
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn 

bị Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục 

sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, 

huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ 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 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 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; Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí 

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 4374/QĐ-UBND ngày 15/10/2020, số 5074/QĐ-

UBND ngày 26/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư và giao kinh phí hỗ trợ để thực hiện công trình xử lý khẩn cấp khắc phục 
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sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện 

Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 

4374/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 

404/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 01/02/2021 (kèm theo Tờ trình số 20/SC-

QLDA ngày 25/01/2021 của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và hồ sơ) 

về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, 

sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn 

bị Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự 

cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện Như 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính sau: 

1. Tên công trình: Xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm 

bảo an toàn hồ đập đối với hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Sông Chu. 

3. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm C, công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn, cấp I. 

4. Quy mô xây dựng: Bóc bỏ đất đập tại phạm vi bị nứt, xử lý đắp lại, 

hoàn thiện mặt đập, gia cố lại đống đá tiêu nước, xử lý hiện tượng thấm rò nước 

trong cống lấy nước. 

5. Phạm vi khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch bảo vệ 

môi trường: Khu vực đầu mối hồ Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa, gồm: thân đập đất, đống đá tiêu nước hạ lưu đập, cống lấy nước. 

6. Nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch bảo vệ 

môi trường: Theo phạm vi tuyến, quy mô xây dựng và nhiệm vụ được Tổng 

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu phê duyệt tại các Quyết 

định số 433/QĐ-SC-QLDA ngày 16/10/2020, số 456/QĐ-SC-QLDA ngày 

20/10/2020, số 534/QĐ-SC-QLDA ngày 30/12/2020 và các quy định hiện hành 

của pháp luật về đầu tư. 

7. Địa điểm xây dựng: Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. 

8. Dự toán: 934.358.000 đồng (Chín trăm ba mươi tư triệu, ba trăm năm 

mươi tám nghìn đồng); trong đó: 

- Chi phí khảo sát: 345.451.000 đồng. 

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát: 10.364.000 đồng. 

- Chi phí giám sát khảo sát: 14.067.000 đồng. 
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- Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 382.159.000 đồng. 

- Chi phí công tác kiểm tra, đánh giá cống 

lấy nước qua đập: 

127.726.000 đồng. 

- Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường: 54.591.000 đồng. 

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 8 tỷ đồng (Tám tỷ đồng), từ 

nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2020. Phần kinh phí còn lại để đảm bảo 

hoàn thành đồng bộ công trình theo đúng thiết kế kỹ thuật được cấp thẩm quyền 

phê duyệt do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tự đảm bảo từ các nguồn 

hợp pháp theo quy định. 

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng 

Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

năm 2020; 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 Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 

Sông Chu; Chủ tịch UBND huyện Như Thanh 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 Lê Đức Giang; 

- Lưu: VT, NN.  
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PHỤ BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN 

Chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công 

trình xử lý khẩn cấp khắc phục sự cố, sửa chữa hư hỏng đảm bảo an toàn hồ đập đối với hồ 

Sông Mực, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày       /02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Hạng mục chi phí 
Chi phí trước 

thuế 

Thuế giá trị 

gia tăng 

Chi phí sau 

thuế 

1 Chi phí khảo sát (Gks) 314.046.364 31.404.636 345.451.000 

a Khảo sát địa hình 67.001.818 6.700.182 73.702.000 

b Khảo sát địa chất 247.044.545 24.704.455 271.749.000 

2 
Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát 

(3%*Gks) 
9.421.391 942.139 10.364.000 

3 
Chi phí giám sát khảo sát 

(4,072%*Gks) 
12.787.968 1.278.797 14.067.000 

4 

Chi phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật (Dự kiến chi phí xây dựng 10 

tỷ đ*3,82159%) 

347.417.355 34.741.736 382.159.000 

5 
Chi phí công tác kiểm tra, đánh giá 

cống lấy nước qua đập 
116.114.545 11.611.455 127.726.000 

6 
Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi 

trường 
49.628.182 4.962.818 54.591.000 

  Tổng cộng 849.415.805 84.941.581 934.358.000 
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