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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: 1216 /SNN-QLCT 

V/v thông báo kết quả thẩm định nhiệm vụ 

khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh 

Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh 

(giai đoạn 2) 

Quảng Trị, ngày  10 tháng 7 năm 2020 

                 Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

         - Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận Tờ trình số 533/TTr-BQLDA 

ngày 26/6/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị (Ban QLDA) về việc thẩm định, phê duyệt 

nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Sửa chữa khẩn cấp kè biển 

Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh (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 về 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 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về việc 

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh Mốc, xã Vĩnh 

Thạch, huyện Vĩnh Linh; 

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch trung hạn vốn ngân sách Trung ương 

giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương 

năm 2020 (đợt 2); 

Căn cứ hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do Ban 

QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT lập. 

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

vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh 

Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 2) với các nội dung sau: 

I. Thông tin chung về công trình: 

1. Dự án: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh 

Linh (giai đoạn 2) 

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Quảng Trị. 

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

4. Tổ chức lập nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Ban 

QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. 
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5. Địa điểm xây dựng: Xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

6. Nội dung khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:  

 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 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình. 

 6.2. Phạm vi khảo sát:  

Khảo sát tuyến kè biển Vịnh Mốc đoạn từ K0+948 - K1+518 với chiều dài 

khoảng 0,57km thuộc xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

 6.3. Tiêu chuẩn khảo sát: 

- TCXDVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung; 

- TCVN 8477:2018: Công trình thủy lợi - Yêu cầu về thành phần khối lượng 

khảo sát địa chất trong giai đoạn lập dự án và thiết kế; 

- TCVN 8478:2018: Công trình thủy lợi - Thành phần, khối lượng khảo sát địa 

hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế; 

- TCVN 8481:2010: Công trình đê điều: Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo 

sát địa hình; 

- TCVN 10404:2015: Công trình đê điều: Khảo sát địa chất công trình;  

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

 6.4. Khối lượng khảo sát: 

TT Hạng mục công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

I Tuyến kè     

I.1 Khảo sát địa hình     

1 
Đo vẽ bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 1/1.000 đường 

đồng mức 1,0m, địa hình cấp III 
 ha  3,71 

2 Đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn, địa hình cấp III  m  570,00 

3 Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, cấp địa hình III  m  1.190,00 

4 Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III  km  0,57 

5 Đường chuyền cấp 2, địa hình cấp III  điểm  2,00 

I.2 Khảo sát địa chất và thí nghiệm     

1 
Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ 

sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá I-III 
 m  36,00 

2 
Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ 

sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá IV-V 
 m  18,00 

3 
Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất 

không  nguyên dạng (Thí nghiệm xác định 7 chỉ tiêu) 
 mẫu  2,00 

4 
Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất 

nguyên dạng (Thí nghiệm xác định 9 chỉ tiêu) 
 mẫu  4,00 
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5 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá  mẫu  4,00 

6 Đào không chống độ sâu 0-2m, cấp đất đá I - III  m
3
  1,50 

7 
Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất 

mỏ đất đắp (Thí nghiệm xác định 09 chỉ tiêu) 
 mẫu  1,00 

8 Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn   mẫu  1,00 

II Tuyến đường     

1 
Đo vẽ bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 1/500 đường 

đồng mức 0,5m, địa hình cấp III 
 ha  0,27 

2 Đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn, địa hình cấp III  m  133,00 

3 Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, cấp địa hình III  m  48,00 

4 Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III  km  0,133 

5 Đường chuyền cấp 2, địa hình cấp III  điểm  1,00 

III Công tác khác     

1 
Điều tra thủy văn, mỏ vật liệu, bải thãi, công trình 

hiện trạng và tình hình KT-XH tại địa phương 
 công  5,00 

2 Phát quang tuyến đường ha 0,133 

6.5. Nội dung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi:  

Nội dung lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuân thủ Quy chuẩn Quốc gia 04 - 

01:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật các dự án thủy lợi. 

II. Hồ sơ trình thẩm định: 

- Tờ trình thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (kèm 

theo hồ sơ trình thẩm định); 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

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

III. Kết quả thẩm định nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: 

1. Nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án được lập phù 

hợp với mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt tại Nghị 

quyết số 03/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  

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

và các quy phạm hiện hành khác có liên quan. 

3. Khối lượng chủ yếu của dự toán phù hợp với khối lượng được lập trong nhiệm 

vụ khảo sát; 

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. 
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5. Dự toán chi phí: 344.961.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bốn triệu, 

chín trăm sáu mươi mốt ngàn đồng chẵn).  

