BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1852 /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công
trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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
(GTVT);
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về
quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của
nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 về việc phân bổ lại
giá trị các hạng mục của 02 Thỏa thuận vay JICA số VN13-P6 và VN15-P3 cho
Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quôc tế Hải Phòng (cảng Lạch
Huyện), sử dụng vốn vay Nhật Bản;
Căn cứ các Hiệp định vay vốn số VN10-P3 ngày 02/11/2011, số VN13-P6
ngày 18/3/2014, số VN15-P3 ngày 31/3/2016 giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật
Bản (JICA) và Chính phủ Việt Nam;
Căn cứ văn bản số 7237/VPCP-QHQT ngày 07/10/2021 của Văn phòng
Chính phủ về việc bổ sung khoản chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng Dự án
phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A);
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT số 3793/QĐ-BGTVT ngày
22/12/2010 phê duyệt Dự án đầu tư; số 476/QĐ-BGTVT ngày 15/3/2011, số 667/QĐBGTVT ngày 14/02/2015 phê duyệt điều chỉnh Dự án và số 1461/QĐ-BGTVT ngày
12/8/2019 phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình
Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động;
Căn cứ văn bản số 14221/BTC-QLN ngày 19/11/2020 của Bộ Tài chính về
việc phân bổ lại giá trị các hạng mục của Thỏa thuận vay JICA số VN13-P6 và
VN15-P3 cho Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
(Cảng Lạch Huyện);
Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Hàng hải tại các Tờ trình số 173/TTrBQLDAHH ngày 07/5/2021, số 415/TTr-BQLDAHH ngày 01/9/2021 và số 529/TTrBQLDAHH ngày 12/10/2021 về việc xin phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án
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ĐTXD Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động và các
hồ sơ tài liệu kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư tại các Báo cáo số
1006/KHĐT ngày 08/9/2021 và số 1186/KHĐT ngày 14/10/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công
trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động với
các nội dung cụ thể như sau:
- Cập nhật, điều chỉnh các hạng mục chi phí trong tổng mức đầu tư theo giá
trị hợp đồng, phụ lục hợp đồng của các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát và các
hạng mục chi phí đã được Bộ GTVT, JICA, Bộ Tài chính chấp thuận giải ngân và
kết quả công tác kiểm toán, quyết toán giá trị công trình hoàn thành.
- Tổng mức đầu tư dự án là 14.657,669 tỷ đồng (Mười bốn nghìn, sáu trăm
năm bảy tỷ, sáu trăm sáu mươi chín triệu đồng). Trong đó:

Đơn vị: tỷ đồng

TT

Hạng mục

1 Chi phí xây dựng
2 Thuế và phí
Chi phí bồi thường, hỗ
3
trợ, tái định cư
4 Chi phí quản lý dự án
Chi phí Tư vấn đầu tư
5
xây dựng
6 Chi phí khác
7 Phí cam kết
Lãi vay trong thời gian
8
xây dựng
9 Chi phí dự phòng
Tổng cộng

Nguồn vốn vay JICA
Nội tệ
Ngoại tệ
(triệu Yên)
7.048,713
26.398

132,031

33,572
7.214,317

Vốn đối ứng

Tổng giá trị

1.313,354

12.379,716
1.313,354

147,529

147,529

64,601

64,601

48,854

472,019

202,056
32

202,056
6,814

154

31,063

1.433

216
28.233

6,944
1.783.339

40,517
14.657,669

Ghi chú: Tỷ giá quy đổi được xác định theo tỷ giá ghi thu ghi chi tại thời điểm thanh
toán. Riêng giá trị còn lại áp dụng tỷ giá hạch toán trung bình các tháng đầu năm 2021
do Bộ Tài Chính cung cấp là 1Yên = 220 đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1461/QĐ-BGTVT
ngày 12/8/2019 của Bộ GTVT.
2. Ban Quản lý dự án Hàng hải có trách nhiệm:

3

- Tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định tại các Báo cáo số
1006/KHĐT ngày 08/9/2021 và số 1186/KHĐT ngày 14/10/2021 của Vụ Kế hoạch Đầu tư.
- Khẩn trương hoàn tất thủ tục giải ngân và công tác thanh, quyết toán công
trình theo quy định của pháp luật.
Điều 3: Chánh văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế
hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ, Môi trường, Kết cấu hạ tầng giao
thông, Cục trưởng Cục Quản lý xấy dựng và Chất lượng công trình giao thông,
Giám đốc Ban Quản lý dự án Hàng hải và Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm
thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước; Kho bạc NN Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu: VT, KHĐT(HaiNN).

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Sang

