BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Số: 1591 /QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án Kết nối giao
thông các tỉnh miền núi phía Bắc

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; Luật
Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 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;
Căn cứ Hiệp định vay số 3762-VIE(COL) ký ngày 05/3/2019 giữa Nước
CHXHCN Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về Dự án Kết nối giao
thông các tỉnh miền núi phía Bắc;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Số 2034/QĐBGTVT ngày 17/9/2018, số 1630/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2019 phê duyệt, điều chỉnh
Dự án đầu tư; số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020, số 380/QĐ-BGTVT ngày
15/3/2021 phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án Kết nối
giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;
Xét Tờ trình số 227/TTr-BQLDA2 ngày 24/8/2021 của Ban Quản lý dự án 2 đề
nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án Kết nối
giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc;
Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 403/CQLXD-PCĐT ngày 26/8/2021 của Cục
Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng CTGT.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Ban Quản lý dự án 2, phê duyệt điều chỉnh kế
hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền
núi phía Bắc với nội dung như sau:

2
Đã duyệt tại Quyết định số 1881/QĐBGTVT ngày 01/10/2020, số 380/QĐBGTVT ngày 15/3/2021 của Bộ GTVT

Gói
thầu

Duyệt điều chỉnh tại Quyết định này

Tên gói thầu

Thời gian bắt
đầu tổ chức lựa
chọn nhà thầu

XL-06

Xây dựng đoạn
Km107+757–
Km120+600 và đoạn
Km137+040 –
Km137+960 thuộc tuyến
nối Lai Châu

Quý III/2021

Quý IV/2021

XL-08

Xây dựng đoạn
Km128+040 Km137+040 và đoạn
Km137+960 –
Km146+540 thuộc tuyến
nối Lai Châu

Quý II/2021

Quý III/2021

XL-09

Xây dựng đoạn
Km0+000 – Km20+667
thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ

Quý II/2021

BH-04

Bảo hiểm công trình gói
thầu XL-9 thuộc địa phận
tỉnh Yên Bái

Quý IV/2020

Tên gói thầu

Xây dựng đoạn
Km0+000 –
Km20+000 thuộc
tuyến nối Nghĩa Lộ

Thời gian bắt
đầu tổ chức lựa
chọn nhà thầu

Quý III/2021

Quý III/2021

Các nội dung khác của kế hoạch lựa chọn nhà thầu giữ nguyên theo các Quyết
định số 1881/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2020, số 380/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2021 của
Bộ GTVT.
Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm:
1. Căn cứ các nội dung được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai
thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của
Luật Đấu thầu và quy định của Nhà tài trợ.
2. Trong quá trình thực hiện, lưu ý các nội dung tại Báo cáo thẩm định số
403/CQLXD-PCĐT ngày 26/8/2021 của Cục QLXD & CL CTGT.
Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch đầu tư, Tài chính; Cục trưởng Cục Quản lý
xây dựng và chất lượng CTGT; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CQLXD.
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