/2018

-1.542.271.000

-

Quyết định số 361/QĐSNN&PTNT ngày 26/6/2019

-

2.259.043.041

11.587.979.002

-164.000

2.259.043.041
11.587.815.000

Có Dự toán chi tiết kèm theo

