BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC QLXD VÀ CLCTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1985 /CQLXD-QLXD4

Hà Nội, ngày26 tháng 7 năm 2021

V/v khẩn trương phê duyệt TKKT Dự
án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên
các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn
vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Kính gửi: Ban quản lý dự án 2
Theo kế hoạch Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai
đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc sẽ triển khai khởi công
01 gói thầu vào tháng 10/2021.
Hiện tại, Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục
QLXD) đã thẩm định TKKT các cầu Nước Oa thuộc gói thầu XL-01, cầu Đa Phúc
thuộc gói thầu XL-03, cầu Xóm Bóng thuộc gói thầu XL-02 và có thông báo thẩm
định số 1165/CQLXD-QLXD4 ngày 17/5/2021, 1304/CQLXD-QLXD4 ngày
28/5/2021, 1430/CQLXD-QLXD4 ngày 08/6/2021; thẩm định dự toán chi phí xây
dựng gói thầu XL-02 và có thông báo thẩm định số 1900/CQLXD-QLXD4 ngày
19/7/2021;
Căn cứ nội dung Văn bản số 3256/BGTVT-CQLXD ngày 14/4/2021 về công
tác thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán các dự án do Bộ Giao thông vận tải làm
chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 2 thực hiện phê duyệt theo nhiệm vụ của Chủ đầu
tư. Tuy nhiên, đến nay Ban QLDA 2 vẫn chưa triển khai thực hiện.
Để đảm bảo tiến độ khởi công theo kế hoạch, đề nghị Ban QLDA 2 khẩn
trương phê duyệt TKKT, dự toán các gói thầu, công trình đã được Cục QLXD
thẩm định để thực hiện các công việc tiếp theo theo quy định, đảm bảo tiến độ
khởi công dự án vào tháng 10/2021./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, QLXD4.
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