
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   1461  /SNN-QLCT 

V/v thông báo kết quả thẩm định thiết 

kế bản vẽ thi công và dự toán hạng 

mục công trình: Bổ sung khoan phụt 

chống thấm đập chính La Ngà  

đoạn từ K1+205 ÷ K1+265,  

công trình: Hệ thống La Ngà 

Quảng Trị, ngày 11  tháng  8  năm 2020 

Kính gửi: Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhận Tờ trình số 63/TTr-DAWB7 ngày 05/8/2020 

của Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị về việc thẩm 

định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình: Bổ sung 

khoan phụt chống thấm đập chính La Ngà đoạn từ K1+205 ÷ K1+265 (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 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 Quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án đầu tư dự án thành phần Cải thiện 

nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB 

tài trợ (WB7); 

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-BNN-XD ngày 01/4/2015 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán hạng mục nâng cấp sửa 

chữa công trình đầu mối hồ La Ngà; 

Căn cứ Văn bản số 5119/BNN-XD ngày 03/8/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc bổ sung xử lí thấm đập chính La Ngà dự án thành phần cải thiện nông 

nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị thuộc dự án WB7; 

Căn cứ các Quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT: số 363/QĐ-SNN ngày 

05/7/2019 và số 78/QĐ-SNN ngày 05/3/2020 về việc phê duyệt và phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung nhiệm vụ khảo sát, kiểm định đánh giá thấm đập chính hồ La Ngà đoạn 

từ K1+207 đến K1+278 và đề xuất phương án xử lí chống thấm; 

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm định thấm đập chính hồ La Ngà đoạn từ K1+207 ÷ 

K1+278,  hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình: Bổ sung 

khoan phụt chống thấm đập chính La Ngà đoạn từ K1+205 ÷ K1+265 do Viện kỹ thuật 

công trình - Trường Đại học Thủy lợi lập kèm theo Tờ trình thẩm định; 

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

bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình: Bổ sung khoan phụt chống thấm đập 

chính La Ngà đoạn từ K1+205 ÷ K1+265 với các nội dung như sau:  
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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH: 

1. Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7). 

2. Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị. 

3. Công trình: Hệ thống La Ngà. 

4. Hạng mục công trình: Bổ sung khoan phụt chống thấm đập chính La Ngà 

đoạn từ K1+205 ÷ K1+265 

5. Loại và cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, Cấp II. 

6. Địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

7. Tổ chức lập thiết kế BVTC - dự toán: Viện kỹ thuật công trình - Trường Đại 

học thủy lợi. 

8. Nội dung và quy mô đầu tư: 

Bổ sung khoan phụt chống thấm đập chính La Ngà đoạn từ K1+205 ÷ K1+265 và 

làm mới hào thu nước (phía hữu) hạ lưu đập tại vị trí cơ đập cao trình: +16,0m. 

8.1. Giải pháp thiết kế khoan phụt: 

- Khoan phụt xử lý chống thấm bổ sung 02 hàng A và B để bổ trợ cho 02 hàng đã 

thực hiện ở giai đoạn trước (T và H), khoảng cách giữa 2 hàng khoan phụt bổ sung (A, 

B) và 02 hố trong cùng một hàng là 2,0m, phạm vi xử lý chạy theo chiều dọc đập từ 

K1+205 ÷ K1+265, chiều dài L=60m. Hàng A cách tim đập về phía thượng lưu 1,5m, 

hàng B cách tim đập về phía hạ lưu 0,5m. 

- Phạm vi xử lý theo chiều cao đập như sau: Đáy màng khoan phụt sâu vào nền 

bằng 1H (H: cột nước thấm) ở cao độ +8,1m (theo hồ sơ TKBVTC đã được phê duyệt 

trước đây), riêng đoạn nằm trong phạm vi mái hố móng cống lấy nước thì đáy màng 

khoan phụt kéo sâu xuống đến cao trình +3,1m để đảm bảo chiều sâu khoan phụt dưới 

