
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  211 /TTr-SNN Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2020 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh 

 Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung 

tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 – 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoach và Đầu tư 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 

và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Phát 

triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 

2016 - 2020; 

Căn cứ Văn bản số 39/TB-SKH-KTN ngày 24/02/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn hạng mục và cơ cấu vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 

Chương trình phát triển kinh tế thủy sản bền vững (Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn); 

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán các hạng 

mục công trình: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh 

Linh; Vùng nuôi cá HTX Mỵ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng và Nâng 

cấp trại cá giống Trúc Kinh, xã Gio Quang, huyện Gio Linh. 

Căn cứ Quyết định số  1797 /QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Vùng nuôi cá HTX 

Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh thuộc Dự án: Phát triển cơ sở hạ 

tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 -2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm 

định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công 

trình: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh với các 

nội dung chính như sau:  

I. Mô tả tóm tắt dự án: 



2 

1. Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh 

Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020; 

2. Công trình: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

3. Tổng dự toán công trình: 2.872.811.000 đồng 

4. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT. 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình 

mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững. 

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020. 

7. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 

8. Quy mô đầu tư: Nhằm tận dụng các loại hình mặt nước trong vùng 

nước ngọt, nước lợ để phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích, hỗ trợ 

chuyển đổi một số diện tích đất hoang hóa, vùng ruộng trũng trồng lúa kém hiệu 

quả sang nuôi trồng thủy sản để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn; đồng thời mở rộng 

diện tích nuôi áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nuôi thủy sản có năng suất cao, 

công nghệ sạch, bảo vệ môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn 

vệ sinh thực phẩm, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: 

1. Phần công việc đã thực hiện:  

TT 
Nội dung công việc 

hoặc tên gói thầu 
Đơn vị thực hiện 

Giá trị 

(1.000 đồng) 

Văn bản  

phê duyệt 

1 

Chi phí khảo sát bước 

lập báo cáo nghiên 

cứu khả thi bổ sung 

Công ty Cổ phần 

Việt Tín 
58.977 

Đã thực hiện giai 

đoạn điều chỉnh 

dự án đầu tư 

2 

Chi phí lập nhiệm vụ  

khảo sát bước TK 

BVTC 

Ban QLDA 1.608 

3 
Chi phí giám sát khảo 

sát bước TK BVTC 
Ban QLDA 2.183 

4 

Chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi bổ 

sung 

Công ty Cổ phần 

Việt Tín 
14.037 

5 

Tư vấn khảo sát, lập 

thiết kế bản vẽ thi 

công - dự toán 

Công ty Cổ phần 

Việt Tín 
101.352 

Quyết định số 

92/QĐ-SNN 

ngày 23/3/2020 

6 

Chi phí lập nhiệm vụ  

khảo sát bước thiết kế 

BVTC 

Ban QLDA 1.171 

Quyết định số 

524/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2020  
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7 

Chi phí giám sát khảo 

sát bước thiết kế 

BVTC 

Ban QLDA 1.590 

Quyết định số 

524/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2020  

  Tổng giá trị: 180.918   

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu: 

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 
Giá trị 

(1.000 đồng) 

1 Chi phí quản lý dự án  Ban QLDA 48.082 

2 Chi phí giám sát thi công xây dựng Ban QLDA 55.617 

3 
Lệ phí thẩm định báo cáo NCKT bổ 

sung 

Sở Nông nghiệp 

 và PTNT 
373 

4 Lệ phí thẩm định thiết kế BVTC 
Sở Nông nghiệp 

 và PTNT 
1.295 

5 Lệ phí thẩm định dự toán  
Sở Nông nghiệp 

 và PTNT 
1.252 

6 Chi phí lập HSMT + đánh giá HSDT Ban QLDA 4.282 

7 
Chi phí thẩm định HSMT + kết quả 

LCNT thi công xây dựng  

Sở Nông nghiệp  

và PTNT 
2.140 

8 

Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 

và thí nghiệm đối chứng của cơ quan 

Nhà nước có thẩm quyền 

Hội đồng kiểm tra 

nghiệm thu 
5.000 

9 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 
Hội đồng thẩm tra 

phê duyệt quyết toán 
6.886 

  Tổng giá trị: 124.927 

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

3.1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

3.2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Căn cứ tính chất kỹ thuật thi công, điều 

kiện, quy trình thi công, vị trí địa lý công trình nhằm đảm bảo tính đồng bộ về 

kỹ thuật và công nghệ, tiến độ thực hiện, phân chia gói thầu gồm 01 Gói thầu 

xây lắp: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung. 

b) Giá gói thầu: Giá gói thầu xác định tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị.  

c) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 
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- Gói thầu: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung có giá trị > 01 tỷ đồng áp dụng 

hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước; lựa chọn nhà thầu qua mạng; một giai 

đoạn một túi hồ sơ 

d) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2020. 

e) Loại hợp đồng: Các gói thầu có tính chất đơn giản, quy mô nhỏ áp dụng 

loại hợp đồng trọn gói. 

f) Thời gian thực hiện hợp đồng:  

Gói thầu: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung thời gian thực hiện 120 ngày. 

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Không 

5. Tổng giá trị các phần công việc: 

TT Nội dung 
Giá trị 

(1.000 đồng) 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 180.918 

2      
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 
124.927 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 
2.469.246 

4 
Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 
0 

Tổng giá trị các phần công việc 2.775.091 
 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 

và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để có cơ sở triển khai 

các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT; 

- Lưu VT, KHTC(SH). 

GIÁM ĐỐC 

 
Hồ Xuân Hòe 
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Phụ lục: Tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Công trình: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020 

(Kèm theo Tờ trình số: 211 /TTr-SNN ngày 10 /7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(1.000 đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức lựa  

chọn nhà thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 

Vùng nuôi cá 

HTX Thủy 

Trung, xã Vĩnh 

Trung 

2.469.246 

(trong đó: 

- Chi phí xây 

dựng: 2.354.847 

- Chi phí bảo 

hiểm: 7.064 

- Chi phí dự 

phòng: 107.335) 

Ngân sách Trung 

ương hỗ trợ chương 

trình mục tiêu phát 

triển kinh tế thủy sản 

bền vững 

Đấu thầu rộng rãi 

trong nước; lựa 

chọn nhà thầu qua 

mạng; một giai 

đoạn một túi hồ sơ 

 

Quý 

III/2020 
Trọn gói 120 ngày 

Tổng giá gói thầu 2.775.091           
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