
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số: 253 /QĐ-SNN 
 

Quảng Trị, ngày   05 tháng  8  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán gói thầu QT/HP2/CS14/PPMU/2019: Tư vấn thẩm tra 

thiết kế và dự toán hệ thống SCADA, công trình: Hệ thống SCADA 

Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) Quảng Trị 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 46/2015/NĐ-CP ngày 

12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP 

ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi) dự án 

“Cải thiện nông nghiệp có tưới” do WB tài trợ; 

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Dự án thành phần: Cải 

thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có 

tưới do WB tài trợ (WB7); 

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-BNN-XD ngày 27/02/2019 về việc phê duyệt điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có 

tưới, tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7); 

Căn cứ Văn bản số 4738/BNN-TCTL ngày 16/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về việc Thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng hạng mục SCADA, dự án thành 

phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Văn bản số 1271/TCTL-QLCT ngày 13/7/2020 của Tổng cục Thủy lợi về 

việc ý kiến về Báo cáo Kinh tế kỹ thuật hạng mục SCADA, dự án thành phần WB7 tỉnh 

Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SNN ngày 05/7/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán khảo sát, thiết kế 

kỹ thuật hệ thống SCADA cho đập dâng Sa Lung, hồ La Ngà, hồ Trúc Kinh, hồ Hà 

Thượng, dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị; 

Xét đề nghị của Giám đốc Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh 

Quảng Trị tại Tờ trình số 61/TTr-DAWB7 ngày 31/7/2020 và đề nghị của Trưởng 

phòng Quản lý xây dựng công trình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán gói thầu QT/HP2/CS14/PPMU/2019: Tư 

vấn thẩm tra thiết kế và dự toán hệ thống SCADA, dự án thành phần: Cải thiện nông 

nghiệp có tưới (WB7) Quảng Trị với các nội dung sau: 
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1. Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7). 

2. Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị. 

3. Công trình: Hệ thống SCADA 

4. Tên gói thầu: QT/HP2/CS14/PPMU/2019: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự 

toán hệ thống SCADA. 

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

6. Địa điểm xây dựng: các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh và Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

7. Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT. 

8. Cấp công trình: 

- Đập dâng Sa lung: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp III 

- Hồ La Ngà, Trúc Kinh và Hà Thượng: Công trình Nông nghiệp và PTNT, cấp II 

9. Quy mô công trình:  

Lắp đặt hệ thống SCADA (hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu) cho 

hệ thống các công trình Hồ La Ngà, Trúc Kinh, Hà Thượng và đập dâng Sa Lung để phục 

vụ trong quá trình giám sát, điều khiển và vận hành công trình. 

10. Nội dung thẩm tra thiết kế và dự toán: 

10.1. Mục đích thẩm tra: 

Thẩm tra hồ sơ thiết kế và dự toán hạng mục SCADA để phục vụ cho công thẩm 

định làm cơ sở phê duyệt thiết kế, dự toán các hạng mục công trình nêu trên. 

10.2. Nội dung thẩm tra: 

- Sự hợp lí của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình; sự tuân thủ tiêu chuẩn 

áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho 

công trình; 

- Sự hợp lí của việc lựa chọn dây chuyền thiết bị công nghệ; 

- Sự tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ; 

- Đánh giá về sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng 

của công trình, mức độ an toàn công trình và bảo đảm an toàn công trình lân cận; 

- Đánh giá về sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng 

thiết kế; tính đúng đắng, hợp lí của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây 

dựng công trình; xác định giá trị dự toán công trình. 

10.3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn và tài liệu liên quan: 

1 
Thông tư số 04/2011/TT-BCT ngày 

16/02/2011 của Bộ Công Thương 

Quy định quy chuẩn kỹ thuật điện Quốc 

gia và kỹ thuật điện. 

2 QCVN QTĐ -5: 2009/BCT 
Quy chuẩn kỹ thuật điện quốc gia về kỹ 

thuật điện 

3 TCXDVN - 46 : 2007 Tiêu chuẩn thiết kế chống sét 

4 
TCXDVN 259 : 2001; 20TCN95-

83 ; CIE - BS ; IES. 
Tiêu chuẩn chiếu sáng 

5 IEC 60051 
Dụng cụ đo lường điện analog chỉ báo 

trực tiếp và các phụ kiện của chúng; 

6 IEC 60255   Rơle điện; 
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7 IEC 60297 
Kích thước của các panel và giá đỡ các 

bộ phận điện tử 19 inch; 

8 IEC 60321   
Hướng dẫn thiết kế và sử dụng các linh 

kiện lắp trên bảng mạch in; 

9 IEC 60439 
Tổ hợp thiết bị điều khiển và đóng cắt hạ 

áp; 

10 IEC 60529   Cấp bảo vệ của các vỏ tủ (Mã IP); 

11 IEC 60617   Các biểu tượng cho sơ đồ; 

12 IEC 60688   
Các bộ biến đổi tín hiệu điện xoay chiều 

thành tín hiệu tương tự hoặc tín hiệu số; 

13 IEC 60848    
Đặc điểm của ngôn ngữ GRAFCET sử 

dụng cho các sơ đồ trình tự; 

14 IEC 60870   Hệ thống và thiết bị điều khiển xa; 

15 IEC 60947   Thiết bị điều khiển và đóng cắt hạ áp; 

16 IEC 61000 Tương thích điện từ (EMC); 

17 IEC 61010   

Các yêu cầu an toàn cho thiết bị điện tử 

sử dụng trong đo lường, điều khiển và 

phòng thí nghiệm; 

18 IEC 61804   
Các khối chức năng (FB) cho điều khiển 

công nghệ ; 

19 IEC 61850   
Các hệ thống và mạng liên lạc trong trạm 

điện; 

20 IEC 62270 

Tự động hoá nhà máy thủy điện - Hướng 

dẫn cho hệ thống điều khiển bằng máy 

tính; 

21 IEEE 802   Các đặc tính kỹ thuật của Ethernet; 

22 ISA S18.1 Các đặc điểm và trình tự cảnh báo; 

23 ISA S5.5   
Các ký hiệu thiết bị công nghệ trên màn 

hình hiển thị ; 

24 NEMA PB1-197   Bảng (điện, điều khiển); 

25 IEEE 1131 / IEC 61131    Bộ điều khiển lập trình; 

26 ISA RP60   Các thiết bị của trung tâm điều khiển; 

27 BS/EN/ISO 11064   Thiết kế trung tâm điều khiển; 

11. Dự toán gói thầu QT/HP2/CS14/PPMU/2019: 5.019.000 đồng (Bằng chữ: 

Năm triệu, mười chín ngàn đồng chẵn).  

(Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

12. Nguồn vốn: Vốn đối ứng Ngân sách Trung ương (Quyết định số 622/QĐ-

BNN-XD ngày 27/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

13. Thời gian thực hiện: 07 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng (không kể thời 

gian chờ cấp có thẩm quyền chấp thuận). 
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Điều 2. Ban quản lý dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các bước tiếp theo của công trình, 

đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà tài trợ. 

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

Giám đốc Ban QLDA cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị, 

Trưởng các phòng: Quản lý xây dựng công trình, Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 
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