UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 1812

/TTr-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Công trình: sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh
Kính gửi: Sở Xây dựng
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP
ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện
sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất;
Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND
tỉnh ban hành quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của
UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 quy định về một số nhiệm
vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo
Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-VP ngày 28/11/2019 của Chánh Văn phòng
UBND tỉnh về việc chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật
công trình sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh;
Thực hiện Công văn số 6508/UBND-KT ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh
về việc chủ trương sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, mua sắm máy móc thiết bị
và thuê trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị năm 2020; Văn phòng UBND
tỉnh đề nghị Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Sửa
chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân tỉnh, với các nội dung chính
sau:
I. Thông tin chung công trình
1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công
dân tỉnh.

2. Cấp công trình: Công trình công cộng cấp II.
3. Tên chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh, số 52 Hùng Vương, thành phố
Quảng Ngãi - điện thoại: 0255. 3824771.
4. Địa điểm xây dựng: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi (tại mặt bằng trong khu vực Trụ sở làm việc Ban Tiếp công dân
tỉnh, số 232 đường Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi).
5. Giá trị dự toán: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng).
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh năm 2020.
7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: Liên danh Công ty TNHH
Tư vấn và Xây dựng Quảng Châu và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch
vụ Thiên Việt.
II. Danh mục hồ sơ gửi kèm bao gồm
1. Văn bản pháp lý:
- Công văn số 6508/UBND-KT ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc
chủ trương sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, mua sắm máy móc thiết bị và thuê
trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị năm 2020.
- Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán và thiết kế.
2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:
a) Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật, tài liệu khảo sát, thiết kế, dự toán.
b) Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
- Báo cáo điều kiện, năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế.
- Giấy phép hoạt động của Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng
Quảng Châu và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Việt.
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát và chủ trì
thiết kế.
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của Ban Tiếp công dân
tỉnh, để Văn phòng UBND tỉnh triển khai các công việc tiếp theo.
(Gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật,
dự toán và thiết kế)./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV (3b).
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