UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:3840 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 16tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn
bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tu bổ,
nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ đền Cô Đôi, xã Châu Lộc
đến cầu Đò Lèn, xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP
ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP
ngày 18/6/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi
phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD 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 công trình; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn
xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông
tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự
án và tư vấn đầu tư xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND 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 các Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, số 2442/QĐUBND ngày 26/6/2020, số 2854/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, kế
hoạch lựa chọn nhà thầu dự án tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ
đền Cô Đôi, xã Châu Lộc đến cầu Đò Lèn, xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh
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Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số
3469/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 07/9/2020 và UBND huyện Hậu Lộc tại Tờ
trình số 126/TTr-UBND ngày 01/9/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt dự
toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ
thi công và dự toán xây dựng công trình tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu sông Lèn,
đoạn từ đền Cô Đôi, xã Châu Lộc đến cầu Đò Lèn, xã Đồng Lộc, huyện Hậu
Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn
bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tu bổ, nâng cấp
tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ đền Cô Đôi, xã Châu Lộc đến cầu Đò Lèn, xã
Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính sau:
1. Phạm vi khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Dọc theo
tuyến đê hữu sông Lèn, đoạn từ đền Cô Đôi, xã Châu Lộc đến cầu Đò Lèn, xã
Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc với chiều dài 5.423 m và 987 m đường cứu hộ, cứu
nạn đoạn qua núi Châu Lộc và các công trình trên tuyến đê.
2. Nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Theo
phạm vi tuyến, quy mô xây dựng và nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện Hậu
Lộc phê duyệt tại Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 và các quy
định hiện hành của pháp luật về đầu tư.
3. Dự toán: 722.498.000 đồng (Bảy trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm chín
mươi tám nghìn đồng); trong đó:
- Chi phí khảo sát địa hình:

127.263.000

đồng.

- Chi phí khảo sát địa chất:

121.969.000

đồng.

7.477.000

đồng.

10.149.000

đồng.

421.235.000

đồng.

34.405.000

đồng.

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát:
- Chi phí giám sát khảo sát:
- Chi phí lập TKBVTC và DT:
- Chi phí dự phòng:
(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

4. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn thu tiền sử dụng
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đất chưa giao trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2018 và 2019 để bố trí cho các dự
án trọng điểm; chi phí bồi thường GPMB do UBND huyện Hậu Lộc đảm nhiệm.
Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện Hậu Lộc) chịu trách nhiệm tổ chức thực
hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đấu thầu năm 2013 và các
quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài
chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;
Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

PHỤ BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN Ở GIAI ĐOẠN
CHUẨN BỊ ĐỂ LẬP TKBVTC VÀ DT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TU BỔ, NÂNG CẤP
TUYẾN ĐÊ HỮU SÔNG LÈN, ĐOẠN TỪ ĐỀN CÔ ĐÔI, XÃ CHÂU LỘC ĐẾN CẦU ĐÒ
LÈN, XÃ ĐỒNG LỘC, HUYỆN HẬU LỘC, TỈNH THANH HÓA
(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ-UBND ngày
/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT

Hạng mục chi phí

Cách tính

1

Chi phí khảo sát địa hình

2

Chi phí khảo sát địa chất

3
4

Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát
Chi phí giám sát khảo sát

3%x(1+2)
4,072%x(1+2)

5

Chi phí lập TKBVTC và DT
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Chi phí dự phòng
TỔNG CỘNG

Chi phí
trước thuế

Thuế giá trị
gia tăng

Chi phí sau
thuế

115.693.636

11.569.364

127.263.000

110.880.909

11.088.091

121.969.000

6.797.236
9.226.115

679.724
922.612

7.477.000
10.149.000

3,489%xGxd
(12.073.217.000 đ)

382.940.492

38.294.049

421.235.000

5%

31.276.919

3.127.692

34.405.000

656.815.309

65.681.531

722.498.000

Chi tiết

