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V/v xin chủ trương điều chỉnh dự toán xây
dựng công trình: Xây dựng mô hình cấp
nước cho trường học, trạm y tế tại các xã
đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn
2017-2020

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
Công trình Xây dựng mô hình cấp nước cho trường học, trạm y tế tại các xã
đảo thuộc đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường xây
dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa,
giai đoạn 2017-2020 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ
thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 5060/QĐ-UBND ngày 29/11/2020; tại thời
điểm phê duyệt, dự toán xây dựng công trình đang áp dụng các định mức, đơn giá
và các chế độ chính sách theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày
25/3/2015 của Chính phủ và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của
Bộ Xây dựng. Đến nay, dự án vẫn chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa. Theo quy định tại khoản 1, điều 2 (Xử lý chuyển tiếp): “Trường
hợp giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê
duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực và chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu
hoặc các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng
thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì người quyết định đầu tư quyết định
việc điều chỉnh đơn giá nhân công xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây
dựng”.
Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT kính
đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh đơn giá nhân công trong
dự toán xây dựng công trình theo Quyết định đã được UBND tỉnh ban hành.
Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Trung tâm NSH và VSMT NT;
- Lưu: VT, QLXDCT.
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