
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1619  /SNN-QLCT 

V/v: Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu 

hoàn thành công trình Chống hạn vụ Hè Thu năm 

2019 

Quảng Trị, ngày  01  tháng  9  năm 2020 

  Kính gửi:   Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi Quảng Trị. 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ 

về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 26/2016/TT-BXD 

ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Chống hạn vụ Hè Thu năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc bố trí kinh phí thực hiện công trình chống hạn vụ Hè Thu năm 2019; 

Căn cứ biên bản xác nhận ngày 19/7/2019 thực hiện các giải pháp công trình 

chống hạn vụ Hè Thu năm 2019 giai đoạn 1và biên bản xác nhận ngày 20/8/2019 thực 

hiện các giải pháp công trình chống hạn vụ Hè Thu năm 2019 giai đoạn 2; 

 Trên cơ sở báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình số 

180,181,182,183,184/BC-TN ngày 24/8/2020 của Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy 

lợi Quảng Trị; Để phục cho công tác quyết toán hoàn thành công trình Sở Nông nghiệp 

và PTNT thông báo kết quả kiểm tra như sau: 

1. Thông tin chung về hạng mục công trình, công trình xây dựng: 

1.1. Tên công trình: Chống hạn vụ Hè Thu năm 2019. 

- Gói thầu: Lắp đặt trạm bơm tại K4 và K11 trên kênh chính Trúc Kinh; Nạo vét 

kênh dẫn thượng lưu cống lấy nước La Ngà; nạo vét kênh dẫn và sửa chữa Crepin cống 

lấy nước Bàu Nhum. 

- Gói thầu: Lắp đặt máy bơm kênh N4 Trúc Kinh; đắp cống 7 cửa Tân Bích và nạo 

vét kênh tiêu Gio Phong-hệ thống Kinh Môn. 

- Gói thầu: Đắp đập ngăn mặn sông Hiếu-hệ thống trạm bơm Cam Lộ. 

- Gói thầu: Lắp đặt trạm bơm Lâm Cao-hệ thống La Ngà. 

- Gói thầu: Đắp đập dâng: Trung Chỉ, Lập Thạch, Bến Sanh, sông Cánh Hòm, Hói 

Sòng; nạo vét kênh dẫn: Trạm bơm Nhĩ Hạ, trạm bơm Thủy Khê, trạm bơm Vĩnh 

Phước, kênh tiêu Hà Mã; đắp đập ngăn mặn Vĩnh Phước. 

1.2. Địa điểm xây dựng: thành phố Đông Hà, huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam 

Lộ; tỉnh Quảng Trị. 

1.3. Quy mô, giải pháp kỹ thuật chủ yếu của công trình:  

1.3.1. Hệ thống Ái Tử: 
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- Đắp đập ngăn mặn Vĩnh Phước: Dùng ván phai ghép vào các khoang, lót bạt 

nhựa vào mặt ván. Đắp đất và đầm chặt 21 khoang đến cao trình +0,7, mỗi khoang 

rộng 2,5m, chiều cao 1,0m, riêng khoang cửa thông thuyền cao 2,4m, bề dày mỗi 

khoang 0,8m bằng đất cấp 3. Sau khi thu hoạch xong vụ Hè Thu, khi có lũ đến phải 

tháo hết phai cống để thông dòng chảy lũ. 

- Đắp đập dâng nước Trung Chỉ 01 & 02: 

+ Đắp đập Trung Chỉ 01: Đắp đập ngăn kênh tiêu nội đồng. Đập đắp bằng đất 

cấp 2 với chiều dài L=7m, mặt cắt hình thang, Bđập=1,2m, mái m=1,5, Hđập =1,1m. 

+ Đắp đập Trung Chỉ 02: Đắp đập ngăn kênh tiêu Trung Chỉ. Đập đắp bằng đất 

cấp 3 đựng trong bao tải với chiều dài L=5m, mặt cắt hình thang, B mặt đập=0,45m, B 

đáy đập = 2,25m; Hđập =1,2m.  

- Đắp đập dâng nước Lập Thạch: Đắp đập ngăn kênh tiêu phía hạ lưu trạm bơm 

Lập Thạch (Vị trí lòng cầu giao thông). Đập đắp bằng đất cấp 3 đựng trong bao tải với 

chiều dài L=6m, mặt cắt hình thang, B mặt đập=0,50m, B đáy đập = 2,0m; Hđập 

=1,2m. 

- Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Vĩnh Phước: Nạo vét bể hút và kênh dẫn với tổng 

chiều dài nạo vét 15,90m gồm:  

+ Bể hút: Dài 4m, mặt cắt hình thang, Bđáy=5,4m, chiều sâu trung bình Htb = 

0,3m, mái m=1,5. 

+ Kênh dẫn: Dài 11,90m, mặt cắt hình thang, Bđáy=7,0m, chiều sâu trung bình 

Htb = 1,5m, mái m=1,5. 

+ Nối ống hút: Ống thép đen L=3m, đường kính ống D =350mm, dày 4mm. 

1.3.2. Hệ thống Đá Mài - Tân Kim – TB Cam Lộ: 

Đắp đập ngăn sông Hiếu: Đắp đập ngăn sông phía hạ lưu trạm bơm Cam Lộ, 

dùng đá khan xếp chồng với chiều dài L = 36m, đập có mặt cắt hình thang, chiều rộng 

đỉnh đập B=2m, chiều cao trung bình H=1,5m, mái đập m=2,0. 

1.3.3. Hệ thống Trúc Kinh. 

- Lắp đặt máy bơm kênh N4: Lắp đặt máy bơm vào trạm bơm đã có tại Bàu Đá, 

01 máy bơm HL 980-9 lưu lượng thiết kế Q = 980 m3/h, ống hút và ống xả bằng thép 

 = 350 cm, chiều dài ống hút L= 7,0m; chiều dài ống xả  L= 2,5 m. Nạo vét kênh dẫn 

bể hút bị bồi lấp: Chiều dài nạo vét L=30m, B=3,5m. 

- Đắp đập Hói Sòng: Tại thượng lưu máng N4-2, đập đắp bằng đất cấp 2 với tổng 

chiều dài L = 16m, mặt cắt hình thang, Bđập=1,0m, mái m=1,5, Htb =1,8m. 

- Lắp đặt máy bơm dầu tại K4/KC: Lắp đặt trạm bơm dã chiến tại hạ lưu cầu 

máng K4+911 thuộc kênh chính Trúc Kinh gồm: 01 máy bơm dầu Diesel 24HP lưu 

lượng thiết kế Q = 250 m3/h, ống hút và ống xả bằng cao su  = 200 mm, nạo vét 

kênh dẫn L=12m, b=3,5m. 

- Lắp đặt máy bơm điện tại K11/KC: Lắp đặt trạm bơm dã chiến tại hạ lưu cầu 

máng K11+469 thuộc kênh chính Trúc Kinh gồm 01 máy bơm điện HL 980-9 lưu 

lượng thiết kế Q = 980 m3/h (máy bơm được chuyển về lắp đặt từ trạm bơm trên kênh 

N4 sau khi bơm tưới xong), ống hút, ống xả bằng thép  = 350 mm, chiều dài ống hút 

L= 7,7m; chiều dài ống xả  L= 2,1 m. Bệ máy bằng bê tông cốt thép M300. Nhà tạm 

bằng bạt nhựa. 

1.3.4. Hệ thống Hà Thượng. 
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- Nạo vét kênh tiêu Hà Mã: Chiều dài nạo vét L = 800m, mặt cắt hình thang, 

Bđáy=2m, mái m=1,5, Htb=0,25m. 

- Đắp đập ngăn sông Cánh Hòm: Đắp đập ngăn sông Cánh Hòm kênh tiêu Hà Mã 

về phía Bắc 100m. Đập đắp bằng đất cấp 2, chiều dài đắp đập L = 53m, Bđập=3,0m, 

mái m=1,5, Hđ=1,5m. 

- Đắp đập ngăn sông Bến Sanh: Đắp đập ngăn sông Bến Sanh tại vị trí đầu kênh 

tiêu Hà Mã. Đập đắp bằng đất cấp 2, chiều dài đắp đập L = 32m, mặt cắt hình thang, 

Bđập=1,0m, mái m=1,0, Hđ=1,0m. 

- Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Nhĩ Hạ: Chiều dài kênh dẫn nạo vét L=67,5m, mặt 

cắt hình thang, Bđáy=4m, mái m=1,0. 

- Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Thủy Khê: Chiều dài kênh dẫn nạo vét L=51,5m, 

mặt cắt hình thang, Bđáy=3m, mái m=1,5. 

