ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5068 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 26 tháng11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di sản
văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
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 công trình; số 68/2019/NĐ-CP ngày
14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 03/2016/TT-BXD ngày
10/3/2016, số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 về phân cấp công trình xây dựng
và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; số 18/2016/TTBXD ngày 30/6/2016 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; số 01/2017/TT-BXD ngày
06/02/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh 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 Nghị quyết số 309/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ
217 đi Đê La Thành thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 4980/TTr-SGTVT
ngày 23/11/2020 về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên
cứu khả thi dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di
sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ; kèm theo báo cáo kết quả thẩm định số
4979/SGTVT-TĐKHKT ngày 20/11/2020 và Tờ trình số 216/TTr-UBND ngày
16/11/2020 của UBND huyện Vĩnh Lộc.
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QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di sản văn hóa
thế giới Thành Nhà Hồ với các nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi Đê La Thành thuộc Di
sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.
2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình giao thông
cấp IV.
3. Địa điểm xây dựng: Các xã Vĩnh Yên, Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc.
4. Quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng tuyến đường có chiều dài 5,85km,
quy mô như sau:
- Đoạn Km0+00 - Km1+835: Đầu tư đảm bảo chiều rộng mặt đường
Bm=5,5m, chiều rộng nền đường Bn=11,5m, chiểu rộng vỉa hè Bh = 2x3m.
- Đoạn Km1+835 - Km5+850 (bao gồm cả đoạn tuyến trùng với đường
tỉnh 523C): Đầu tư đảm bảo chiều rộng mặt đường Bm=3,5m, chiều rộng nền
đường Bn=5,5m.
5. Phạm vi khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Tổng chiều dài
tuyến khoảng 5,85km; trong đó:
- Điểm đầu Km0+00 giao với Quốc lộ 217 tại Km35+300;
- Điểm cuối Km5+850 giao với Quốc lộ 45 tại Km30+870.
6. Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng: Theo quy trình, quy phạm,
tiêu chuẩn hiện hành.
7. Nhiệm vụ và khối lượng thực hiện: Theo Tờ trình số 4980/TTrSGTVT ngày 23/11/2020 của Sở Giao thông vận tải.
8. Giá trị dự toán phê duyệt: 510.954.000 đồng (Năm trăm mười triệu,
chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng); trong đó:
- Chi phí khảo sát:

249.250.000 đồng;

- Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:

245.679.000 đồng;

- Chi phí lập đề cương nhiệm vụ khảo sát:

6.798.000 đồng;

- Chi phí giám sát khảo sát:

9.227.000 đồng.

(chi tiết có phụ lục kèm theo).
9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh đầu tư dự án và hỗ trợ bồi thường
vật kiến trúc, tài sản trên đất (khoảng 59,9 tỷ đồng); ngân sách huyện Vĩnh Lộc
bố trí để thực hiện bồi thường về đất trong chi phí giải phóng mặt bằng của dự án
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(khoảng 7,4 tỷ đồng).
Điều 2. UBND huyện Vĩnh Lộc tổ chức thực hiện theo đúng các quy
định hiện hành về đầu tư xây dựng. Trong quá trình triển khai bước tiếp theo,
có trách nhiệm tiếp thu, thực hiện đầy đủ các nội dung đề nghị của Sở Giao
thông vận tải tại báo cáo thẩm định số 4979/SGTVT-TĐKHKT ngày
20/11/2020.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế
hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ
tịch UBND huyện Vĩnh Lộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm
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PHỤ LỤC: TỔNG HỢP DỰ TOÁN HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ QUỐC LỘ 217 ĐI ĐÊ LA THÀNH
THUỘC DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI THÀNH NHÀ HỒ
(Kèm theo Quyết định số
/QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2020
của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị: đồng
STT

NỘI DUNG CHI PHÍ

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1

Chi phí vật liệu

2

Chi phí nhân công

3

Chi phí máy thi công
Chi phí trực tiếp

CÁCH TÍNH

GIÁ TRỊ

KÝ HIỆU

5.587.582

VL

106.991.823

NC

10.157.608

M

VL + NC + M

122.737.013

T

II

CHI PHÍ GIÁN TIẾP

1

Chi phí chung

NC x 70%

74.894.276

C

2

Chi phí nhà tạm

T x 2,3%

2.822.951

LT

3

Chi phí một số công việc khác

T x 3,0%

3.682.110

TT

Chi phí gián tiếp

C + LT + TT

81.399.337

GT

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH
TRƯỚC

(T + GT) x 6%

12.248.181

TL

IV

CHI PHÍ KHÁC PHỤC VỤ CÔNG
TÁC KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Glpa + Glbc

10.206.818

Cpvks

1

Chi phí lập phương án khảo sát

(T + GT) x 2%

4.082.727

Glpa

2

Lập báo cáo kết quả khảo sát

(T + GT) x 3%

6.124.091

Glbc

Chi phí khảo sát trước thuế

T + GT + TL +
Cpvks

226.591.349

G

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

G x 10%

22.659.135

GTGT

G + GTGT

249.250.484

Gxd

V

Chi phí khảo sát sau thuế
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Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát

Gksxd x 3%

6.798.000

NVKS

Chi phí giám sát khảo sát

Gksxd x 4,072%

9.227.000

GSKS

Lập dự án đầu tư

42.827.273.000 *
0,5215%*1,1

245.679.000

(I+II+III+IV)

510.954.000

Tổng cộng

BCNCKT

