
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày     tháng    năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo  

nghiên cứu khả thi và dự toán chi phí các công việc thực hiện trong  

giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển  

đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

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 59/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;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 03/2016/TT-BXD ngày 

10/3/2016 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/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; số 09/2019/TT-

BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 248/NQ-HĐND ngày 15/6/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 

2989/TTr-SGTVT ngày 23/7/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí 

khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và chi phí các công việc thực hiện trong 

giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga 

Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và chi 

phí các công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng 

tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với các 

nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tên dự án: Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa. 

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Nhóm A, công trình giao thông 

đường bộ, cấp II. 

3. Địa điểm xây dựng: Các huyện: Nga Sơn, Hậu Lộc và Hoằng Hóa. 

4. Quy mô đầu tư: 

4.1. Phần đường: Đầu tư xây dựng đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng 

theo TCVN 4054-2005, có: Chiều rộng nền đường Bn=12,0m, vận tốc thiết kế 

Vtk=80km/h, mặt đường bê tông nhựa có mô đun đàn hồi Eyc≥140Mpa. 

4.2. Phần cầu: Thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823: 2017 về 

thiết kế cầu đường bộ Việt Nam; tải trọng thiết kế HL93, người đi bộ 3x10-3Mpa. 

5. Phạm vi khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

a) Phương án 1: Tổng chiều dài khoảng 23,765km, có:  

- Điểm đầu Km0+00: Kết nối với tuyến ven biển tỉnh Ninh Bình, hết phạm 

vi đường đầu cầu sông Càn, thuộc thôn Tiến Giáp, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn. 

- Điểm cuối Km23+765: Tiếp nối với Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven 

biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia theo hình 

thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, ngoài phạm vi nút giao với đường tỉnh 510, 

xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa.  

b) Phương án 2 (để so sánh): 

- Điểm đầu và điểm cuối trùng với phương án 1. 

- Nghiên cứu bổ sung các đoạn: Cầu Lạch Sung dài 6,391km; cầu Nam 

Khê và cầu Lạch Trường dài 5,435km để làm phương án so sánh, lựa chọn 

phương án tối ưu.  

Tổng chiều dài đoạn tuyến nghiên cứu so sánh 11,82km. 

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 2989/TTr-SGTVT 

ngày 23/7/2020 của Sở Giao thông vận tải. 

8. Giá trị dự toán phê duyệt: 10.186.419.000 đồng (Mười tỷ, một trăm 

tám mươi sáu triệu, bốn trăm mười chín nghìn đồng). 

(chi tiết có phụ lục dự toán kèm theo) 
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Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện theo đúng các quy 

định hiện hành của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và 

thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3-QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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PHỤ LỤC: CHI PHÍ CÔNG VIỆC THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 

Dự án: Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

                                                                                                                                 Đơn vị: đồng 

TT Hạng mục chi phí 
Phương pháp xác 

định 
Thành tiền 

1 Chi phí khảo sát Dự toán      6.524.555.000  

2 Dự phòng chi phí khảo sát 10% *Gks         652.456.000  

3 

Chi phí lập BCNCKT (tạm tính 

Gxltt=1.385,065 tỷ đồng theo báo cáo 

tiền khả thi) 

0,167%*Gxltt      2.312.896.000  

4 

Chi phí lập hồ sơ thiết kế cắm cọc 

GPMB (tạm tính chi phí cắm cọc =1,2 tỷ 

đồng) 

0,689*Gccgpmb             8.268.000  

5 
Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT 

gói thầu tư vấn khảo sát, lập BCNCKT 
0,2%*(Gks+Gbcnckt)           17.675.000  

6 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát  3%*Gks         195.737.000  

7 Chi phí giám sát công tác khảo sát 3,31%*Gks         215.963.000  

8 
Chi phí thẩm tra Hồ sơ báo cáo nghiên 

cứu khả thi 
0,7*0,0267%*Gxl         258.869.000  

  TỔNG CỘNG (Cộng 1÷8)    10.186.419.000  
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