
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  223   /QĐ-SNN Quảng Trị, ngày  14  tháng 7 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, dự toán và giá trị hợp đồng 

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  

đoạn từ Km0+000 đến Km 5+600 

Công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An 

Đôn, thị xã Quảng Trị 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QHH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính Phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 quy 

định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;  

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: số 2514/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 1483/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân kỳ dự án đầu tư xây dựng 

công trình; số 2563/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/9/2019 về việc phê duyệt thiết kế BVTC 

và dự toán xây dựng hạng mục: Đường từ Km0+192,22 ÷ Km5+600 công trình: 

Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định của Sở Nông nghiệp và PTNT: số 13/QĐ-SNN ngày 

17/01/2019  về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán; số 34/QĐ-SNN ngày 24/01/2019 về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Tư 

vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đoạn từ Km0+0,00 – Km5+600; 

Căn cứ văn bản số 3085/UBND-CN ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán hạng mục: Đường từ 

Km0+192,22 đến Km5+600 thuộc công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung 

tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; 

Căn cứ Tờ trình số 592/TTr -BQLDA ngày 13/7/2020 của Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh, bổ sung 

nhiệm vụ khảo sát, dự toán và hợp đồng gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán đoạn từ Km0+0,00 – Km5+600;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, dự toán và giá trị hợp đồng gói 

thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đoạn từ Km0+0,00 – 

Km5+600 với những nội dung chính sau: 

1. Tên công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn, 

thị xã Quảng Trị. 

http://vb.snnptnt.quangtri.gov.vn/SNNPTNT.nsf/0/C00EE3361D029444472585A300369FE8?OpenDocument
http://vb.snnptnt.quangtri.gov.vn/SNNPTNT.nsf/0/C00EE3361D029444472585A300369FE8?OpenDocument
http://vb.snnptnt.quangtri.gov.vn/SNNPTNT.nsf/0/C00EE3361D029444472585A300369FE8?OpenDocument
http://vb.snnptnt.quangtri.gov.vn/SNNPTNT.nsf/0/C00EE3361D029444472585A300369FE8?OpenDocument
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2. Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đoạn từ 

Km0+0,00 – Km5+600. 

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. 

4. Tổ chức lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bổ sung: Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

5. Tổ chức tư vấn thực hiện gói thầu: Công ty cổ phần Ngọc Châu Phương. 

6. Lý do và nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ:   

6.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:  

Bổ sung nhiệm vụ và khối lượng khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 

các hạng thiết yếu thuộc công trình Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm 

phường An Đôn, thị xã Quảng Trị nhằm phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân đi lại và phát huy hiệu quả đầu tư trong phạm vi nguồn vốn 

kết dư của dự án trên cơ sở văn bản số 3085/UBND-CN ngày 09/7/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Trị. 

6.2. Nội dung bổ sung nhiệm vụ khảo sát, thiết kế xây dựng: 

6.2.1. Mục đích khảo sát bổ sung: 

Nhằm cung cấp đầy đủ các số liệu cần thiết về điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ 

văn, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các điều kiện khác phục vụ cho việc triển 

khai thiết kế bản vẽ thi công và tính toán khối lượng các hạng mục bổ sung, từ đó xác 

định được dự toán xây dựng công trình điều chỉnh để trình cấp thẩm quyền thẩm định, 

phê duyệt. 

6.2.2. Phạm vi khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh bổ sung: 

- Khảo sát bổ sung các đoạn trên tuyến chính, dự kiến gồm các đoạn: từ 

Km2+350 – Km2+600 chiều dài L = 250,0m; từ Km3+00 – Km3+425 chiều dài L = 

425,0m; đ từ Km4+870 – Km4+950 chiều dài L = 80,0m và các đoạn cần thiết khác 

(nếu có trong phạm vi nguồn vốn kết dư). 

- Khảo sát rãnh thoát nước dọc đoạn từ Km0+717,40 – Km0+752,40 chiều dài 

L=35m; đoạn từ Km1+108,31 – Km1+162,31 chiều dài L=53m. 

6.2.3. Phương án kỹ thuật khảo sát: 

(a) Khôi phục lại tuyến trên thực địa. 

(b) Bổ sung những chi tiết cần thiết và chỉnh lý lại những cục bộ xét thấy chưa 

hợp lý, chưa đảm bảo những điều kiện tối ưu về xây dựng và khai thác. 

(c) Đảm bảo hoàn thiện tuyến đường thông suốt theo đúng mục tiêu của dự án đã 

đề ra. 

6.2.4. Nhiệm vụ khảo sát địa hình: 

a) Cấp địa hình: cấp III 

b) Lưới tọa độ, cao độ: 

- Lưới khống chế cao độ, tọa độ sử dụng hồ sơ khảo sát giai đoạn thiết kế cơ sở., 

thiết kế bản vẽ thi công đã được lập. 

 - Thủy chuẩn kỹ thuật: khống chế cao độ cho các trạm đo vẽ địa hình, các điểm 

khoan đào, các điểm cắt dọc tim tuyến công trình. 
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c) Đo vẽ bản đồ địa hình: đo theo tuyến các đoạn đường bổ sung, đo rộng từ tim 

ra mỗi bên rộng 15m, tổng bề rộng 30m; đo vẽ tỷ lệ 1/1.000 đường đồng mức 1m. Bản 

đồ địa hình được lập nhằm xác định hướng tuyến, mô tả địa hình, địa vật, phục vụ cho 

công tác thống kê đền bù, giải phóng mặt bằng, bước thiết kế bản vẽ thi công. 

d) Đo vẽ cắt dọc, cắt ngang: 

- Đo vẽ cắt dọc theo tim tuyến công trình với tỷ lệ dài 1/1000, tỷ lệ cao 1/100. 

- Đo vẽ cắt ngang tỷ lệ 1/100, độ rộng bằng 1,5b – 2b (b là độ rộng chân mép 

ngoài của tuyến công trình). Trên đường thẳng, ngoài các các cọc chi tiết phản ánh sự 

thay đổi địa hình, phải cắm đầy đủ các cọc H, cọc Km, cọc giao…. Trên đường cong, 

phải đóng cong tất cả các đỉnh theo quy định của quy trình thiết kế, các cọc chủ yếu 

trong đường cong bao gồm: tiếp đầu (TĐ), tiếp cuối (TC), phân giác (PG) và các cọc 

chi tiết trong đường cong với khoảng cách cọc là 20m. Kết hợp các yếu tố trên, chọn 

bề rộng đo vẽ từ tim ra mỗi bên 10m, khoảng cách trung bình giữa các mặt cắt ngang 

là 20m/mc. 

e) Cắm mốc tuyến: cắm mốc tim tuyến công trình, phục vụ bàn giao mốc thi 

công. 

d) Khối lượng khảo sát bổ sung: theo bảng dưới. 

 

STT Hạng mục công việc Đơn vị 
Khối lượng 

bổ sung 

I Khảo sát tuyến đường   

1 
Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn, cấp địa hình III (NC và 

MTC nhân hệ số 1,1) 
100m 7,55  

2 Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn, cấp địa hình III 100m 7,80  

3 
Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn tỷ lệ 1/1.000, đường đồng 

mức 1m, cấp địa hình III 
100ha 0,02265 

4 Đo khống chế cao độ thủy chuẩn hạng IV. Địa hình cấp III km 0,755 

5 Cắm cọc tim công trình. Địa hình cấp III điểm 9,00  

II Khảo sát tuyến rãnh   

1 
Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn, cấp địa hình III (NC và 

MTC nhân hệ số 1,1) 
100m 0,88  

2 Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn, cấp địa hình III 100m 1,60  

3 Đo khống chế cao độ thủy chuẩn hạng IV. Địa hình cấp III km 0,088 

6.2.5. Nhiệm vụ lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng bổ sung :  

Lâp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng cho các hạng mục công 

trình bổ sung trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt đảm bảo đầy đủ 

nội dung, tuân thủ theo quy định tại Điều 21 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. 

7. Dự toán khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng các 

hạng mục bổ sung: 68.774.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám triệu, bảy trăm bảy 

mươi bốn nghìn đồng./.) 

Trong đó: 

Đơn vị tính: VN đồng 

TT Khoản mục chi phí Dự toán 

1 Chi phí khảo sát bổ sung 42.971.000 

2 Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  bổ sung 25.803.000 

(Chi tiết có phụ lục dự toán kèm theo) 
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8. Điều chỉnh hợp đồng tư vấn: 

8.1. Điều chỉnh, bổ sung khối lượng hợp đồng tư vấn số 30/2019/HĐ-TV: 

- Bổ sung khối lượng hợp đồng tư vấn theo các nội dung được điều chỉnh tại mục 

7 Quyết định này.  

- Giao cho nhà thầu đang thực hiện hợp đồng tư vấn là Công ty cổ phần Ngọc 

Châu Phương thực hiện phần khối lượng bổ sung. 

8.2. Điều chỉnh giá trị hợp đồng tư vấn số 30/2019/HĐ-TV: 

- Giá trị hợp đồng theo Quyết định số 34/QĐ-SNN ngày 24/01/2019: 

293.377.000 đồng. 

- Giá trị điều chỉnh tăng: 68.774.000 đồng. 

- Giá trị hợp đồng sau khi điều chỉnh: 362.151.000 đồng. 

8.3. Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng: thời gian thực hiện các khối 

lượng công việc bổ sung 15 ngày kể từ ngày ký Phụ lục điều chỉnh hợp đồng. 

9. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương  hỗ trợ có mục tiêu 30 tỷ đồng.  

Điều 2. Khối lượng và dự toán được phê duyệt là căn cứ để Ban QLDA tổ chức 

ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng với nhà thầu tư vấn và triển khai các bước tiếp theo. 

Khối lượng và giá trị thực hiện sẽ được Ban QLDA nghiệm thu, thanh toán theo thực 

tế và giá trị trong dự toán xây dựng được phê duyệt, đảm bảo thủ tục đầu tư xây dựng 

theo quy định hiện hành của Pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trưởng các phòng: Quản lý xây dựng công trình; Kế hoạch - Tài chính; Giám 

đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

tỉnh Quảng Trị, Công ty cổ phần Ngọc Châu Phương và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, QLXDCT, KHTC.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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PHỤ LỤC: DỰ TOÁN BỔ SUNG  

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công  và dự toán đoạn từ 

Km0+0,00 ÷ Km5+600 

Công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường  

An Đôn, thị xã Quảng Trị 

(Kèm theo Quyết định số 223  /QĐ-SNN ngày 14 /7/2020 của Sở NN&PTNT) 

 

Stt Tên công tác Đơn vị 

Khối 

lượng 

điều 

chỉnh bổ 

sung 

Đơn giá theo 

HĐ số 

30/2019/HĐ-

TV ngày 

24/01/2019 

Thành tiền 

điều chỉnh 

bổ sung 

A Chi phí khảo sát       42.971.000 

I 
Khảo sát tuyến địa hình cấp 

III 
   39.608.664 

1 

Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên 

cạn, cấp địa hình III (NC và 

MTC nhân hệ số 1,1) 

100m 7,55 1.148.224 8.669.091 

2 
Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên 

cạn, cấp địa hình III 
100m 7,80 1.291.965 10.077.327 

3 

Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn 

tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 

1m, cấp địa hình III 

100ha 0,02265 121.590.959 2.754.035 

4 
Đo khống chế độ cao, thủy 

chuẩn hạng 4, cấp địa hình III 
km 0,755 3.230.790 2.439.246 

5 
Cắm mốc tim công trình, cấp 

địa hình III 
mốc 9,0000 1.740.996 15.668.964 

II 
Khảo sát tuyến rãnh địa hình 

cấp III 
   3.361.891 

1 Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên 

cạn, cấp địa hình III (NC và 

MTC nhân hệ số 1,1) 

100m 0,88 1.148.224 1.010.437 

2 Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên 

cạn, cấp địa hình III 
100m 1,60 1.291.965 2.067.144 

3 Đo khống chế độ cao, thủy 

chuẩn hạng 4, cấp địa hình III 
km 0,088 3.230.790 284.310 

B 
Chi phí lập thiết kế bản vẽ 

thi công và dự toán 
      25.803.000 

 

Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi 

công và dự toán 

(1,117%*2,1tỷ) 
      25.802.700 

 
Tổng cộng       68.774.000 
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