BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số:10955/BGTVT-CQLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2021

V/v điều chỉnh hồ sơ thiết kế nút giao
trên các dự án thành phần thuộc Dự án
xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc
trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai
đoạn 2017-2020

Kính gửi: Các Ban QLDA: 2; 6; 7; 85; đường Hồ Chí Minh; Thăng Long
Để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, hạn chế tối đa việc điều
chỉnh các nút giao trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được Bộ GTVT phê
duyệt Dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA thực hiện
một số nội dung sau:
1. Việc nghiên cứu thiết kế các nút giao trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía
Đông, tư vấn thiết kế, các ban QLDA đã thỏa thuận, thống nhất với địa phương nơi
dự án đi qua trước khi Bộ GTVT phê duyệt Dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật phù hợp
với quy định của TCVN 5729-2012 (đường ô tô cao tốc - yêu cầu thiết kế); hiện
nay nhà thầu thi công đang triển khai các hạng mục công trình theo hợp đồng đã ký
kết. Vì vậy, yêu cầu các ban QLDA khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công và
các đơn vị có liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu.
2. Quá trình triển khai dự án nếu có các nghiên cứu, đề xuất khác hồ sơ thiết
kế đã được phê duyệt, yêu cầu các ban QLDA, TVTK và các đơn vị có liên quan rà
soát toàn bộ hồ sơ thiết kế, quá trình triển khai lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo
cáo nghiên cứu khả thi và TKKT, phân tích, đánh giá, so sánh ưu điểm, nhược
điểm, nguyên nhân điều chỉnh và các vấn đề khác có liên quan; kiểm tra, rà soát
hợp đồng TVTK, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan để xử lý theo quy
định của hợp đồng; hạn chế tối đa việc thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực
hiện dự án làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, kinh phí, ... của các dự án thành
phần.
3. Các ban QLDA chịu trách nhiệm về hồ sơ, tài liệu, kết quả nghiên cứu, các
thông tin cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền.
Yêu cầu các ban QLDA và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm
bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu./.
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