BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 1552 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Chấp thuận nhiệm vụ và phê duyệt dự toán thực hiện Gói thầu SH2-TV02
“Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán” thuộc Dự án ĐTXD
công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2)
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật số
62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 06/2021/NĐ-CP ngày
26/1/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017
hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; số 09/2019/TT-BXD
ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 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; 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;
Căn cứ các quyết định của Bộ GTVT: số 3774/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2007
về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng
lớn vào sông Hậu; số 2368/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2013 và số 1319/QĐ-BGTVT
ngày 16/7/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình
luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: Số 2539/QĐ-BGTVT ngày
16/8/2007 về việc phê duyệt Danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án đầu tư xây
dựng công trình luồng cho tàu biển lớn vào sông Hậu; Số 3063/QĐ-BGTVT ngày
04/10/2013, số 1801/QĐ-BGTVT ngày 14/5/2014, số 3329/QĐ-BGTVT ngày
29/8/2014, số 1760/QĐ-BGTVT ngày 19/5/2015, số 3539/QĐ-BGTVT ngày
01/10/2015, số 3147/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2016 và số 1330/QĐ-BGTVT ngày
19/7/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung một số tiêu chuẩn áp dụng cho Dự
án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu;
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Căn cứ Quyết định số 1371/QĐ-BGTVT ngày 23/7/2021 của Bộ Giao thông
vận tải về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án
ĐTXD công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (giai đoạn 2);
Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2021 của Bộ Giao thông
vận tải phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Gói thầu SH2-TV01 “Tư vấn khảo sát, lập
thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; cắm mốc giải phóng mặt bằng” thuộc Dự án
ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2);
Theo đề nghị của Ban QLDA Hàng hải tại Tờ trình số 360/TTr-BQLDAHH
ngày 11/8/2021 về việc trình phê duyệt nhiệm vụ và dự toán thực hiện Gói thầu
SH2-TV02 “Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán” thuộc Dự án
ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2),
kèm theo nhiệm vụ, dự toán và các tài liệu liên quan;
Theo Báo cáo kết quả thẩm định số 2235/CQLXD-QLXD4 ngày 16/8/2021
của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận nhiệm vụ và phê duyệt dự toán Gói thầu SH2- TV02 “Tư
vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán” thuộc Dự án ĐTXD công trình
luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2) với những nội dung
chính sau:
1. Nhiệm vụ:
Nội dung nhiệm vụ Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công Dự án ĐTXD công
trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Giai đoạn 2) do Ban QLDA
Hàng hải lập và trình tại Tờ trình số 360/TTr-BQLDAHH ngày 11/8/2021.
2. Giá trị dự toán: Giá trị dự toán Gói thầu SH2-TV02 (đã bao gồm thuế
VAT): 1.390.763.344 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm chín mươi triệu bảy trăm
sáu mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi bốn đồng),
Trong đó:
+ Chi phí thẩm tra TKBVTC:
704.957.294 đồng.
+ Chi phí thẩm tra dự toán:
685.806.050 đồng.
3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
Điều 2. Ban QLDA Hàng hải chịu trách nhiệm:
- Căn cứ nội dung tại Điều 1 để triển khai các bước tiếp theo tuân thủ theo
quy định pháp luật;
- Căn cứ nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát,
đôn đốc nhà thầu thực hiện theo đúng quy định; thực hiện nghiệm thu, thanh toán
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theo thực tế, được các bên liên quan xác nhận đảm bảo chặt chẽ về thủ tục và tuân
thủ các quy định hiện hành;
- Thực hiện các nội dung tại Báo cáo kết quả thẩm định số 2235/CQLXDQLXD4 ngày 16/8/2021 của Cục QLXD&CLCTGT.
Điều 3. Cục trưởng Cục QLXD & CL CTGT, Vụ trưởng các Vụ: KHĐT, Tài
chính; Giám đốc Ban QLDA Hàng hải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị liên quan (Ban QLDA HH sao gửi);
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, CQLXD (03b).
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