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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, 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
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
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 Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch chi tiết cho các dự án sử dụng
nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 1);
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 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;
Xét đề nghị tại 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, tài liệu do công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi Thanh Hóa lập
và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 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 với các nội dung chính như sau:
1. Tên công trình: Xử lý cấp bách đê hữu sông Mã từ K53+450 ÷ K56+060.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa.
3. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá.
5. Loại, cấp công trình: Công trình đê điều, cấp II.
6. Đơn vị lập nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát xây dựng công trình:
công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi Thanh Hóa.
7. Nhiệm vụ khảo sát: Có phụ lục kèm theo.
8. Phương án kỹ thuật khảo sát: Thống nhất theo phương án kỹ thuật khảo
sát xây dựng do công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi Thanh Hóa lập tháng
01/2021.
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:
1. Đơn vị khảo sát xây dựng:
- Có trách nhiệm tự tổ chức kiểm soát chất lượng khảo sát xây dựng theo
biện pháp kiểm soát chất lượng đã được thể hiện trong phương án kỹ thuật khảo
sát xây dựng được lập tuân thủ các nội dung theo quy định tại Mục 2, Điều 13,
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015;
- Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng: Nội dung báo cáo kết quả khảo
sát xây dựng tuân thủ quy định tại Điều 15, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015.
2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và
PTNT Thanh Hóa:
- Tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung công việc đã được phê duyệt,
tổ chức giám sát và nghiệm thu khối lượng công việc theo đúng các quy định
hiện hành của nhà nước đảm bảo tiến độ, chất lượng;
- Khối lượng trong nhiệm vụ khảo sát là dự kiến, giao Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tổ chức giám sát, nghiệm thu và
thanh toán theo khối lượng thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành 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 PTNT Thanh Hóa và Thủ
trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3QĐ;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLXDCT.
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