Trong đó:                  ĐVT: đồng 

TT Hạng mục chi phí 
Giá trị  

đề nghị 

Giá trị  

thẩm định 

Tăng (+), 

giảm (-) 

1 Chi phí khảo sát, lập BCNCKT 495.340.000  336.939.000 -158.401.000 

 - Chi phí khảo sát 271.116.000  124.768.000 -146.348.000 

 - Chi phí lập BCNCKT 224.224.000  212.171.000 -12.053.000 

2 Chi phí lập Nhiệm vụ khảo sát 7.394.000  3.403.000 -3.991.000 

3 Chi phí giám sát khảo sát 10.036.000  4.619.000 -5.417.000 

 TỔNG CỘNG 512.770.000 344.961.000 -167.809.000 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

6. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (sử dụng nguồn 10.000 tỷ đồng từ điều 

chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia). 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 

IV. Kết luận và kiến nghị: 

- Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Sửa chữa khẩn 

cấp kè biển Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh (giai đoạn 2) được lập phù 

hợp, đảm bảo các yêu cầu về nội dung theo quy định hiện hành, đủ điều kiện phê duyệt. 

- Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt đề 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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DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT, LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

Công trình: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh (giai đoạn 2) 

(Kèm theo Văn bản số  1216 /SNN-QLCT ngày 10 /7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT ) 

TT Hạng mục chi phí
Ký 

hiệu

Giá trị

trước thuế

Thuế

VAT (10% )

Giá trị

sau thuế

I
Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi
Gtv 306.308.000 30.631.000 336.939.000

1 Chí phí khảo sát Gtv1 113.425.000 11.343.000 124.768.000

2

Chí phí lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi (TT16/2019/TT-BXD)

(Chi phí xây dựng trước thuế lấy 

theo Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư đã được phê duyệt)

Gtv2 22.934.929.000 x 0,841% 192.883.000 19.288.000 212.171.000

II Chi phí khác Gk 8.022.000 0 8.022.000

1
Chí phí lập nhiệm vụ khảo sát 

(TT09/2019/TT-BXD)
Gk1 Gtv1 x 3,000% 3.403.000 0 3.403.000

2
Chí phí giám sát khảo sát 

(TT16/2019/TT-BXD)
Gk2 Gtv1 x 4,072% 4.619.000 0 4.619.000

Tổng dự toán Gtc 344.961.000

Gk1  +  Gk2

Gtv1  +  Gtv2

Gtv+Gk

(Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm sáu mươi mốt ngàn đồng chẳn./.)

Bảng tính

Đơn vị tính: Đồng

Cách tính
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DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT 

Công trình: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh Mốc, Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh (giai đoạn 2) 

(Kèm theo Văn bản số 1216 /SNN-QLCT ngày 10 /7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT ) 

TT Hạng mục công việc
Đơn 

vị

Khối 

lượng
Đơn giá Thành tiền 

I Tuyến kè

I.1 Khảo sát địa hình

1
Đo vẽ bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 1/1.000 

đường đồng mức 1,0m, địa hình cấp III
 ha 3,71 1.201.701 4.452.302

2 Đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn, địa hình cấp III  m 570,00 10.289 5.864.730

3 Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, cấp địa hình III  m 1.190,00 12.674 15.082.060

4 Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III  km 0,57 1.605.747 915.276

5 Đường chuyền cấp 2, địa hình cấp III  điểm 2,00 2.989.127 5.978.254

I.2 Khảo sát địa chất và thí nghiệm

1
Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, 

độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá I-III
 m 36,00 853.582 30.728.952

2
Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, 

độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m, cấp đất đá IV-V
 m 18,00 1.228.579 22.114.422

3
Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu 

đất (Thí nghiệm xác định 7 chỉ tiêu)
 mẫu 2,00 1.675.165 3.350.330

4
Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu 

đất (Thí nghiệm xác định 9 chỉ tiêu)
 mẫu 4,00 1.829.796 7.319.184

5 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá  mẫu 4,00 3.384.614 13.538.456

6 Đào không chống độ sâu 0-2m, cấp đất đá I - III  m3 1,50 1.049.590 1.574.385

7
Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu 

đất mỏ đất đắp (Thí nghiệm xác định 9 chỉ tiêu)
 mẫu 1,00 1.829.796 1.829.796

8 Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn  mẫu 1,00 541.375 541.375

II Tuyến đường

1
Đo vẽ bản đồ địa hình trên cạn tỷ lệ 1/500 đường 

đồng mức 0,5m, địa hình cấp III
 ha 0,27 3.659.596 973.453

2 Đo vẽ mặt cắt dọc trên cạn, địa hình cấp III  m 133,00 10.289 1.368.437

3 Đo vẽ mặt cắt ngang trên cạn, cấp địa hình III  m 48,00 12.674 608.352

4 Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp III  km 0,133 1.605.747 213.564

5 Đường chuyền cấp 2, địa hình cấp III  điểm 1,00 2.989.127 2.989.127

III Công tác khác

1
Điều tra thủy văn, mỏ vật liệu, bải thãi, công trình 

hiện trạng và tình hình KT-XH tại địa phương
 công 5,00 426.317 2.131.585

2 Phát quang tuyến  ha 0,133 24.014.199 3.193.888

Tổng cộng 124.768.000

Đơn vị tính: Đồng
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