
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 261 /QĐ-SNN Quảng Trị, ngày 17  tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán mua sắm Thiết bị cân điện tử  

giám sát sản lượng khai thác 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG TRỊ 

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính v/v 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân..., đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ 

chức chính trị-xã hội nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp;  

Căn cứ Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh 

về việc Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các Sở, Ban, 

ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

Căn cứ Văn bản số 1861/STC-HCSN ngày 22/6/2020 của Sở Tài chính về 

việc điều chỉnh, phân bổ dự toán sự nghiệp kinh tế năm 2020; 

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 5200163/CT-BTCVALUEDN, ngày 

20/7/2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE-Chi nhánh Đà Nẵng 

về việc thẩm định giá Thiết bị cân điện tử giám sát sản lượng khai thác; 

Xét Tờ trình số 138/TTr-BQL ngày 28/7/2020 của Ban quản lý Cảng cá 

Quảng Trị về việc đề nghị phê duyệt dự toán Thiết bị cân điện tử giám sát sản 

lượng khai thác; 

 Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt dự toán Thiết bị cân điện tử giám sát sản lượng khai thác 

của Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị với các nội dung chính sau: 

1. Dự toán kinh phí: 

a) Nội dung: Mua sắm thiết bị cân điện tử giám sát sản lượng khai thác tại 

Cảng cá Cửa Tùng và Cảng cá Cửa Việt. 

b) Dự toán kinh phí: 498.970.000 đồng. (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi 

tám triệu, chín trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn./.) 
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Trong đó: 

- Sàn cân điện tử Cảng cá Cửa Việt:   166.760.000 đồng; 

- Thiết bị cân điện tử cảng cá Cửa Việt:    54.175.000 đồng; 

- Sàn cân điện tử Cảng cá Cửa Tùng:   166.760.000 đồng; 

- Thiết bị cân điện tử cảng cá Cửa Tùng:    54.175.000 đồng; 

- Kiểm định cân điện tử:       19.800.000 đồng; 

- Máy vi tính, máy in, ổn áp:      33.000.000 đồng; 

- Thẩm định giá mua thiết bị:       4.300.000 đồng. 

(Có Dự toán chi tiết kèm theo Quyết định này) 

2. Số lượng và danh mục mua sắm:  

a) Số lượng mua sắm: 

- Số lượng: 02 cái thiết bị cân điện tử 80 tấn. 

- Địa điểm lắp đặt: 

+ 01 cái tại Cảng cá Cửa Tùng, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. 

+ 01 cái tại Cảng cá Cửa Việt, xã Triệu An, huyện Triệu Phong. 

b) Danh mục mua sắm: Danh mục mua sắm được ban hành theo Quyết 

định này. 

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2020 đã được bố trí 

tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh. 

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị. 

5. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý 

6. Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020. 

 Điều 2. Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Quảng Trị căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng, đầy đủ 

các thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước. 

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

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Quảng 

Trị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Giám đốc Sở(B/c);  

- Lưu VT, KHTC. 

                                                                                  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Huân 
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DỰ TOÁN MUA SẮM 

THIẾT BỊ CÂN ĐIỆN TỬ GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG KHAI THÁC 
(Kèm theo Quyết định số: 261  /QĐ-SNN ngày 17  /8/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT) 

 

Đơn vị tính: Đồng 

TT 
Tên sản phẩn/Mô tả thông số 

kỹ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 
Sàn cân điện tử Cảng cá Cửa 

Việt 
      166.760.000 

1.1 

Sàn cân điện tử 

- Mã sản phẩm: WT80KLD-12 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Năm sản xuất: 2020 

- Được gia công từ thép SS400 

tiêu chuẩn JIS G3101 

*Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước sàn: 3x12 mét;  

- Thép dầm chịu lực chính: 

U300 dạng hộp 

- Tole sàn: 10 ly chống trượt 

- Khả năng chịu tải: 80.000 Kg;  

- Quá tải an toàn: 130% 

- Sàn cân được sơn bằng sơn 

expoxy 2 thành phần 

- Kiểu cân: cân gồm 02 modul 

ghép nối 6x3m+6x3m 

Cái 1 166.760.000 166.760.000 

2 
Thiết bị cân điện tử Cảng cá 

Cửa Việt 
      54.175.000 

2.1 

Bộ cảm biến trọng lượng kỹ 

thuật số (Digital Loadcell) 
- Model: QSD-30T 

- Hãng sản xuất: Keli - USA 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

- Khả năng chịu tải: 30 tấn/cái 

- Vật liệu thân: Thép hợp kim 

- Chuẩn bảo vệ: IP68. 