1.3.5. Hệ thống Kinh Môn. 

- Đắp chặn cống 07 cửa kênh tiêu Tân Bích: Gồm 07 khoang có kích thước 

BxHxL=(2,0x1,5x1,0) m, đắp đất bằng bao tải. 

- Nạo vét kênh tiêu Gio Phong: Chiều dài nạo vét L = 944,8m, mặt cắt kênh hình 

thang, Bđáy = 1m, Htb = 0,40m, mái m=1,5. 

1.3.6. Hệ thống La Ngà. 

- Lắp đặt trạm bơm Lâm Cao:  

+ Vị trí đặt trạm bơm: Đặt tại vị trí  K2+599/N1-6 Hệ thống La Ngà (nguồn nước 

lấy từ kênh tiêu 304). 

+ Kết cấu nhà trạm: Kích thước nhà máy BxL = 2,5x3,0m, trụ bằng bê tông cốt 

thép M200, tôn bao che xung quanh nhà trạm, mái lợp bằng tôn Fbrô xi măng, vì kèo 

thép V8, xà gồ bằng tre D = 100mm.  Bệ máy bằng bê tông cốt thép M250, nền nhà 

máy bằng bê tông M100. 

+ Máy bơm: Hổn lưu HL 400-5, ống hút và ống xả bằng thép D = 300mm chiều 

dài ống hút L = 5,5m, chiều dài ống xả L = 1,5m. 

+ Đường điện: Đường điện 0,4 KV được đấu nối từ đường dây 0,4 KV của thôn 

Lâm Cao đến vị trí đặt trạm bơm, bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70; cột điện dùng 

loại cột bê tông ly tâm 12m; móng cột bằng bê tông M150. 

- Nạo vét kênh dẫn thượng lưu cống lấy nước La Ngà: Nạo vét đoạn từ 

K0+120 đến K0+270 có chiều dài L = 150m, mặt cắt kênh hình thang, Bđáy = 

3m, Htb = 2,0m, mái m=2,0. 

1.3.7. Hệ thống Bàu Nhum. 

Nạo vét kênh dẫn thượng lưu và sửa chữa crepin cống lấy nước:  

- Chiều dài nạo vét L = 158m, trong đó: 

+ Đoạn K0+000 – K0+006: Bđáy = 7m, Htb = 0,18m, mái m=3. 

+ Đoạn K0+006 – K0+158: Bđáy = 12m, Htb=0,5m ,mái m=3. 

- Sửa chữa 05 crepin xi phông lấy nước: 

+ Thay mới càng nâng cửa van, trục định vị càng nâng cửa van, chốt định vị cửa 

van, các buloong định vị. 

+ Thay mới tôn đệm cao su bằng inox. 

+ Thay mới rọ chắn rác. 

+ Lắp ráp hoàn chỉnh và vận chuyển về hồ Bàu Nhum để lắp ráp vào xi phông. 

    + Vệ sinh, cạo rỉ và sơn chống rỉ các ống thép phía thượng lưu. 
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2. Hiện trạng chất lượng của hạng mục công trình, công trình xây dựng 

- Về kiểm tra hiện trạng phần vốn nhà nước đầu tư các bộ phận công trình bằng 

trực quan và kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc: các thông số kỹ thuật sau khi kiểm 

tra, vận hành đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế đã duyệt (theo các căn cứ biên bản xác 

nhận ngày 19/7/2019, 20/8/2019 giữa Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy Lợi và 

Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi Quảng Trị). 

- Kiểm tra sự tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình 

trên cơ sở kiểm tra hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng: công trình tuân thủ đúng các 

quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về năng lực hoạt động xây dựng 

và quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Các chủ thể tham gia xây dựng công trình đảm bảo điều kiện về theo quy định 

tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan. 

- Hồ sơ quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các bước khảo sát, thiết kế, 

thi công xây dựng, hồ sơ hoàn công công trình đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu theo quy 

định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Các yêu cầu khắc phục các tồn tại; các yêu cầu khác (nếu có): không 

5. Kết luận: 

Chấp thuận kết quả nghiệm thu và đồng ý cho Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu 

hoàn thành, bàn giao công trình. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi 

Quảng Trị căn cứ kết quả kiểm tra để tiến hành các bước tiếp theo, đảm bảo thủ tục 

đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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