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Số:  487  /SNN-QLCT 

V/v đề xuất giải pháp thanh, quyết 

toán các gói thầu và khoản mục chi 

phí chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng, 

nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề 

cá, tỉnh Quảng Trị 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Quảng Trị, ngày   25    tháng 3 năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Ngày 24/3/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 

466/SNN-QLCT về việc đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, tỉnh Quảng Trị (sau 

đây gọi tắt là dự án). Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất tách các công 

trình thuộc dự án trên thành các dự án độc lập. Tuy nhiên, để đảm bảo cơ sở pháp lý và 

thuận lợi trong quá trình thanh, quyết toán các gói thầu và khoản mục chi phí giai đoạn 

chuẩn bị đầu tư các dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh đồng ý 

chủ trương về một số nội dung sau:  

1. Đối với các gói thầu tư vấn đang thực hiện (đợt 1): Khảo sát, lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi; Giám sát khảo sát: phân bổ dự toán chi phí thực hiện gói thầu vào 

từng dự án để phê duyệt và thanh, quyết toán theo từng dự án độc lập. 

(i) Nâng cấp, mở rộng cảng cá kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Nam Cửa Việt, 

huyện Triệu Phong;  

(ii) Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Bắc Cửa Việt, huyện 

Gio Linh;  

(iii) Nâng cấp, sửa chữa cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh.  

2. Đối với các gói thầu tư vấn và khoản mục chi phí chuẩn bị dự án (đợt 1) còn 

lại (Lập nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm tra nhiệm vụ khảo 

sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; Lập báo 

cáo đánh giá tác động môi trường và các khoản mục chi phí: chi phí lập HSMT, đánh 

giá HSDT, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu…): không 

phân bổ mà đưa dự toán chi phí thực hiện vào một trong các dự án độc lập nói trên để 

phê duyệt và thanh, quyết toán cùng dự án đó. 

3. Đối với các gói thầu tư vấn và khoản mục chi phí chuẩn bị dự án (đợt 2) đang 

được thực hiện riêng: dự toán chi phí được phê duyệt và thanh, quyết toán cùng dự án 

Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, tỉnh Quảng Trị (đợt 2). 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định để có cơ 

sở triển khai các bước tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Ban QLDA; 

- Lưu: VT, QLCT, KHTC. 
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