
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1473 /SNN-QLCT 

V/v thông báo kết quả thẩm định 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công 

trình: Pano tuyên truyền và Bảng cấp 

dự báo cháy rừng 

Quảng Trị, ngày  12  tháng  8  năm 2020 

              Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

- Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận Tờ trình số 92/TTr-CCKL ngày 

24/7/2020 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị về việc thẩm định thiết kế BVTC và dự 

toán xây dựng công trình: Pano tuyên truyền và Bảng cấp dự báo cháy rừng thuộc Dự 

án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 

2020 (kèm theo hồ sơ trình thẩm định). 

Căn cứ Luật Xây dựng 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 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 Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2016-2020;  

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình: Pano tuyên truyền và Bảng cấp dự báo cháy rừng; 

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-CCKL ngày 14/7/2020 của Chi cục Kiểm lâm về 

việc phê duyệt chỉ định nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình: Pano tuyên truyền và Bảng cấp dự báo cháy rừng; 

 Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Pano tuyên 

truyền và Bảng cấp dự báo cháy rừng 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 thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Pano tuyên truyền và Bảng cấp dự 

báo cháy rừng với các nội dung như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 

1. Công trình: Pano tuyên truyền và Bảng cấp dự báo cháy rừng. 
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2. Loại, cấp công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp IV. 

 3. Mục tiêu đầu tƣ xây dựng:  

Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền đến các 

địa phương, địa bàn và người dân trong khu vực có ý thức trong việc bảo vệ và phát triển 

rừng; góp phần nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng của Ngành. 

4. Chủ đầu tƣ: Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị. 

5. Dự toán xây dựng công trình (trình thẩm định): 313.055.000 đồng. 

6. Nguồn vốn: Ngân sách TW hỗ trợ cấp bách cho các dự án phòng cháy, chữa 

cháy và bảo vệ rừng năm 2019. 

7. Địa điểm xây dựng: các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, 

Cam Lộ, Hướng Hóa, Đakrông, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 

8. Nhà thầu tƣ vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán: Công ty cổ phần 

Tư vấn xây dựng và Môi trường HQT. 

9. Nội dung và quy mô đầu tƣ công trình: 

9.1. Quy mô công trình:  

- Xây mới 11 pano tuyên truyền tại các xã: (1) Thị trấn Krông - Klang, huyện 
Đakrông; (2) xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ; (3) Phường 3, TP Đông Hà; (4) xã Vĩnh 
Tú, huyện Vĩnh Linh; (5) xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong; (6) xã Hải Lệ, TX 
Quảng Trị; (7,8) Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn; (9,10) Ban QLRPH Hướng 
Hóa - Đakrông và (11) xã Vĩnh chấp, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

- Xây mới 08 bảng cấp dự báo cháy rừng: (1) Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông; 
(2) Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đường 9; (3) Trạm Kiểm lâm Bến Quan; (4) 
UBND xã Linh Trường, huyện Gio Linh; (5) UBND xã Triệu Thượng, huyện Triệu 
Phong; (6) xã Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng; (7) Đội Kiểm lâm cơ động, TP Đông Hà và 
(8) Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bến Hải. 

9.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

- Pano tuyên truyền:  

Bảng có kích thước (KT) bxh=(3,2x2,4)m, trụ khung khung thép V60x60x6,6, 

thép gân tăng cường V40x40x3,8; móng trụ bằng bê tông M200. Khung bảng thép hộp 

mạ kẽm KT(40x80x2,5), gân tăng cường thép hộp mạ kẽm, thanh đứng 

KT(30x30x2,0), thanh ngang KT(20x20x2,0); Mặt bảng bằng tôn dày 0,7ly và dán chữ 

decal nội dung tuyên truyền. 

- Bảng cấp dự báo cháy rừng:  

Bảng có kích thước bxh=(3,0x1,8)m, trụ bằng thép ống mạ kẽm D100 dày3,6ly;  

móng trụ bằng bê tông M200. Khung thép hộp mạ kẽm KT(40x80x2,5), gân tăng 

cường thép hộp mạ kẽm, thanh đứng KT(20x40x2,0), thanh ngang KT(20x20x2,0). 

Mặt bảng bằng tôn dày 0,7ly và dán chữ decal nội dung tuyên truyền.  

II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH 

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định: 
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- Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; 

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế BVTC và dự toán xây dựng; 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan. 

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

- 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; 

- Và các tiêu chuẩn, quy trình và quy phạm hiệnh hành khác có liên quan. 

3. Nội dung và quy mô đầu tƣ: theo Tờ trình số 92/TTr-CCKL ngày 24/7/2020 

của Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị.  

4. Phƣơng pháp lập dự toán đƣợc lựa chọn và các cơ sở để xác định các 

khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng: 

- Dự toán xây dựng công trình được lập trên cở sở định mức, đơn giá hiện hành 

và hướng dẫn tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. 