Bộ 6 5.280.000 31.680.000 

2.2 

Bộ hiển thị trọng lượng kỹ 

thuật số (Digital Indicator) 

- Model: D2008FA 

- Hãng sản xuất: Keli - USA 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

- Vật liệu thân: Thép Inox 

- Tự động Điều chỉnh điểm 

không. 

Bộ 1 9.075.000 9.075.000 
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TT 
Tên sản phẩn/Mô tả thông số 

kỹ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

- Nguồn cung cấp: 220 V 

(±10%). 

- Kết nối với máy tính qua 

đường truyền chuẩn RS 232C 

2.3 

Hộp nối dây tín hiệu 6 cổng 

(Junction Box 6) 

- Model: JXHG02-6-DD- Hãng 

sản xuất: Keli - USA- Xuất xứ: 

Trung Quốc- Năm sản xuất: 

2019/2020- Vỏ hộp làm bằng 

Inox không gỉ- Kích thước: 

160x205x50mm 

Cái 1 2.750.000 2.750.000 

2.4 

Bảng đèn hiển thị LED phụ 

(Remote Display) 

- Model: DPM -INT-5-DZ  

(hoặc DPM-DZ-INT-5S) 

- Hãng sản xuất: Keli - USA 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

- Số led hiển thị: 5 số 

- Tầm nhìn xa: trên 50 m 

- Kích thước: 625x185x45 (mm) 

Cái 1 4.620.000 4.620.000 

2.5 

Bộ cắt lọc sét lan truyền đường 

nguồn 1 pha 

- Model: DLSF-16A 

- Hãng sản xuất: LPI  

- Xuất xứ: Úc 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

- Điện áp sử dụng; 220V, 50/60 

Hz 

- Không bao gồm hệ tiếp đại 

chống sét lan truyền được thực 

hiện cùng với việc xây dựng 

móng. 

- Yêu cầu: Điện trở tiếp đất <10 

(Ohm) 

Cái 1 6.050.000 6.050.000 

2.6 

Phần mềm quản lý số liệu cân 

(bản free) 

- Phần mềm được viết trên nền 

Windows 

- Ngôn ngữ Tiếng Việt 

- Giao diện đơn giản, gần gũi 

người dùng, dễ dàng thao tác 

Gói 1 Miễn phí Miễn phí 

3 
Sàn cân điện tử Cảng cá Cửa 

Tùng 
      166.760.000 

3.1 Sàn cân điện tử Cái 1 166.760.000 166.760.000 
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TT 
Tên sản phẩn/Mô tả thông số 

kỹ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

- Mã sản phẩm: WT80KLD-12 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Năm sản xuất: 2020 

- Được gia công từ thép SS400 

tiêu chuẩn JIS G3101 

*Thông số kỹ thuật: 

- Kích thước sàn: 3x12 mét;  

- Thép dầm chịu lực chính: 

U300 dạng hộp 

- Tole sàn: 10 ly chống trượt 

- Khả năng chịu tải: 80.000 Kg;  

- Quá tải an toàn: 130% 

- Sàn cân được sơn bằng sơn 

expoxy 2 thành phần 

- Kiểu cân: cân gồm 02 modul 

ghép nối 6x3m+6x3m 

4 
Thiết bị cân điện tử Cảng cá 

Cửa Tùng 
      54.175.000 

4.1 

Bộ cảm biến trọng lượng kỹ 

thuật số (Digital Loadcell) 

- Model: QSD-30T 

- Hãng sản xuất: Keli - USA- 

Xuất xứ: Trung Quốc- Năm sản 

xuất: 2019/2020- Khả năng chịu 

tải: 30 tấn/cái- Vật liệu thân: 

Thép hợp kim- Chuẩn bảo vệ: 

IP68. 