đáy móng cống h = 5,0m, phạm vi khoan phụt này nằm dưới mặt móng cống và dốc 

theo đường đào mái hố móng lên gặp đường đáy khoan phụt đã thiết kế ở cao trình 

+8,1m. Đỉnh màng khoan phụt ở cao trình +19,0m đối với đoạn từ lý trình K1+205 ÷ 

K1+237 L=32,0m và từ +19,0m đến +21,0m cho đoạn từ K1+237 ÷ K1+265, L=28m ( 

để đảm bảo cao hơn đường đáy chân khay đập tối thiểu 3,0m nhằm đảm bảo phụt xử 

lý hết kẽ rỗng ở mặt tiếp giáp giữa đất đắp và đất nền và không cho dòng thấm thấm 

vồng qua trên đỉnh màn khoan phụt). 

- Giải pháp khoan phụt: Khoan phụt tuần hoàn một nút, đối với nền đá khoan 

phụt vữa xi măng; còn đối với nền đất khoan phụt hỗn hợp vữa sét - xi măng. Hệ số 

thấm màn khoan phụt phải đảm bảo yêu cầu K ≤ 1x10
-5 

(cm/s); trên đoạn khoan phụt 

có bố trí 01 hố khoan thí nghiệm và 01 hố khoan kiểm tra. 

8.2. Giải pháp thiết kế hào thu nước: 

- Hào thu nước bố trí tại cơ hạ lưu đập cao trình +16,0m với tổng chiều dài hào là 

35,0m. Trong đó,  

+ Đoạn 1: Từ vị trí giáp mái hố móng cống (rãnh thoát nước phía hữu) về phía tả 

(theo hướng song song với tim đập) dài 15m;  

+ Đoạn 2: Từ vị trí giáp mái hố móng cống (rãnh thoát nước phía hữu) về phía hạ 

lưu cống (theo hướng vuông góc với tim đập) dài 20m.  

- Hào thu nước dạng hình thang có kích thước đáy rộng b=1,0m, đỉnh rộng 1.7m, 

hệ số mái hào m=0,2. Kết cấu hào thu nước gồm lớp cát lọc ngoài cùng dày 28cm, lớp 

dăm sỏi lọc phía trong dày 28cm, trong cùng là ống nhựa HDPE đường kính 
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D=200mm đục 10 lỗ =5mm trên mặt cắt ngang ống và cách đều 0,3m theo chiều dọc 

ống; phía trên bộ phận thu nước đắp hoàn móng bằng đất đắp đầm chặt K ≥ 0,97 

(trong phạm vi đập chính) và K ≥ 0,95 (phạm vi ngoài đập chính). Tại vị trí cơ hạ lưu 

+16,0m ở mái hố móng cống cách mép trong của cơ về hạ lưu 7,7m bố trí một ống 

thoát nước nhựa HDPE D=200mm dài 4,3m để dẫn nước từ ống HDPE đục lỗ ra rãnh 

thoát nước chân mái đập ở cao trình +14,68m.  

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

    II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH: 

1. Hồ sơ trình thẩm định:  

- Tờ trình thẩm định và phê duyệt thiết kế BVTC - dự toán; 

- Hồ sơ khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát; 

- Báo cáo kết quả kiểm định thấm đập chính La Ngà; 

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục công trình; 

- Thuyết minh bản vẽ thi công và tập phụ lục tính toán; 

- Và các văn bản pháp lý có liên quan. 

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

- QCVN 04-05:2012/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Công trình thủy 

lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế; 

- QCVN 04-02:2018/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành phần, 

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

- TCVN 9143:2012 Công trình thủy lợi - Tính toán đường viền thấm dưới đất của 

đập trên nền không phải là đá; 

- TCVN 8645:2011 Công trình thủy lợi - Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi 

măng vào nền đá; 

- TCVN 8644:2011 Công trình thủy lợi- Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê; 

- 
21 85

BHNNT

 
 Hướng dẫn tính toán màn chống thấm và độ bền thấm của nền đập đất 

(Bộ Năng lượng và Điện khí hóa Liên Xô,1985); 

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

3. Quy mô hạng mục công trình và các giải pháp thiết kế chủ yếu: Theo Tờ 

trình 63/TTr-DAWB7 ngày 05/8/2020 của Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới 

(WB7) tỉnh Quảng Trị.  

