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Kính gửi:Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT. 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhậnđược tờ trình số 759/TTr-BQLDA ngày 

25/10/2019 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và 

PTNT về việc điều chỉnh hợp đồnggói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT 

đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh 

Quảng Trị. 

Căn cứ theo nội dung yêu cầu tại văn bản số 1702/SNN-KHTC ngày 

16/10/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc rà soát mục tiêu, quy mô đầu 

tư; nhiệm vụ, dự toán và giá trị hợp đồng các gói thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

dự án: Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá tỉnh Quảng Trị. 

Trên cơ sở các ý kiến kết luận về quy mô đầu tư tại cuộc họp nghe báo cáo 

phương án thiết kếsơ bộ dự án: Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề 

cá tỉnh Quảng Trị vào các ngày 11/10/2019 và 31/10/2019, Sở Nông nghiệp và 

PTNT yêu cầuBan QLDA khẩn trương hoàn thiện và bổ sung các nội dung sau: 

+Kiểm tra, rà soát, nhiệm vụ của gói thầu “Lập nhiệm vụ khảo sát, lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi”, gói thầu“Tư vấn lập báo cáo đính giá tác động môi 

trường” theo quy mô đầu tư đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT chấp thuận để 

điều chỉnh nhiệm vụ tư vấn; tổ chức thương thảo với nhà thầu tư vấn; trình Chủ 

đầu tư phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán gói thầu trước khi điều chỉnh các 

hợp đồng tư vấn nêu trên. 

+ Chỉ đạoCông ty cổ phần tư vấn tài nguyên và môi trường Đông Hà; Chi 

nhánh Công ty TNHH MTV QLKT CT Thủy lợi Quảng Trị - Xí nghiệp Tư vấn 

đầu tư và xây dựngbám sát các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành 

để thực hiện công tác lập vàthẩm tra hồ sơ điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán gói thầu 

“Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT”theo quy mô đầu tư dự kiến thay đổi,đảm 

bảo chất lượng theo yêu cầu hợp đồng. 

+ Trình Chủ đầu tư “nhiệm vụ, dự toán khảo sát, lập báo cáo NCKTđã điều 

chỉnh”kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra, Biên bản thương thảo vớiLiên danh 

Công ty cổ phần Việt Tín, Công ty cổ phần xây dựng Vinacon và Viện Kỹ thuật 

Biểnđể làm cơ sởtổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ, dự toán gói 

thầu trước khi điều chỉnh hợp đồng “Tư vấn khảo sát, lập báo cáo NCKT”. 
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Do dự án có yêu cầu tiến độ phải hoàn thành trước 31/12/2020, quy mô đầu 

tư các công trình lớn, có tính chất kỹ thuật phức tạp, Sở Nông nghiệp và PTNT 

yêu cầu Ban QLDA phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan,tập trung chỉ đạo 

các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành các nội dung chuẩn bị đầu tư, sớm 

hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựngdự ánđảm bảo 

trình tự, thủ tục theo quy định quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Phó GĐ Nguyễn Văn Huân; 

- Lưu VT, QLXDCT, KHTC.                                                  
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