Bộ 6 5.280.000 31.680.000 

4.2 

Bộ hiển thị trọng lượng kỹ 

thuật số (Digital Indicator) 

- Model: D2008FA 

- Hãng sản xuất: Keli - USA 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

- Vật liệu thân: Thép Inox 

- Tự động Điều chỉnh điểm 

không. 

- Nguồn cung cấp: 220 V 

(±10%). 

- Kết nối với máy tính qua 

đường truyền chuẩn RS 232C 

Bộ 1 9.075.000 9.075.000 

4.3 

Hộp nối dây tín hiệu 6 cổng 

(Junction Box 6) 

- Model: JXHG02-6-DD 

- Hãng sản xuất: Keli - USA 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

Cái 1 2.750.000 2.750.000 
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TT 
Tên sản phẩn/Mô tả thông số 

kỹ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

- Vỏ hộp làm bằng Inox không 

gỉ 

- Kích thước: 160x205x50mm 

4.4 

Bảng đèn hiển thị LED phụ 

(Remote Display) 

- Model: DPM -INT-5-DZ  

(hoặc DPM-DZ-INT-5S) 

- Hãng sản xuất: Keli - USA 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

- Số led hiển thị: 5 số 

- Tầm nhìn xa: trên 50 m 

- Kích thước: 625x185x45 (mm) 

Cái 1 4.620.000 4.620.000 

4.5 

Bộ cắt lọc sét lan truyền đường 

nguồn 1 pha 

- Model: DLSF-16A 

- Hãng sản xuất: LPI  

- Xuất xứ: Úc 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

- Điện áp sử dụng; 220V, 50/60 

Hz 

- Không bao gồm hệ tiếp đại 

chống sét lan truyền được thực 

hiện cùng với việc xây dựng 

móng. 

- Yêu cầu: Điện trở tiếp đất <10 

(Ohm) 

Cái 1 6.050.000 6.050.000 

4.6 

Phần mềm quản lý số liệu cân 

(bản free) 

- Phần mềm được viết trên nền 

Windows 

- Ngôn ngữ Tiếng Việt 

- Giao diện đơn giản, gần gũi 

người dùng, dễ dàng thao tác 

Gói 1 Miễn phí Miễn phí 

5 Kiểm định cân điện tử       19.800.000 

5.1 

Kiểm định cân điện tử cảng cá 

Cửa Việt 

- Hệ thống cân được chi cục đo 

lường chất lượng nhà nước 

chứng nhận trước khi đưa vào sử 

dụng. 

Gói 1 9.900.000 9.900.000 

5.2 

Kiểm định cân điện tử cảng cá 

Cửa Tùng 

- Hệ thống cân được chi cục đo 

lường chất lượng nhà nước 

chứng nhận trước khi đưa vào sử 

Gói 1 9.900.000 9.900.000 
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TT 
Tên sản phẩn/Mô tả thông số 

kỹ thuật 

ĐV

T 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

dụng. 

6 Máy tinh, máy in, ổn áp       33.000.000 

6.1 

Máy vi tính 
- Hàng lắp ráp 

- Xuất xứ: Asia 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

- Cấu hình tối thiểu CPU Intel 

Pentium Dual Core G4560 

3.5GHz; HDD 500 GB; 

Mainboard H110 có cổng truyền 

thông RS232; Ram: 4.0 GB 

Kingston; Monitor LCD18,5’’ 

Samsung; DVD Samsung; 

Mouse+Keyboard: Genius. 

Bộ 2 11.550.000 23.100.000 

6.2 

Máy in Laser (Printer) 
- Model: Canon LBP-2900 

- Hãng sản xuất: Canon 

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

Cái 2 3.300.000 6.600.000 

6.3 

Ổn áp (Voltage Stabilizer) 
- Hãng sản xuất: Lioa / Robot 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Công suất: 1000 VA 

- Năm sản xuất: 2019/2020 

Cái 2 1.650.000 3.300.000 

7 
Chi phí thẩm định thẩm định 

giá mua thiết bị cân điện tử 
      4.300.000 

7.1 

Chi phí thẩm định thẩm định giá 

mua thiết bị cân điện tử theo hợp 

đồng 

Gói 1 4.300.000 4.300.000 

 Tổng cộng    498.970.000 
 

(Bẵng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn) 
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