4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các 

khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng trình thẩm định 

- Dự toán xây dựng hạng mục công trình được lập trên cơ sở định mức, đơn giá 

hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây 

dựng. Riêng chi phí xây dựng hạng mục khoan phụt chống thấm được lập trên cơ sở 

khối lượng thiết kế và đơn giá trúng thầu trong hợp đồng thi công xây dựng số 

QT/LN/W02/2015: Khoan phụt xử lý chống thấm đập chính, đập phụ 1 công trình đầu 

mối, hệ thống La Ngà giữa Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Quảng 

Trị và Liên danh Công ty TNHH Hoàng Minh và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 

ngành nước và Môi trường đã ký ngày 10/8/2015; 

- Giá vật liệu xây dựng lấy theo Văn bản số 1166/CB/CB-SXD-STC ngày 

20/7/2020 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính về việc công bố giá vật liệu xây dựng, 
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vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tháng 6 năm 2020; 

- Đơn giá nhân công, giá ca máy xác định theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại 

Văn bản số 1335/UBND-CN ngày 30/3/2020 về việc Áp dụng đơn giá nhân công, giá 

ca máy, thiết bị thi công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên 

địa bàn tỉnh theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2020 và các Thông tư 

hướng dẫn của Bộ Xây dựng; Các khoản mục chi phí khác được xác định theo các văn 

bản quy định hiện hành. 

5. Dự toán hạng mục công trình (trình thẩm định): 1.358.276.000 đồng (Bằng 

chữ: Một tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, hai trăm bảy mươi sáu ngàn đồng chẵn). 

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG: 

1. Điều kiện năng lực: Viện kỹ thuật công trình - Trường Đại học Thủy lợi 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 được lập đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, phù hợp với 

kết quả kiểm định và hiện trạng thấm của công trình. 

3. Các giải pháp thiết kế hợp lý, 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 tuân thủ các tiêu 

chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, 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. 

6. Giải pháp thiết kế hệ thống kỹ thuật công trình đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường, phòng, chống cháy nổ. 

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN: 

1. Khối lượng chủ yếu của dự toán phù hợp với khối lượng thiết kế. 

2. 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. 

3. Dự toán hạng mục công trình sau thẩm định: 1.637.032.000 đồng  

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, ba mươi hai ngàn đồng chẵn). 

Trong đó:  ĐVT: Đồng 

TT Hạng mục chi phí 
Giá trị dự toán  

đề nghị 

Giá trị dự toán 

thẩm định 

Tăng (+), 

giảm (-) 

1 Chi phí xây dựng: 1.124.715.000 1.124.715.000 0 

2 Chi phí quản lý dự án: 31.778.000 31.778.000 0 

3 Chi phí tư vấn  100.685.000 380.779.000 +280.094.000 

4 Chi phí khác 36.418.000 1.338.000 -35.080.000 

5 Chi phí dự phòng 64.680.000 98.422.000 33.742.000 

 Tổng cộng 1.358.276.000 1.637.032.000 +278.756.000 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 
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Lý do tăng/giảm: cập nhật chi phí tư vấn theo hợp đồng và điều chỉnh một số 

khoản mục chi phí khác để đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. 

4. Nguốn vốn: Vốn ngân hàng thế giới (WB), Vốn dự phòng đối ứng ngân sách 

Trung ương và trách nhiệm của các bên có liên quan. 

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

- Hồ sơ hạng mục công trình: Bổ sung khoan phụt chống thấm đập chính La Ngà 

đoạn từ K1+205 ÷ K1+265 thuộc công trình Hệ thống La Ngà được lập phù hợp, đảm 

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

-  Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả thẩm định để Ban QLDA Cải thiện 

nông nghiệp có tưới (WB7) Quảng Trị được biết để làm cơ sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG LA NGÀ 
HẠNG MỤC: XỬ LÝ CHỐNG THẤM BỔ SUNG ĐẬP CHÍNH LA NGÀ ĐOẠN TỪ K1+205 ÷ K1+265 

