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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:  1181 /SNN-QLCT 

V/v thông báo kết quả thẩm định 

nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT 

công trình: Xây dựng ngầm qua suối 

Quảng Trị, ngày  03  tháng  7  năm 2020 

                 Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

         - Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận Tờ trình số 123/TTr-BQL ngày 

25/6/2020 của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn về việc thẩm định 

nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Xây dựng ngầm qua suối (kèm 

theo hồ sơ trình thẩm định). 

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

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về việc 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 46/2015/NĐ-CP ngày 

12/5/2015 về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 68/2019/NĐ-

CP ngày 14/8/2019 về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

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; 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 22/6/2020 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Tài chính và Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn (Chủ đầu tư) về việc 

đầu tư xây dựng công trình ngầm qua suối năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-BQL ngày 23/6/2020 của Ban quản lý rừng phòng 

hộ lưu vực sông Thạch Hãn về việc phê duyệt chỉ định thầu hồ sơ thiết kế dự toán 

công trình xây dựng ngầm qua suối, Nguồn vốn khai thác gỗ rừng trồng dự án 661 đã 

chuyển đổi sang rừng sản xuất đưa vào khai thác năm 2019; 

Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật do đơn vị tư vấn 

lập gửi kèm Tờ trình đề nghị thẩm định; 

Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả thẩm định nhiệm 

vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng ngầm 

qua suối với các nội dung như sau: 

I. Thông tin chung về công trình: 

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. 
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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. 

 6.3. Tiêu chuẩn áp dụng: 

- Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2000; 

- TCVN 9379-2012: Kết cấu xây dựng và nền - Nguyên tắc cơ bản và tính toán; 

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCXDVN 7025-2012: Đường ô tô lâm nghiệp - Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 4447 - 2012: Công tác đất - Thi công và nghiệm thu; 

- TCVN 10380:2014: Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 9845 - 2013 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ; 

 - Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành khác có liên quan. 

 6.4. Khối lượng khảo sát: 

ST

T 
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 

 6.5. 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,… 
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- Phụ lục tính toán; 

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

II. Hồ sơ trình thẩm định: 

- Tờ trình thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập BCTKT đầu tư xây dựng công trình; 

- Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT công trình; 

- Và các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

III. Kết quả thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT: 

1. Điều kiện năng lực: Công ty cổ phần Tiềm Long Quảng Trị có đủ tư cách pháp 

nhân và năng lực hành nghề để lập nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT. 

2. Nội dung nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT công trình được lập tuân thủ theo 

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; 

3. Phạm vi, khối lượng khảo sát cơ bản tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

và các quy phạm hiện hành có liên quan. 

4. Phương pháp lập dự toán của công trình phù hợp với Thông tư hướng dẫn lập 

và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng. Các cơ sở để xác định các khoản 

mục chi phí trong dự toán công trình phù hợp với các quy định hiện hành. 

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

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

TT Hạng mục chi phí Giá trị đề nghị 
Giá trị sau 

thẩm định 

Tăng (+)/ 

giảm (-) 

1 Chi phí khảo sát 46.448.000 44.749.000 -1.699.000 

2 Chi phí lập BCKTKT 61.600.000 61.380.000 -220.000 

 Tổng cộng  108.048.000  106.129.000 -1.919.000 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

5. 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. 

6. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

IV. Kết luận và kiến nghị: 

- Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, lập BCKTKT công trình: Xây dựng ngầm qua suối 

được lập phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về nội dung theo quy định hiện hành và đủ 

điều kiện phê duyệt. 

- Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập 

BCKTKT công trình để Chủ đầu tư có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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PHỤ LỤC

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG NGẦM QUA SUỐI  
(Kèm theo Văn bản số  1181 /SNN-QLCT ngày 03/7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU

A CHI PHÍ KHẢO SÁT TT09/2019/TT-BXD 44.749.000

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1 Chi phí vật liệu VLHT 604.042 VL

- Đơn giá vật liệu Bảng tính 604.042 VLHT

2 Chi phí nhân công NCHT 18.941.000 NC

- Đơn giá nhân công Bảng tinh 18.941.000 NCHT

3 Chi phí máy thi công MHT 2.112.860 M

- Đơn giá máy thi công Bảng tính 2.112.860 MHT

Chi phí trực tiếp VL + NC + M 21.657.902 T

II CHI PHÍ GIÁN TIẾP

1 Chi phí chung NC x 70% 13.258.700 C

2 Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công T x 3% 649.737 LT

3 Chi phí một số công việc không xác định được 

khối lượng từ thiết kế

T x 5% 1.082.895 TT

Chi phí gián tiếp C + LT + TT + GTk 14.991.332 GT

III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T + GT) x 6% 2.198.954 TL

IV CHI PHÍ KHÁC PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

KHẢO SÁT XÂY DỰNG

Glpa + Glbc 1.832.462 Cpvks

1 Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây 

dựng

(T + GT) x 2% 732.985 Glpa

2 Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (T + GT) x 3% 1.099.477 Glbc

Chi phí khảo sát trước thuế T + GT + TL + Cpvks 40.680.650 G

V THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG G x 10% 4.068.065 GTGT

Chi phí khảo sát sau thuế G + GTGT 44.749.000 Gxd

B CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO KT - KT TT16/2019/TT-BXD 61.380.000

Chi phí xây dựng sau thuế 

(tạm tính 990.000.000 đồng)
990.000.000 x 6,2% 61.380.000

C TỔNG CỘNG A + B 106.129.000

Đơn vị tính: đồng

Bằng chữ: Một trăm linh sáu triệu một trăm hai mươi chín nghìn đồng./.
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