
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    262     /QĐ-SNN Quảng Trị, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 

và giá trị hợp đồng xây dựng 

 Lô số 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Muồng thuộc gói thầu số C1- Quang Tri-W3 

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (W8), tỉnh Quảng Trị 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 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 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 ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định 59/2015/NĐ-CP; số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 về Quản lý an toàn đập; 

Căn cứ Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn 

một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo an toàn đập tiểu dự án: 

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 23/05/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt thiết kế BVTC và DT xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp 

hồ Khe Muồng, hồ Km6, hồ Đá Cựa, hồ Khóm 7, hồ Tân Vĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-SNN ngày 16/7/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số C1- Quang Tri-W3, 

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (W8), tỉnh Quảng Trị; 

Xét Tờ trình số 657/TTr-BQLDA ngày 27/7/2020 của Ban QLDA đầu tư xây 

dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc thẩm định, phê 

duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình và giá 

hợp đồng Lô số 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Muồng thuộc gói thầu số C1- Quang 

Tri-W3, Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (W8), tỉnh Quảng Trị; 

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

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và giá trị 

hợp đồng xây dựng công trình với những nội dung như sau: 

1. Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị 

2. Tên và ký hiệu gói thầu: gói thầu C1-QuangTri-W3: Sửa chữa, nâng cấp hồ 

Khe Muồng, hồ Km6, hồ Đá Cựa, hồ Khóm 7, hồ Tân Vĩnh. 
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3. Lô số 1: Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Muồng 

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

5. Tổ chức lập điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Công 

ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và môi trường HQT. 

6. Địa điểm xây dựng: xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

7. Nội dung điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC:   

7.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung:  

Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục theo thực tế tại hiện trường nhằm đảm bảo 

nhu cầu tưới phục vụ sản xuất cho khu vực hạ lưu đập và an toàn công trình sau khi 

đưa vào vận hành, quản lý. 

7.2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: 

- Hạng mục cống lấy nước: 

+ Bổ sung bậc nước Z=1,0m tại K0+63,28 trên kênh chính do thay đổi độ dốc 

đáy kênh; bổ sung cửa điều tiết phía thượng lưu bậc nước để điều tiết nước cho tuyến 

kênh N2 (sau đoạn kênh bổ sung), vận hành bằng máy đóng mở V0.  

+ Bổ sung đoạn kênh sau cống lấy nước, nối tiếp với tuyến kênh N2 đã có phía 

hạ lưu bờ phải với chiều dài 176,6m, kích thước 40x50cm. Kết cấu đáy kênh và tường 

kênh bằng bê tông M200; 10m bố trí 1 đơn nguyên, mỗi đơn nguyên bố trí 03 giằng 

ngang bằng bê tông cốt thép; đầu tuyến kênh có cửa điều tiết, vận hành bằng máy đóng 

mở V0. 

+ Bổ sung cống tiêu tại K0+52/kênh N2, nối tiếp cửa ra rãnh thoát nước chân mái 

hạ lưu để tiêu thoát nước qua đoạn kênh bổ sung. 

- Hạng mục tràn xả lũ: Bổ sung lan can trên tường ngoặt hạ lưu bể tiêu năng. Kết 

cấu lan can bằng ống thép mạ kẽm đường kính 65-100mm; trụ lan can cao 70cm bằng 

thép tấm dày 10mm được sơn tĩnh điện màu ghi. 

- Quy mô và các thông số kỹ thuật khác: Theo Quyết định số 1216/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

7.3. Dự toán xây dựng điều chỉnh tăng: 184.636.000 đồng (Bằng chữ: Một 

trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi sáu nghìn đồng.). 

8. Điều chỉnh, bổ sung hợp đồng xây dựng: 

8.1. Điều chỉnh, bổ sung khối lượng hợp đồng: 

- Điều chỉnh, bổ sung khối lượng hợp đồng thi công xây dựng gói thầu C1-

QuangTri-W3, Lô số 1 theo các nội dung thiết kế BVTC điều chỉnh nêu tại mục 7.  

- Giao Nhà thầu đang thực hiện hợp đồng số C1-QuangTri-W3, Lô số 1: Sửa 

chữa, nâng cấp hồ Khe Muồng là Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên trực tiếp 

thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung. 

8.2. Điều chỉnh giá trị hợp đồng: 
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Đơn vị tính: VN đồng 

TT Mô tả công việc 

Hợp đồng  

(Quyết định số 

387/QĐ-SNN ngày 

16/7/2019) 

Sau điều chỉnh, 

bổ sung 

Chênh lệch 

Tăng (+), 

giảm (-) 

A Chi phí hạng mục chung 101.961.000 101.961.000 0 

B Chi phí xây dựng 6.891.755.000 7.076.391.000 184.636.000 

C Chi phí bảo hiểm 59.447.000 59.447.000 0 

D Chi phí dự phòng 460.886.000 276.250.000 -184.636.000 

- 
Chi phí dự phòng cho khối 

lượng phát sinh 
349.686.000 162.114.000 -187.572.000 

- Chi phí dự phòng trượt giá 111.200.000 114.136.000 2.936.000 

  Tổng cộng (A+B+C+D) 7.514.049.000 7.514.049.000 0 

(Chi tiết phụ lục kèm theo) 

8.3. Thời gian thực hợp đồng: thời gian thực hiện hợp đồng sau khi điều chỉnh 

bổ sung khối lượng theo thời gian thực hiện của Hợp đồng gốc ban đầu. 

  9. Nguồn vốn: từ nguồn vốn dự phòng của gói thầu (không vượt giá gói thầu 

được phê duyệt). 

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

ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng với nhà thầu thi công. Khối lượng và giá trị thực hiện 

sẽ được Ban QLDA nghiệm thu theo thực tế, đảm bảo thủ tục đầu tư xây dựng theo 

quy định hiện hành. 

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

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Quảng Trị, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường HQT, Công ty TNHH xây 

dựng Hoàng Nguyên, Trưởng các phòng: Quản lý xây dựng công trình, Kế hoạch – Tài 

chính 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; 

- Lưu: VT, QLXDCT.  

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

 

Hồ Xuân Hoè 
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