UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 94 /SNN&PTNT-QLXDCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 11 tháng 01năm 2021

V/v báo cáo kết quả thẩm định dự
toán chi phí khảo sát, lập thiết kế bản
vẽ thi công và dự toán xây dựng dự
án: Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã
từ K53+450 ÷ K56+060

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 03/TTr-BQLDANN ngày
04/01/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khảo
sát; phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và dự toán chi phí khảo sát, lập báo
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ
K53+450 ÷ K56+060 (kèm theo hồ sơ);
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 các Nghị định của Chính phủ: Số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015
về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về
quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và
thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh
về việc Quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế,
dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 8392/UBND-NN ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc
xử lý khẩn cấp các dự án được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương
năm 2019;
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về dự án: Xử lý
cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450 ÷ K56+060: Số 5461/QĐ-UBND ngày
23/12/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 5604/QĐ-UBND
ngày 30/12/2020 về việc giao kế hoạch chi tiết cho dự án;
Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Số 995/QĐSNN&PTNT ngày 31/12/2020 về việc giao thầu các công việc: Tư vấn lập nhiệm
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vụ khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC-DT; tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT
dự án; Số 05/QĐ-SNN&PTNT ngày 11/01/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo
sát và phương án kỹ thuật khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây
dựng dự án: Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450 ÷ K56+060;
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thẩm định dự toán chi phí khảo sát,
lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án: Xử lý cấp bách đê hữu sông
Mã từ K53+450 ÷ K56+060, với các nội dung chính như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:
1. Tên công trình: Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450 ÷ K56+060.
2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình đê điều, cấp II.
3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh.
4. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.
5. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa.
6. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục các sự cố công trình đê điều do ảnh hưởng
của bão, lũ gây ra; đảm bảo an toàn và ổn định cho tuyến đê; bảo vệ tính mạng và
tài sản của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đi lại, phục vụ phát
triển kinh tế-xã hội vùng dự án.
7. Nguồn vốn: Từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 theo
Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng
chi phí bồi thường GPMB thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh
tại Công văn số 3111/UBND-THKH ngày 16/3/2020.
II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:
1. Cơ sở và phương pháp lập dự toán:
- Quyết định Số 05/QĐ-SNN&PTNT ngày 11/01/2021 của Giám đốc Sở
Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật
khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng dự án: Xử lý cấp bách
đê hữu sông Mã từ K53+450 ÷ K56+060;
- Công văn số 8392/UBND-NN ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh về việc xử
lý khẩn cấp các dự án được hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm
2019;
- Các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về dự án: Xử lý cấp
bách đê hữu sông Mã từ K53+450 ÷ K56+060: Số 5461/QĐ-UBND ngày
23/12/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; số 5604/QĐ-UBND
ngày 30/12/2020 về việc giao kế hoạch chi tiết cho dự án;
- Quyết định số 995/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/12/2020 của Giám đốc Sở
Nông nghiệp và PTNT về việc giao thầu các công việc: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo
sát giai đoạn thiết kế BVTC-DT; tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT dự án:
Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450 ÷ K56+060;
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- Các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019
3 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 10/2019/TT-BXD
ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng; Số 11/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Số
15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây
dựng; Số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý
dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Số 02/2020/TT-BXD ngày 20/72020 Sửa
đổi, bổ sung một số điều của 4 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư
xây dựng;
2. Dự toán chi phí sau thẩm định: 651.592.000 đồng (Sáu trăm năm mươi
mốt triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn đồng)
Trong đó:
TT
Khoản mục
Dự toán thẩm định
Đơn vị
1 Chi phí khảo sát
147.747.000 Đồng
2 Chi phí lập thiết kế BVTC-DT
493.397.000 Đồng
3 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát
4.432.000 Đồng
4 Chi phí giám sát khảo sát
6.016.000 Đồng
Tổng cộng
651.592.000 Đồng
(Có Phụ biểu chi tiết kèm theo).
III. KẾT LUẬN:
Hồ sơ dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây
dựng dự án: Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450 ÷ K56+060 đủ điều kiện
để phê duyệt.
Kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Ban Quản lý dự án ĐTXD
các công trình NN và PTNT (p/hợp);
- Lưu VT, QLXDCT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam

