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SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày    01   tháng  4  năm 2020
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Thực hiện nội dung văn bản số 1351/UBND-CN ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc điều chỉnh quy mô tiểu dự án Hệ thống chống úng Thuận- Trạch - 

Trung - Tài, Ba - Quế - Vĩnh - Dương - Thành, huyện Triệu Phong và Hải Lăng thuộc 

dự án BIIG2. Sau khi nghiên cứu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo 

UBND tỉnh như sau: 

1. Một số thông tin cơ bản của công trình: 

a) Giai đoạn dự án đầu tư:  

Tiểu dự án Hệ thống chống úng Thuận- Trạch - Trung - Tài, Ba - Quế - Vĩnh - 

Dương - Thành, huyện Triệu Phong và Hải Lăng thuộc Dự án HTKT “Hạ tầng cơ bản 

cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” đã phê 

duyệt tại Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị 

với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 135.526.260.000 đồng, dự án do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư xây dựng như sau: 

Dự án thực hiện đầu tư xây dựng khơi thông, phục hồi 02 hệ thống tiêu úng 

Thuận- Trạch - Trung - Tài, Ba - Quế - Vĩnh - Dương - Thành, huyện Triệu Phong và 

Hải Lăng với tổng chiều dài là 30,448 km; làm mới 04 cầu giao thông HL93 và nâng 

cấp 03 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài 4,791km thuộc hệ thống tiêu úng 

Ba-Quế-Vĩnh-Dương–Thành, huyện Hải Lăng, cụ thể: 

- Khơi thông, phục hồi kênh chính Bắc, kênh T2B, Kênh T3B, kênh nhánh T10B 

với tổng chiều dài tuyến L= 12,516km và nâng cấp các công trình trên kênh.. 

- Khơi thông, phục hồi trục tiêu Cổ Hà, trục tiêu Cựu Vĩnh Định đoạn 1, trục tiêu 

Cựu Vĩnh Định đoạn 2, trục tiêu Tân Vĩnh Định đoạn 1, trục tiêu Tân Vĩnh Định đoạn 

2 với tổng chiều dài tuyến  L=17,923km. 

- Nâng cấp 03 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài L=4,791km. Trong đó 

tuyến T1 có chiều dài L=2,171km (thuộc xã Hải Ba), tuyến T2 có chiều dài 1,092km 

và tuyến T2-1 có chiều dài L=0,218km (thuộc xã Hải Ba), tuyến T3 có chiều dài 

L=1,31km (thuộc xã Hải Dương). 

- Làm mới 04 cầu giao thông HL93: Cầu Đồng Quan (trên trục tiêu Cổ Hà), cầu 

Đơn Quế, cầu Diên Khánh (trên trục tiêu Tân Vĩnh Định Đoạn 1) và cầu Đông Dương 

(trên trục tiêu Tân Vĩnh Định Đoạn 2). Theo đó quy mô cầu Đông Dương như sau: 

+ Cầu nối liền hai tuyến đường cũng là 02 mặt đê của sông Tân Vĩnh Định tại 

đầu tuyến của đoạn 2 với Mặt cắt ngang cầu: B = 0,25m + 5,5m + 0,25m = 6,0m;  

+ Kết cấu nhịp: chiều dài cầu L=60m, gồm 05 nhịp dầm bản rỗng BTCT DƯL 

trên hệ mố trụ dẻo. 
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b) Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: 

- Căn cứ tờ trình số 76/TTr-SKH ngày 16/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(Chủ đầu tư) về việc thẩm định thiết kế BVTC và dự toán tiểu dự án, ngày 22/7/2019 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1133/SNN-QLCT về việc bổ sung các 

thành phần hồ sơ thẩm định, bổ sung tư vấn thẩm tra và đề nghị Chủ đầu tư trình Sở 

Giao thông vận tải thẩm định các hạng mục giao thông theo thẩm quyền.   

- Đối với các hạng mục công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Căn cứ 

tờ trình số 139/TTr-SKH-TĐ ngày 26/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ngày 

16/12/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 2095/SNN-QLCT về 

việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế BVTC và dự toán các hạng mục công trình 

phát triển nông thôn thuộc tiểu dự án Hệ thống chống úng Thuận- Trạch - Trung - Tài, 

Ba - Quế - Vĩnh - Dương - Thành, huyện Triệu Phong và Hải Lăng với dự toán xây 

dựng hạng mục là 71.536.593.000 đồng. 

- Đối các hạng mục công trình giao thông: căn cứ theo Tờ trình và đề nghị của 

Chủ đầu tư, Sở Giao thông vận tải đã có các văn bản số 3693/SGTVT-QLCT ngày 

17/12/2019 về việc một số ý kiến chỉnh sửa hồ sơ thiết kế BVTC-DT và văn bản số 

466/SGTVT-QLCT ngày 11/3/2020 về việc điều chỉnh khẩu độ cầu Đông Dương 

thuộc tiểu dự án. 

2. Về nội dung điều chỉnh thiết kế theo đề xuất của Chủ đầu tư và Sở Giao 

thông vận tải: 

Trên cơ sở đề nghị của  Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 466/SGTVT-QLCT 

ngày 11/3/2020, Chủ đầu tư đã có tờ trình số 28/TTr-SKH-KTN ngày 17/3/2020 gửi Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng tiểu dự án Hệ thống chống úng Thuận- Trạch - Trung - Tài, Ba - Quế - Vĩnh - 

Dương - Thành, huyện Triệu Phong và Hải Lăng. Căn cứ theo Điều 16 Thông tư 

18/2016/TT-BXD, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 462/SNN-QLCT ngày 

24/3/2020 về việc yêu cầu bổ sung văn bản chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án 

của người quyết định đầu tư. 

Nội dung đề nghị điều chỉnh về quy mô, thông số kỹ thuật trong dự án đầu tư như 

sau: 

- Điều chỉnh giải pháp thiết kế cầu Đông Dương: Tăng số nhịp cầu từ 5 nhịp dầm 

bản rỗng BTCT dự ứng lực L=12m thành 7 nhịp dầm bản rỗng BTCT dự ứng lực L=12m. 

- Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 135.526.260.000 đồng, việc điều chỉnh thông 

số kỹ thuật cầu Đông Dương không vượt tổng mức đầu tư đã duyệt. 

- Nguyên nhân điều chỉnh: việc tăng nhịp cầu nhằm hạn chế sự thu hẹp mặt cắt tự 

nhiên của lòng sông, tạo thông thoáng khu vực bãi sông ở hai đầu cầu, tăng khả năng tiêu 

thoát lũ cho trục sông Tân Vĩnh Định, tăng ổn định cho công trình. 

3. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Trên cơ sở ý kiến của Sở Giao thông vận tải (Sở chuyên nghành) và Chủ đầu tư  thì 

việc điều chỉnh giải pháp thiết kế hạng mục cầu Đông Dương từ 5 nhịp lên 7 nhịp là phù 

hợp với tình hình thực tế. Nhằm nâng cao mức đảm bảo an toàn cho công trình, tăng khả 

năng tiêu thoát lũ trong tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay và để rút ngắn thời gian 

thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị UBND tỉnh một số nội 

dung sau: 

- Thống nhất chủ trương cho phép Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh quy mô cầu 

Đông Dương thuộc tiểu dự án: Hệ thống chống úng Thuận- Trạch - Trung - Tài, Ba - 
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Quế - Vĩnh - Dương - Thành, huyện Triệu Phong và Hải Lăng, giải pháp thiết kế điều 

chỉnh tăng số nhịp cầu từ 5 nhịp dầm bản rỗng BTCT dự ứng lực L=12m thành 7 nhịp 

dầm bản rỗng BTCT dự ứng lực L=12m. Việc điều chỉnh quy mô trên không được làm 

tăng tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 

29/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Sở Quản lý xây dựng 

công trình chuyên ngành thẩm định thiết kế bản vẽ thi công hạng mục công trình theo quy 

mô điều chỉnh, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công để đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án.  Đối với các nội dung về quy mô, thông số kỹ thuật của các hạng 

mục công trình có sự thay đổi so với thiết kế cơ sở, dự án đầu tư được duyệt, Chủ đầu tư 

có trách nhiệm rà soát, cập nhật, tổng hợp trình điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu 

dự án: Hệ thống chống úng Thuận- Trạch - Trung - Tài, Ba - Quế - Vĩnh - Dương - 

Thành, huyện Triệu Phong và Hải Lăng sau khi có quyết định phê duyệt thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (để biết); 

- Lưu VT, QLCT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hoè 
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