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

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đê, kè biển 

xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa 

 

CHỦ TỊCH UBND 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 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 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 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng 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 

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 1561/QĐ-UBND ngày 09/5/2016, số 4668/QĐ-

UBND ngày 11/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh 

dự án, điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đê, kè 

biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1691/SKHĐT-

KTNN ngày 19/3/2021 và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn 

số 519/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 08/02/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự 

án đầu tư xây dựng công trình đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đê, kè biển 

xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, với nội dung sau: 
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1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “không quá 5 năm (2016-2020)” 

thành “đến ngày 31/12/2021”. 

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Quyết định số 1561/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2016, số 4668/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu 

số 5 (Bảo hiểm xây dựng công trình) và số 8 (Xây dựng công trình đê, kè biển 

xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) thuộc dự án đê, kè biển xã Quảng Thái, 

huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, phê duyệt điều chỉnh 

TKBVTC-DT công trình thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ dự án được duyệt 

và quy định có liên quan: 

- Tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (điều 

chỉnh thiết kế, khó khăn về nguồn vốn) và khối lượng còn lại của các gói thầu để 

quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng (quyết định gia hạn hợp 

đồng) các gói thầu số 5, số 8 thuộc dự án nêu trên, đảm bảo không được vượt 

thời gian thực hiện dự án (sau điều chỉnh); đồng thời, chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình. 

- Tổ chức thực hiện dự án đến điểm dừng kỹ thuật theo đúng chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14722/UBND-NN ngày 30/10/2019 (kinh 

phí thực hiện đến điểm dừng kỹ thuật dự kiến khoảng 41.532 triệu đồng). 

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, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương 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.  
 

 

 

 

 

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Giang 
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