
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1518   /SNN-QLCT 
V/v hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Sửa 

chữa khẩn cấp kè biển Cửa Việt. 

Quảng Trị, ngày 19  tháng 8  năm 2020 

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT 

Ngày 04/8/2020, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã nhận tờ trình số 

702/TTr-BQLDA về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án 

Sửa chữa khẩn cấp kè biển Cửa Việt. Ngày 06/8/2020, sở đã gửi văn bản số 1422/SNN-

QLCT lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, đến nay Sở đã nhận được ý kiến tham gia góp 

ý các đơn vị có liên quan như sau: văn bản số 2083/SXD-HTKT ngày 15/8/2020 của Sở 

Giao thông vận tải, văn bản số 190/CCTL-PCTT&ĐĐ ngày 17/8/2020 của Chi cục 

thủy lợi, văn bản số 1114/UBND-NN ngày 18/8/2020 của UBND huyện Gio Linh và 

văn bản số 281/UBND-XD ngày 18/8/2020 của UBND thị trấn Cửa Việt (có văn bản 

đính kèm). 

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị Ban QLDA chỉ đạo đơn vị tư vấn nghiên cứu các ý kiến tham gia của 

các đơn vị và giải trình, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung như sau: 

1. Về văn bản pháp lý: 

- Bổ sung Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại điểm c, Khoản 

2, Điều 14, Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019. 

- Làm việc với cơ quan quản lý đường bộ để thỏa thuận và cấp phép thi công 

theo quy định. 

2. Về hồ sơ thiết kế cơ sở: 

* Tập Báo cáo chính:  

- Bổ sung phương án dự kiến lựa chọn biện pháp thi công và phương án vận 

chuyển vật liệu để có cơ sở so chọn phương án thiết kế. 

- Bổ sung diện tích chiếm đất vĩnh viễn, tạm thời và phương án bồi thường giải 

phóng mặt bằng, rà phá bom mìn và vật liệu nổ. 

* Tập Báo cáo chuyên ngành và các phụ lục tính toán:  

- Bổ sung tính toán thủy lực, thủy văn. Bổ sung các căn cứ áp dụng, tính toán các 

thông số kỹ thuật của mặt cắt đê như đỉnh đê, mái đê, mặt đê, chân kè... 

- Bổ sung tính toán ổn định mặt cắt đê, trọng lượng tấm lát, chiều dày tấm lát, kết 

cấu tấm lát, tầng lọc ngược mái đê trong môi trường nước mặn. 

- Đối với tuyến kè bằng tường thẳng đứng: Bổ sung tính toán ổn định lật, trượt 

mặt cắt kè, tính toán kết cấu cọc ván cừ, cơ sở chọn cọc ván cừ và kích thước cọc ván 

cừ, kiểm tra khả năng chịu lực, khả năng chuyển vị của cọc ván cừ, tính toán sức chịu 

tải của cọc theo đất nền theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định. 

- Dự án nằm trong vùng nước mặn, nước lợ, đề nghị tư vấn lựa chọn kết cấu bê 

tông và bê tông cốt thép đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. 

* Tập bản vẽ: 

- Đề nghị tư vấn in ấn, trình bày hồ sơ rõ nét, các ảnh nên in màu, đánh số thứ tự 

trang để dễ theo dõi và quản lý. 

- Bổ sung sơ họa phương án vận chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu. 



 

- Bổ sung vị trí các bãi lấy đất, các bãi thải và biên bản các vị trí mỏ đất, vị trí tập 

kết vật liệu. 

- Bổ sung gắn địa chất và ghi chú các lớp địa chất vào mặt cắt dọc, ngang. 

- Đối với tuyến đoạn từ K0 đến K0+443,7:  

+ Bổ sung tính toán đường kính, mật độ ống xói nước để việc hạ cọc đến cao độ 

thiết kế đảm bảo đúng kỹ thuật. 

+ Tư vấn xem lại phương án thiết kế từ K0+355 đến K0+443,7; thiết kế phần lan 

can và công tác hoàn thiện đỉnh kè đảm bảo phù hợp với hiện trạng và cảnh quan xung 

quanh. 

+ Bổ sung mặt bằng chi tiết phương án thiết kế chọn. 

+ Kiểm tra lại hành lang an toàn giao thông, cao độ tĩnh không đối với cầu giao 

thông và vị trí 02 cống ngầm thoát nước dọc 2 bên cầu tại vị trí từ K0+355 đến 

K0+384. 

+ Bổ sung phương án rãnh thoát nước nhằm chống xói lở ứng với trường hợp tư 

vấn chọn phương án đỉnh đê cho phép sóng tràn qua. 

+ Bổ sung thiết kế kết nối cuối đoạn 1 vào đường bê tông xi măng hiện trạng 

nhằm tăng khả năng kết nối vào hạ tầng khu vực. 

- Đối với tuyến kè từ K1+371 đến K2+949,9:  

+Tư vấn xem xét lại phương án tuyến công trình đảm bảo phương án bảo vệ diện 

tích đất tối đa hiện có của người dân và giải phóng mặt bằng thuận lợi. 

+Tư vấn kiểm tra một số đoạn trên tuyến chân cắm mái đê chưa phù hợp với hiện 

trạng công trình. 

+Bổ sung các vị trí rãnh thoát nước dọc, ngang đảm bảo thoát nước thuận lợi 

trong khu dân cư. 

3. Về tổng mức đầu tư: 

- Đề nghị tư vấn bổ sung phần đo bóc khối lượng theo quy định tại thông tư số 

17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đo bóc khối lượng 

xây dựng công trình. 

- Bổ sung chi phí giám sát môi trường, chi phí rà phá bom mìn, chi phí chứng thư 

thẩm định giá. 

- Cập nhật giá vật liệu theo công báo giá hiện hành. 

Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện theo 

các nội dung ý kiến nêu trên, để thực hiện công tác thẩm định đảm bảo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở,; 

- Lưu: VT, QLCT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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