ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5073 /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn,
vật liệu nổ công trình: Đường giao thông nối Quốc lộ 47 xã Đông Anh,
huyện Đông Sơn với Quốc lộ 45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn
từ Tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương).
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; 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; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019
của về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau
chiến tranh;
Căn cứ Thông tư số 195/2019/TT-BQP ngày 27/12/2019 của Bộ Quốc
Phòng về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số
18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ “Về quản lý và thực hiện hoạt
động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh”;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 09/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 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;
Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 07/8/2003 của Bộ Quốc
phòng về việc ban hành “Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ”;
Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4519/QĐ-UBND ngày
31/10/2019 về việc phê duyệt dự án; số 5005/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 về
việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1532/QĐ-UBND ngày 05/5/2020
về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đường
giao thông nối Quốc lộ 47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với Quốc lộ 45 xã
Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ Tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã
Quảng Yên, huyện Quảng Xương);
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Căn cứ Quyết định số 1810/QĐ-BQP ngày 09/6/2020 của Bộ Quốc phòng
về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ dự án
đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 621/TB-BTL ngày 12/11/2020 của Bộ Tư lệnh Công
Binh về việc thông báo kết quả thẩm định phương án kỹ thuật thi công và dự
toán rà phá bom mìn, vật nổ dự án: Đường giao thông nối Quốc lộ 47 xã Đông
Anh, huyện Đông Sơn với Quốc lộ 45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương
(đoạn từ Tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương);
Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn tại Tờ trình số
2539/TTr-UBND ngày 20/11/2020 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật thi
công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ công trình Đường giao thông nối
Quốc lộ 47 xã Đông Anh, huyện Đông Sơn với Quốc lộ 45 xã Quảng Yên,
huyện Quảng Xương (đoạn từ Tỉnh lộ 517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên,
huyện Quảng Xương).
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom
mìn, vật nổ công trình Đường giao thông nối Quốc lộ 47 xã Đông Anh, huyện
Đông Sơn với Quốc lộ 45 xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (đoạn từ Tỉnh lộ
517 huyện Đông Sơn đi xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương) với các nội dung
chủ yếu sau:
1. Vị trí công trình: Trên địa bàn các xã Đông Thịnh, Đông Yên, Đông
Văn, Đông Phú, Đông Nam huyện Đông Sơn và xã Quảng Yên huyện Quàng
Xương, tỉnh Thanh Hóa.
2. Phạm vi, độ sâu rà phá bom mìn vật nổ
- Phạm vi: Bao gồm toàn bộ mặt bằng được chủ đầu tư bàn giao cho đơn
vị thi công tại thực địa và trên sơ đồ bản vẽ thi công.
- Độ sâu rà phá bom mìn vật nổ trên cạn đến 3m được tính từ mặt đất tự
nhiên hiện tại trở xuống; đảm bảo đúng theo Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý
bom mìn, vật nổ, ban hành kèm theo Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP; Tiêu
chuẩn Quốc gia TCVN10299-6:2014 Khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau
chiến tranh.
3. Khối lượng thi công rà phá bom mìn, vật nổ:
Diện tích rà phá bom mìn, vật nổ, khối lượng thực hiện trên cạn là 12,5ha.
(chi tiết như Thông báo số 621/TB-BTL ngày 12/11/2020 của Bộ Tư lệnh Công
binh).
Khối lượng phê duyệt trên cơ sở kết quả thẩm định. Khi thanh, quyết toán
phải căn cứ vào khối lượng nghiệm thu thực tế và hồ sơ hoàn công của dự án.
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4. Tổ chức lực lượng thi công: Theo báo cáo thẩm định của Bộ Tư lệnh
Công Binh tại Thông báo số 621/TB-BTL ngày 12/11/2020.
5. Tiến độ và thời gian thi công
- Tiến độ thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng của chủ đầu tư;
- Thời gian thi công: Khoảng 23 ngày.
6. Công tác thu gom, phân loại, quản lý, vận chuyển và hủy bom mìn
vật nổ: Thực hiện đúng theo Quyết định số 95/2003/QĐ-BQP ngày 07/8/2003
của Bộ Quốc phòng.
7. Giá trị dự toán, nguồn vốn và chủ đầu tư
7.1. Giá trị dự toán: 594.508.000 đồng (Năm trăm chín mươi tư triệu, năm
trăm lẻ tám nghìn đồng); trong đó:
- Giá trị xây lắp:
- Chi phí khác:

534.150.000 đồng;
60.358.000 đồng.

(chi tiết như Thông báo số 621/TB-BTL ngày 12/11/2020 của Bộ Tư lệnh Công
binh).
7.2. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 31/10/2019
của Chủ tịch UBND tỉnh.
7.3. Chủ đầu tư: UBND huyện Đông Sơn.
Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn tổ chức thực hiện theo đúng các
quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc các
Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà
nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn; Thủ trưởng các 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);
- Lưu: VT, CN (H’48.270).
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