
(Kèm theo Tờ trình số 196 /TTr-SNN ngày  03 /7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Quảng Trị, ngày       tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT đầu tư xây dựng  

Công trình: Xây dựng ngầm qua suối 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;  

Căn cứ Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt phương án sử dụng số tiền thu được từ đấu giá khai thác gỗ rừng 

trồng dự án 661 đã chuyển đổi sang rừng sản xuất đưa vào khai thác năm 2019 cho 

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tại Tờ 

trình số         /TTr-SNN ngày        /7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình với các nội dung như sau: 

1. Tên công trình: Xây dựng ngầm qua suối 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn 

3. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, công trình lâm 

nghiệp, cấp IV. 

4. Tổ chức lập nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT: Công ty cổ phần Tiềm Long 

Quảng Trị 

5. Địa điểm xây dựng: Tiểu khu 852A, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị. 

6. Nội dung khảo sát, lập BCKTKT:  

 6.1. Mục đích khảo sát:  

Nhằm cung cấp đầy đủ các số liệu cần thiết về điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ 

văn; điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các điều kiện khác phục vụ cho việc triển 

khai lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình. 

 6.2. Phạm vi khảo sát:  

Trong phạm vi đoạn ngầm tràn qua suối với diện tích khoảng 1,0ha thuộc tiểu 

khu 852A, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

DỰ THẢO 



2 

 

 6.3. Khối lượng khảo sát: 

STT Hạng mục công tác Đơn vị 
Khối 

lượng 

1 
Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 

1/200, đường đồng mức 0,5m, cấp địa hình IV 
ha 1,34 

2 Đo vẽ cắt dọc ở trên cạn, cấp địa hình IV 100m 3,35 

3 Đo vẽ cắt ngang ở trên cạn, cấp địa hình IV 100m 8,40 

4 Thủy chuẩn kỹ thuật, cấp địa hình IV km 0,335 

5 Lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền cấp II điểm 2,0 

6 
Điều tra KT-XH, thủy văn, mỏ vật liệu, bãi thải, 

các công trình hạ tầng kỹ thuật,... 
công 2,0 

7 
Xe ô tô giao nhận tuyến, chuyển quân và thiết bị 

khảo sát 
chuyến 2,0 

 6.4. Nội dung lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 

Lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đảm bảo tuân thủ theo quy định tại 

Điều 21 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, bao gồm: 

- Thuyết minh BVTC: Nêu được sự cần thiết đầu tư; mục tiêu đầu tư, quy mô, 

cấp công trình, địa điểm xây dựng; giải pháp thiết kế, thi công, nguồn vốn, hiệu quả 

đầu tư xây dựng công trình; quy trình bảo trì, bảo dưỡng công trình,… 

- Phụ lục tính toán; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. 

7. Dự toán chi phí khảo sát, lập BCKTKT: 106.129.000 đồng (Bằng chữ: Một 

trăm lẽ sáu triệu, một trăm hai mươi chín 0nghìn đồng). Trong đó: 

- Chi phí khảo sát:       44.749.000 đồng; 

- Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật:  61.380.000 đồng. 

8. Nguồn vốn: Nguồn đấu giá khai thác gỗ rừng trồng dự án 661 theo Quyết định 

số 952/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng công 

trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà 

nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hải 
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Lăng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, NN.       

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Hà Sỹ Đồng 
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