(Kèm theo Văn bản số    1461  /SNN-QLCT ngày  11/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 ĐVT: đồng

STT Hạng mục công việc Giá trị Nguồn vốn 

1 Chi phí xây dựng 1.124.715.000

1.1 Hào thu nước 90.122.837

Sử dụng nguồn kinh phí của nhà 

thầu thực hiện giai đoạn 1 (Công 

ty cổ phần Thành An)

1.2
Phụt hàng B tính từ cao trình +16m xuống đến 

cao trình +8.1m
388.516.278

Sử dụng nguồn kinh phí của nhà 

thầu thực hiện giai đoạn 1 (Công 

ty TNHH Hoàng Minh)

1.3 Khoan phụt phạm vi còn lại 646.075.722 Vốn WB

2 Chi phí quản lý dự án 31.778.000
Chi phí QLDA từ Hợp phần 2 

Dự án thành phần

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 380.779.000

-
Chi phí lập báo cáo kiểm định thấm, thiết kế 

BVTC và dự toán
351.559.000

Chi phí QLDA từ Hợp phần 2 

Dự án thành phần

- Chi phí giám sát thi công xây dựng 29.220.091

Sử dụng nguồn kinh phí của nhà thầu 

thực hiện giai đoạn 1 (Tổng Công ty 

tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - 

CTCP)

4 Chi phí khác 1.338.000

-
Phí thẩm định thiết kế 

(Thông tư 34/2020/TT-BTC)
680.452 Vốn dự phòng đối ứng NSTW

-
Phí thẩm định dự toán 

(Thông tư 34/2020/TT-BTC)
657.958 Vốn dự phòng đối ứng NSTW

5 Chi phí dự phòng 98.422.000

-
Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát 

sinh
98.422.000 Vốn WB

TỔNG CỘNG 1.637.032.000

(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, ba mươi hai ngàn đồng chẵn)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH:  HỆ THỐNG LA NGÀ 

HẠNG MỤC: XỬ LÝ CHỐNG THẤM BỔ SUNG ĐẬP CHÍNH LA NGÀ ĐOẠN TỪ K1+205 ÷ K1+265 

(Kèm theo Văn bản số  1461  /SNN-QLCT  ngày   11  /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

Đơn vị tính : đồng

STT Khoản mục chi phí Ký hiệu Cách tính
Chi phí 

trước thuế

Thuế giá trị 

gia tăng

Chi phí 

sau thuế

1 Chi phí xây dựng Gcpxd Gxd + Gkp 1.022.468.000 102.247.000 1.124.715.000

1.1 Hào thu nước Gxd Bảng tính 81.929.852 8.192.985 90.122.837

1.2 Khoan phụt Gkp Bảng tính 940.538.182 94.053.818 1.034.592.000

2 Chi phí quản lý dự án Gqlda Gxd x 3,108% 31.778.000 31.778.000

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Gtv Gtv1+ Gtv2 346.163.000 34.616.000 380.779.000

-
Chi phí lập báo cáo kiểm định thấm, thiết 

kế BVTC và dự toán
Gtv1 319.599.091 31.959.909 351.559.000

- Chi phí giám sát thi công xây dựng Gtv2 Gxd x 2,598% 26.563.719 2.656.372 29.220.091

4 Chi phí khác Gk Gk1 : Gk3 1.217.000 122.000 1.338.000

-
Phí thẩm định thiết kế 

(Thông tư 34/2020/TT-BTC)
Gk2 0,121% x Gxdx0,5 618.593 61.859 680.452

-
Phí thẩm định dự toán 

(Thông tư 34/2020/TT-BTC)
Gk3 0,117% x Gxd x0,5 598.144 59.814 657.958

5 Chi phí dự phòng Gdp Gdp1 89.474.000 8.947.000 98.422.000

-
Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng 

phát sinh
Gdp1 89.474.143 8.947.414 98.421.557

TỔNG CỘNG 1.491.100.000 145.932.000 1.637.032.000

 Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm năm mươi triệu, chín trăm sáu mươi chín ngàn đồng chẵn./.

Hợp đồng số 

01/KĐTLN/W02/2019
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