
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1214  /SNN-QLCT 
V/v thông báo kết quả thẩm định điều 

chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, 

dự toán hạng mục: Trạm bơm Nam 

Thành, thị trấn Cam Lộ 

Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2020 

    Kính gửi: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

Ngày 28/5/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận Tờ trình số 

431/TTr-BQLDA ngày 27/5/2020 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và PTNT về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công 

hạng mục: Trạm bơm Nam Thành, thị trấn Cam Lộ gói thầu xây lắp số 06: Xây lắp + 

thiết bị Trạm bơm Nam Thành, thị trấn Cam Lộ; Trạm bơm Tam Hiệp, Trạm bơm 

Lâm Lang, Trạm bơm Đá Lã, xã Cam Thủy và Trạm bơm Vĩnh An, xã Cam Hiếu 

thuộc Dự án: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa (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 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 

về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 

quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu số 06: Xây lắp + 

thiết bị trạm bơm Nam Thành thị trấn Cam Lộ; trạm bơm Tam Hiệp, trạm bơm Lâm 

Lang, trạm bơm Đá Lã, xã Cam Thủy và trạm bơm Vĩnh An, xã Cam Hiếu thuộc dự 

án: Hệ thống thuỷ lợi Ba Hồ - Bản Chùa; 

Căn cứ Hợp đồng số 171/2019/HĐ-TCXD ngày 28/12/2019 giữa Ban QLDA và 

Liên danh Công ty Cổ phần Đức Hạnh, Công ty TNHH Hoàng Tuấn, Công Ty TNHH 

Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Phong, Công ty Cổ phần Xây dựng Nguyên khang, Công 

ty Cổ phần Xây lắp dịch vụ và Thương mại Hoàng Lai và Công ty TNHH Thịnh Nhi 

về việc thi công xây dựng gói thầu số 06; 

Căn cứ Văn bản số 1619/UBND-NN ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc 

điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuộc dự án: Hệ thống 

thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa; 

Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-TTCL ngày 17/3/2020 của UBND thị trấn Cam Lộ về 

việc xin điều chỉnh, bổ sung công trình: Xây lắp + thiết bị trạm bơm Nam Thành, thị 

trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ; 
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Căn cứ hồ sơ thiết kế điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Công ty 

Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Quảng Trị lập. 

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

chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán như sau: 

1. Dự án: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa. 

2. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT, cấp IV. 

3. Gói thầu số 06: Xây lắp + thiết bị Trạm bơm Nam Thành, thị trấn Cam Lộ; 

Trạm bơm Tam Hiệp, Trạm bơm Lâm Lang, Trạm bơm Đá Lã, xã Cam Thủy và Trạm 

bơm Vĩnh An, xã Cam Hiếu 

- Hạng mục công trình: Trạm bơm Nam Thành, thị trấn Cam Lộ 

4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.  

5. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

6. Tổ chức lập điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công: Công ty cổ phần 

tư vấn đầu tư và xây dựng Quảng Trị. 

7. Nội dung điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC: 

- Điều chỉnh thiết kế kênh dẫn vào bể hút Trạm bơm Nam Thành:  

+ Đoạn từ K0 ÷ K0+80 (L=80m): đào nạo vét, khơi thông dòng chảy theo hồ sơ 

thiết kế đã được phê duyệt; 

+ Đoạn từ K0+80 ÷ K0+87,44 (L=7,44m): điều chỉnh không gia cố tấm lát mà 

chỉ nạo vét, khơi thông dòng chảy;  

+ Đoạn từ K0+87,44 ÷ K0+222,94 (L=135,5m): Điều chỉnh từ hình thức gia cố 

mái kênh bằng bê tông tấm lát kích thước (50x50x12)cm đã duyệt sang hình thức cống 

hộp kết cấu bê tông cốt thép M250, kích thước bxh=(1,3x1,3)m và bổ sung cửa phai 

đóng mở vận hành cống; 

- Bổ sung tuyến đường phục vụ thi công dài 150m; nền đường rộng 3m, đắp đất 

C2, đầm chặt K≥0,9; độ dốc nền đường i=4% dốc về 2 phía; taluy mái đắp m=1,5. 

II. Nội dung hồ sơ trình thẩm định: 

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định:  

- Tờ trình, hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh; 

- Các văn bản pháp lý có liên . 

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-05: 2012/BNNPTN: Công trình thủy 

lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-02:2010/BNNPTNT: thành phần, nội 

dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi; 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 4118:2012- Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới 

tiêu -Yêu cầu thiết kế; 
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- Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan. 

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu: Theo Tờ trình số 431/TTr-BQLDA ngày 

27/5/2020 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT  

4. Phương pháp lập dự toán điều chỉnh: 

Đối với các hạng mục công việc đã có đơn giá trong hợp đồng thì áp dụng theo 

đơn giá hợp đồng; đối với các hạng mục phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì 

lập mới đơn giá tại thời điểm dự thầu nhân với hệ số giảm thầu. 

III. Kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán. 

1. Điều kiện năng lực: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Quảng Trị có 

đủ tư cách pháp nhân và năng lực hành nghề để thực hiện công tác khảo sát, thiết kế 

xây dựng công trình theo quy định hiện hành. 

2. Thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh về cơ bản phù hợp với hồ sơ thiết kế bản 

vẽ thi công đã được phê duyệt. 

3. Các giải pháp thiết kế phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất công trình và 

các công trình lân cận.  

4. Công tác khảo sát, thiết kế xây dựng công trình tuân thủ theo các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng 

cho công trình. 

5. Giải pháp thiết kế công trình phù hợp với công năng sử dụng của công trình, 

mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận. 

7. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ: điều chỉnh đất đắp mặt đường 

từ đất C3 sang đất C2, tận dụng tại chổ và điều chỉnh nền đường B=4m sang B=3m. 

8. Kết quả thẩm định điều chỉnh dự toán: 

- Khối lượng chủ yếu của dự toán phù hợp với khối lượng thiết kế điều chỉnh. 

- Phương pháp lập dự toán cơ bản phù hợp với thông tư hướng dẫn lập và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng, việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công 

trình theo quy định hiện hành.  

9.  Giá trị dự toán điều chỉnh (sau thẩm định): 224.524.000 đồng (Bằng chữ: 

Hai trăm hai mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi bốn ngàn đồng chẵn./.) 

TT Hạng mục Giá trị đề nghị Giá trị thẩm định 
Tăng (+), 

Giảm (-) 

1 Trạm bơm Nam Thành 216.172.000 224.524.000 +28.530.162 

Nguyên nhân tăng, giảm: cập nhật lại khối lượng theo nội dung chỉnh sửa tại mục 

III.7 và đơn giá một số hạng mục công tác phù hợp với biện pháp thi công công trình. 

10. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 

11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị. 
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IV. Kết luận: 

- Hồ sơ cơ bản đáp ứng quy định, đủ điều kiện xem xét phê duyệt điều chỉnh, bổ 

sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục công trình theo quy định hiện hành. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo kết quả thẩm định điều 

chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục công trình: Trạm bơm Nam 

Thành, thị trấn Cam Lộ, đề nghị Chủ đầu tư căn cứ kết quả thẩm định để triển khai các 

bước tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, QLCT.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hoè 
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