- Đơn giá nhân công được xác định theo Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 

30/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị; Giá Vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị 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, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tháng 6 

năm 2020; 

- Chi phí quản lý dự án và một số chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo 

Thông tư số 16/QĐ-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định 

mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Các chi phí khác xác định theo 

các văn bản quy định hiện hành khác. 

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG 

1. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế và lập dự 

toán xây dựng công trình: Công ty cổ phần Tư vấn xây dưng và Môi trường HQT 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 cơ bản phù hợp so với thiết kế cơ sở đã được phê 

duyệt cùng dự án đầu tư và nhiệm vụ thiết kế đã được duyệt. 

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. 

7. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế: không 
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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 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 trong dự toán công trình phù hợp với các quy định hiện hành. 

3. Giá trị dự toán xây dựng công trình (sau thẩm định): 322.601.000 đồng 
(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm lẽ một ngàn đồng). 

 Trong đó:                    ĐVT: đồng 

TT Hạng mục chi phí 
Giá trị đề nghị 

thẩm định 
Giá trị sau 

thẩm định 

Tăng (+)/ 

giảm (-) 

1 Chi phí xây dựng 280.252.000 299.812.000 +19.560.000 

2 Chi phí quản lý dự án 7.918.000 6.378.000 -1.540.000 

3 Chi phí tư vấn 23.157.000 15.229.000 -7.928.000 

4 Chi phí khác 1.728.000 1.182.000 -546.000 

 Tổng cộng 313.055.000 322.601.000 +9.546.000 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Nguyên nhân tăng giảm: điều chỉnh lại hệ số lương nhân công và hệ số một số 

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

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình được lập phù hợp, đảm 

bảo yêu cầu về nội dung theo quy định hiện hành, đủ điều kiện để phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán xây dựng. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Trị xem xét, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 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 

 

 

 

 

 

 

 



TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

CÔNG TRÌNH: PANO TUYÊN TRUYỀN VÀ BẢNG CẢNH BÁO CHÁY RỪNG 
(Kèm theo Văn bản số  1473 /SNN-QLCT ngày   12 /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ Tỷ lệ %
Hệ 

số
CÁCH TÍNH

GIÁ TRỊ 

TRƢỚC 

THUẾ

THUẾ 

GTGT

GIÁ TRỊ 

SAU THUẾ

KÝ 

HIỆU

1 Chi phí xây dựng A + B 272.556.364 27.255.637 299.812.000 Gxd

A PANO TUYÊN TRUYỀN (1.1) + … + (1.7)

1.1 Thị trấn Krông - Klang 14.801.818 1.480.182 16.282.000

1.2 Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ 13.514.545 1.351.455 14.866.000

1.3 Phường 3, TP Đông Hà 14.426.364 1.442.636 15.869.000

1.4 Xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh 14.176.364 1.417.636 15.594.000

1.5
xã Triệu Trạch, Triệu Phong, xã Hải Lệ 

TX Quảng Trị và BQL RPH Thạch Hãn
54.829.091 5.482.909 60.312.000

1.6 BQL RPH Hướng Hóa - ĐaKrông 29.241.818 2.924.182 32.166.000

1.7 Xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh linh 14.174.545 1.417.455 15.592.000

B
BẢNG CẤP CẢNH BÁO CHÁY 

RỪNG
(1.8) + … + (1.10)

1.8 Hạt kiểm lâm huyện Đakrông 18.723.636 1.872.364 20.596.000

1.9 Cty TNHH MTV LNĐ9, Đội KL Cơ động 35.780.909 3.578.091 39.359.000

1.10

Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải 

Lăng, Cty TNHH MTV Lâmnghiệp Bến 

Hải

62.887.273 6.288.727 69.176.000

2 Chi phí quản lý dự án 2,34% Gxd trước thuế x tỷ lệ 6.377.819 6.378.000 Gqlda

3 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng TV1 + TV2 13.844.651 1.384.465 15.229.000 Gtv

3.1
Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và

dự toán

QĐ số 1753/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2020
6.763.636 676.364 7.440.000 TV1

3.2
Chi phí giám sát thi công xây dựng 

(Thông tư 16/2019/TT-BXD)
2,598% Gxd trước thuế x tỷ lệ 7.081.014 708.101 7.789.000 TV2

4 Chi phí khác K1 + K2 + K3 1.182.461 1.182.000 Gk

4.1
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

(Thông tư 10/2020/TT-BTC)
0,266%

Dự toán xây dựng sau loại 

trừ chi phí dự phòng x tỷ lệ
858.119 858.000 K1

4.2
Chi phí thẩm định thiết kế 

(Thông tư 34/2020/TT- BTC)
0,121% 0,5

Gxd trước thuế x tỷ lệ x 

50%
164.897 165.000 K2

4.3
Chi phí thẩm định dự toán 

(Thông tư 34/2020/TT- BTC)
0,117% 0,5

Gxd trước thuế x tỷ lệ x 

50%
159.445 159.000 K3

Tổng cộng  322.601.000 Gxdct

Bảng tính

Bảng tính

Đơn vị tính: đồng

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