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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 15

tháng 9 năm 2020

V/v hoàn chỉnh và bổ sung một số
nội dung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi
công và dự toán hạng mục công trình
thủy lợi dự án Đường Cụm công
nghiệp La Hà - Đường huyện ĐH.28

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Công văn số
1622/SXD-ĐT&HT ngày 04/9/2020 của Sở Xây dựng về việc thẩm định thiết kế
BVTC và dự toán hạng mục công trình thủy lợi công trình Đường Cụm công
nghiệp La Hà - Đường huyện ĐH.28 (kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự
án và Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 31/8/2020 của UBND huyện Tư Nghĩa
(Chủ đầu tư)).
Sau khi xem xét hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình thủy lợi
dự án trên, đối chiếu với quy định của Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đề nghị Sở Xây dựng thông báo cho Chủ đầu tư hoàn chỉnh và bổ sung
một số nội dung như sau:
1. Bổ sung
- Hồ sơ năng lực của cơ quan, cá nhân tư vấn thiết kế hạng mục công trình
thủy lợi; phải có đủ tư cách pháp nhân, năng lực thiết kế loại công trình trên theo
quy định của Nhà nước;
- Hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất; hồ sơ quản lý chất lượng khảo sát và
thiết kế theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của
Chính phủ;
- Tính toán ổn định và kết cấu các cống qua đường để đảm bảo khả năng
chịu tải theo yêu cầu;
- Văn bản cho phép của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc dịch chuyển tuyến
kênh N8-5 để thực hiện dự án Đường Cụm công nghiệp La Hà - Đường huyện
ĐH.28.
2. Hoàn chỉnh
Cập nhật các văn bản quy định mới để lập dự toán xây dựng như: Thông tư
02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Công văn số
2340/UBND-CNXD ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số
481/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số
1534/HD-SXD ngày 20/8/2020 của Sở Xây dựng;
3. Lưu ý
Trước khi triển khai thi công xây dựng các hạng mục kênh, Chủ đầu tư phải
lập hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
theo quy định tại Nghi định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
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Sau khi Sở Xây dựng cung cấp hồ sơ thiết kế các tuyến kênh theo ý kiến
Công văn này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thẩm định theo quy
định Nhà nước./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Tư Nghĩa ;
- GĐ, PGĐ Sở (T/lợi);
- Phòng QLXDCT Sở (2b);
- Lưu: VT(qv).
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