
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1686 /SNN-KHTC 

V/v đề nghị rà soát quy trình thẩm định, 

phê duyệt phương án kỹ thuật thi công 

và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ.  

Quảng Trị, ngày 15 tháng 10 năm 2019 

 

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

 

Gói thầu Thi công rà phá bom mìn thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao 

an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt KHLCNT tại 

Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 với giá gói thầu tạm tính là 

953,868 triệu đồng có thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý 

II/2019. Ngày 04/7/2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phê duyệt phương án kỹ thuật 

thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ tại Quyết định số 1551/QĐ-BTL; 

trong đó, gói thầu thi công rà phá bom mìn có giá trị là 1.187,683 triệu đồng 

(Gồm: Chi phí trực tiếp : 915,955 triệu đồng; Chi phí chung: 226,048 triệu 

đồng; Chi phí hủy bom, mìn, bật nổ: 22,840 triệu đồng; Chi phí lán trại: 11,420 

triệu đồng; Chi phí giám định chất lượng công trình: 11,420 triệu đồng).  

Thực hiện Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động 

khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh; hiện nay, Bộ Quốc phòng đã 

có văn bản hướng dẫn về việc thực hiện công tác thẩm định phương án kỹ thuật 

thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nỗ. Theo đó, đối với các công trình 

được Bộ Quốc phòng ban hành quyết định tổ chức thực hiện công tác rà phá 

bom mìn, vật nỗ trước ngày 20/3/2019 do Bộ Tư lệnh Công binh thẩm định và 

trình Bộ Quốc phòng phê duyệt. Do đó, việc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 căn cứ báo 

cáo thẩm định số 1456/BC-BTM ngày 02/7/2019 của Bộ Tham mưu làm cơ sở 

để phê duyệt phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ tại 

Quyết định số 1551/QĐ-BTL ngày 04/7/2019 là không đúng quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông 

nghiệp và PTNT yêu cầu đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan thực hiện công 

tác thẩm định và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom 

mìn, vật nổ theo đúng trình tự, thủ tục quy định để có cơ sở thực hiện các bước 

tiếp theo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, QLXDCT, KHTC(SH). 

                                                                                  

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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