
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  252  /TTr-SNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Quảng Trị, ngày  12  tháng 8 năm 2020 

  

TỜ TRÌNH 

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

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

Công trình: Vùng nuôi tôm nước lợ Khu A, HTX Hòa Châu,  

xã Vĩnh Thành, 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 2111/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt 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 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 Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự 

toán công trình Vùng nuôi tôm nước lợ Khu A, HTX Hòa Châu, xã Vĩnh Thành, 

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 gói thầu tư vấn 

khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán với các nội dung chính như sau:  

I. Mô tả tóm tắt dự án: 

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 tôm nước lợ Khu A, HTX Hòa Châu, xã Vĩnh 

Thành, huyện Vĩnh Linh 
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3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. 

4. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. 

5. Địa điểm thực hiện các hạng mục công trình: Xã Vĩnh Thành, huyện 

Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.    

6. Tổng mức đầu tư dự án: 117.420.292.000 đồng. Trong đó: 

- Chi phí xây dựng do nhân dân tự thực hiện: 27.420.292.000 đồng; 

- Chi phí do nhà nước đầu tư: 90.000.000.000 đồng. 

7. Tổng mức đầu tư hạng mục công trình: 4.162.658.000 đồng. Trong đó: 

- Chi phí xây dựng do nhân dân tự thực hiện: 537.690.000 đồng; 

- Chi phí do nhà nước đầu tư: 3.624.968.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu 

phát triển kinh tế thủy sản bền vững. 

II. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

1. Phần công việc đã thực hiện: không 

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 lập nhiệm vụ khảo sát 

bước thiết kế bản vẽ thi công 
Ban QLDA 2.410 

2 Giám sát khảo sát Ban QLDA 3.271 

  Tổng giá trị: 5.681 

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 như phụ biểu kèm theo Tờ trình) 

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

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: 

Công trình có giải pháp kỹ thuật đơn giản, các nội dung công việc khảo sát, 

lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phân chia thành 01 gói thầu tư vấn. 

b) Giá gói thầu: Giá gói thầu xác định tại Quyết định phê duyệt đề cương 

nhiệm vụ và dự toán của UBND tỉnh Quảng Trị .  

c) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 

- Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước:  
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Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập bản vẽ thi công - dự toán có giá gói thầu 

dưới 500 triệu đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. 

- Các gói thầu Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tự thực hiện:  

+ Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 

+ Giám sát khảo sát. 

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

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

loại hợp đồng trọn gói. 

g) Thời gian thực hiện hợp đồng:  

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

thực hiện 30 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 0 

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

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 
5.681 

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

thầu 
160.450 

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 166.131 
 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT 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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Bảng 1: Tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

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

Công trình: Vùng nuôi tôm nước lợ Khu A, HTX Hòa Châu, xã Vĩnh Thành, 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 

(Kèm theo Tờ trình số:  252 /TTr-SNN ngày  12 /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

 

 

T

T 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu  

(1.000 đ) 
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 

Gói thầu: Tư vấn 

khảo sát, lập thiết 

kế bản vẽ thi 

công – dự toán 

160.450 

Ngân sách Trung 

ương hỗ trợ chương 

trình mục tiêu phát 

triển kinh tế thủy sản 

bền vững. 

Chỉ định thầu rút 

gọn 
Quý III/2020 

Trọn 

gói 
30 ngày 

 Tổng giá gói thầu 160.450      
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