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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 110 /SNN-TL 

V/v Góp ý sản phẩm của gói thầu 

CI.2-GOV-CS1, dự án WB8 

Quảng Trị, ngày 21 tháng 01 năm 2020 

  

Kính gửi: Tổng cục Thủy lợi 

Thực hiện công văn số 1815/TCTL-ATĐ ngày 23/12/2019 của Tổng cục Thủy 

lợi về việc góp ý sản phẩm của gói thầu CI.2-GOV-CS1, dự án WB8 (kèm theo hồ sơ 

thiết kế trang thiết bị cho hệ thống điều hành trung tâm và giám sát vận hành đợt 1, 

hoạt động: Xây dựng hệ thống giám sát vận hành hồ chứa nước Trúc Kinh), sau khi 

nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Gói thầu CI.2-GOV-CS1 “Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống giám sát vận 

hành hồ chứa và hệ thống điều hành trung tâm” , với nhiệm vụ: Lập hồ sơ thiết kế 

trang thiết bị cho hệ thông điều hành trung tâm và giám sát vận hành hồ chứa đợt 1, 

hoạt động: Xây dựng hệ thống giám sát, vận hành hồ chứa Trúc Kinh do dự án sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) thực hiện có nội dung thực hiện (phần trang cấp 

thiết bị đối với hồ chứa Trúc Kinh) trùng với gói thầu QT/HP2/CS10/PMU/2015 tư 

vấn khảo sát thiết kế hệ thống SCADA cho các công trình La Ngà, Hà Thượng, Trúc 

Kinh và Sa Lung được dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị (WB7) 

thực hiện. 

Vì vậy, đề nghị Tổng cục Thủy lợi có ý kiến với Ban Quản lý trung ương các dự 

án thủy lợi (CPO) tổ chức rà soát để tránh sự trùng lặp trong quá trình thực hiện dự 

án.  

Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo./. 

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

Hồ Xuân Hòe 
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