ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 570 /QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình nắn tuyến đê hữu
sông Đáy và mở rộng cửa thoát lũ khu vực ngã ba Độc Bộ, huyện Yên Khánh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ 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 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ
trình số 95/TTr-SNN ngày 09 tháng 6 năm 2022 và Thông báo kết quả thẩm định
của của Sở tại văn bản số 39/SNN-QLXD ngày 27 tháng 5 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình nắn tuyến
đê hữu sông Đáy và mở rộng cửa thoát lũ khu vực ngã ba Độc Bộ, huyện Yên
Khánh với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Nắn tuyến đê hữu sông Đáy và mở rộng cửa thoát lũ ngã ba
Độc Bộ huyện Yên Khánh.
2. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.
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4. Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư xây dựng
a) Cắt giảm công việc chưa triển khai thực hiện
- Tuyến đê hữu Đáy đoạn từ K38+00 đến K42+295: Cắt giảm hạng mục kè
gia cố mái cơ trồng tre (phần kết cấu đá lát khan trong khung đá xây).
- Đường thi công đoạn 2 từ cầu Nguyễn Văn Bé đến đê hữu Đáy tại
K36+066: Cắt giảm hạng mục mặt đường bê tông xi măng và lớp cát đệm của
đoạn tuyến có từ cọc C84+4 đến cọc C89+16 (chiều dài L=262m).
b) Tiếp tục thi công các hạng mục dở dang
- Tuyến đê hữu Đáy đoạn từ K38+00 đến K42+295: Tiếp tục thi công phần
lề đường bằng đá dăm láng nhựa và cọc tiêu hai bên đường.
- Đường thi công đoạn 1 từ Ngã ba thông đến cầu Nguyễn Văn Bé: Tiếp tục
thi công cọc tiêu hai bên đường đối với đoạn tuyến từ cọc C0 đến cọc C51+13m
(chiều dài L=2.560m).
- Đường thi công đoạn 2 từ cầu Nguyễn Văn Bé đến đê hữu Đáy tại
K36+066: Tiếp tục thi công phần mặt đường bê tông xi măng đoạn tuyến từ cọc
C51+13m đến cọc C84+4m (chiều dài L=1.637m); tiếp tục thi công phần lề đường
bằng đá dăm láng nhựa và cọc tiêu hai bên đường đoạn tuyến từ cọc C51+13m
đến cọc C89+16m (chiều dài L=1.900m).
5. Điều chỉnh tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là: 178.268 triệu đồng (Bằng chữ:
Một trăm bảy mươi tám tỷ, hai trăm sáu mươi tám triệu đồng). Cụ thể:
Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
Đã duyệt
STT Khoản mục chi phí (tại Quyết định số Sau điều chỉnh, Chênh lệch
(tăng +, giảm -)
760/QĐ-UBND
bổ sung
ngày 10/8/2010)
1

Chi phí GPMB

30.000

20.121

-9.879

2

Chi phí xây dựng và
thiết bị

135.994

142.764

+6.770

3

Chi phí quản lý dự án

1.945

1.622

-323

4

Chi phí tư vấn đầu tư
xây dựng

7.676

7.869

+193

5

Chi phí khác

9.824

4.676

-5.148

6

Chi phí dự phòng

15.544

1.216

-14.328

200.983

178.268

-22.715

Tổng cộng

6. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
7. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Gia hạn thời gian thực hiện dự án
đến ngày 31/12/2022.
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8. Nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày
10/8/2010 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt lại Dự án đầu tư xây dựng
công trình nắn tuyến đê hữu sông Đáy và mở rộng cửa thoát lũ ngã ba Độc Bộ,
huyện Yên Khánh.
Điều 2. Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
dự án theo Quyết định phê duyệt này và ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tại văn bản số 39/SNN-QLXD ngày 27/5/2022; khẩn trương
triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận
tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP4,3,5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ĐVT_VP4_06.13_450-TB/TU.
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