
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 259  /TTr-SNN 

CỘNG HOÀ 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 điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC - DT  

Hạng mục: Đường từ Km0+192,22÷Km5+600 

Công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường  

An Đôn, thị xã Quảng Trị 

 

Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải Quảng Trị. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QHH13 ngày 18/6/2014; 

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 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 quy định 

chi tiết về hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: số 2514/QĐ-UBND ngày 

30/10/2018 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 1483/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân kỳ dự án đầu tư xây dựng 

công trình; số 2563/QĐ-UBND tỉnh ngày 25/9/2019 về việc phê duyệt thiết kế BVTC 

và DT; số 1524/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục: Đường từ Km0+192,22÷Km5+600 công 

trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-SNN ngày 11/11/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng đường đoạn từ 

Km0+192,22÷Km5+600; 

Căn cứ Biên bản làm tại hiện trường ngày 30/6/2020 và các văn bản đề xuất của 

chính quyền địa phương; 

Căn cứ văn bản số 3085/UBND-CN ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán hạng mục: Đường từ 

Km0+192,22 đến Km5+600 thuộc công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung 

tâm phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 223/QĐ-SNN ngày 14/7/2020 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, dự toán và giá trị hợp 

đồng gói thầu: Tư vấn khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đoạn từ 

Km0+192,22 ÷ Km5+600 công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm 

phường An Đôn, thị xã Quảng Trị; 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Sở Giao thông vận tải hồ sơ điều chỉnh, bổ 

sung thiết kế và dựt oán xây dựng với những nội dung chính sau:      

1. Tên công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến trung tâm phường An Đôn, 

thị xã Quảng Trị. 

2. Hạng mục: Đường từ Km0+192,22÷Km5+600. 

3. Gói thầu: Xây dựng đường đoạn từ Km0+192,22÷Km5+600. 
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4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. 

5. Đơn vị lập điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Công ty 

cổ phần Ngọc Châu Phương. 

6. Địa điểm xây dựng: Thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong. 

7. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:   

7.1. Lý do điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC: Điều chỉnh, bổ sung thiết kế các 

hạng mục sau đây theo kiến nghị của địa phương, đơn vị thi công nhằm phù hợp với 

điều kiện thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát huy hiệu quả 

nguồn vốn đầu tư trong phạm vi nguồn vốn kết dư của dự án. 

7.2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: 

7.2.1. Phần đường giao thông 

a) Phần bổ sung: 

- Đắp đất vuốt nối hết cống hộp KĐ: 3,0x3,0 tại Km0+251,37. 

- Thiết kế cống qua đường dân sinh tại Km0+512,17 và Km1+063,57 bằng cống 

tròn BTLT ĐK:0,4m (Phải tuyến). 

- Thiết kế vuốt nối bằng kết cấu BTN các vị trí: HTX An Đôn tại Km+720,0 

(Trái tuyến), đường bê tông 5,0m tại Km0+735,0 (Trái tuyến), Nhà văn hóa cộng đồng 

Phường An Đôn tại Km0+800 (Phải tuyến),  Chùa An Đôn tại Km0+812,0 (Phải 

tuyến). 

- Thiết kế cống thoát nước dọc ĐK: 0,4m đoạn từ Km0+717,40 – Km0+752,40 

(Phải tuyến) và đoạn từ Km1+108,31 – Km1+162,31 (Phải tuyến). 

- Thiết kế cống qua đường tại Km1+754,53, Cống tròn BTLT ĐK:1,0m. 

- Thiết kế bản giảm tại cống bản L0=5,4m tại Km3+101,27. 

- Thiết kế mới đoạn đường từ Km2+371,68 – Km2+578,45 và đoạn từ 

Km3+018,28 – Km3+233,86. 

b)Phần điều chỉnh: 

- Điều chỉnh vuốt nối tại Km0+192,22 và tại Km0+828,85 bằng đất cấp phối 

sang vuốt nối bằng BTN C19. 

- Điều chỉnh thượng lưu cống hộp KĐ:1,0 tại Km0+717 từ cửa thu nước sang hố 

thu có tấm đan. 

c) Phần cắt giảm: 

- Cắt giảm khối lượng vuốt nối đường dân sinh tại Km0+635,06 (Phải tuyến) và 

tại Km0+676,39 (Phải tuyến) 

7.2.2. Phần cầu 3 nhịp tại Km1+656,58: 

- Bổ sung chi phí mạ kẽm thép khe co giãn, bulong neo thép khe co giãn trên vĩa hè. 

- Thiết kế điều chỉnh khối lượng thép dầm cầu, dầm ngang, mố cầu. 

- Thiết kế điều chỉnh khối lượng bê tông lan can, ống thoát nước mặt cầu, đánh rỉ 

kết cấu thép chờ. 

- Bổ sung dịch chuyển các vị trí dầm cầu hiện trạng (06 dầm) để đảm bảo các khe 

hở giữa dầm cầu và tường ngực đúng theo hồ sơ thiết kế. 

- Bổ sung dự toán chi phí kiểm tra, kiểm định đối chứng chất lượng công trình 

mới nhằm kiểm tra, xác định năng lực chịu tải của 02 cầu trước khi đưa vào sử dụng. 
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7.3. Giải pháp thiết kế điều chỉnh, bổ sung: 

- Thiết kế mới đoạn đường từ Km2+371,68 – Km2+578,45 và đoạn từ 

Km3+018,28 – Km3+114,36 kết cấu như sau:  

+ Lớp mặt đường BTXM 30MPa dày 25cm. 

+ Lót 01 lớp bạt nilon. 

+ Lớp móng dưới bằng CPĐD loại 1 Dmax37,5 dày 18cm. 

- Thiết kế mới đoạn đường từ Km3+114,36 – Km3+292,43 bằng kết cấu đất cấp 

3 đầm chặt K95. 

- Các vuốt nối bê tông nhựa với kết cấu như sau: 

+ Lớp bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm. 

+ Lớp thấm bám bằng nhựa pha dầu tiêu chuẩn 0,8kg/m2. 

+ Lớp móng trên bằng CPĐD loại 1 Dmax=25mm dày 15cm 

+ Lớp móng dưới bằng CPĐD loại 1 lớp dưới Dmax=37,5mm dày 15cm. 

- Cống tròn được thiết kế với tải trọng H30 - XB80, ống cống BTLT 25Mpa; 

Móng đầu cống, sân cống bằng bê tông M150 đá 2x4; Tường đầu, tường cánh bằng bê 

tông M150 đá 2x4. 

- Điều chỉnh thiết kế gia cố thượng lưu cống tại K0+717,40 từ tường cánh sang 

hố thu nước để đảm bảo an toàn giao thông. Kết cấu hố thu nước như sau: 

+ Móng hố thu bằng bê tông M150 đá 2x4; Tường hố thu bằng bê tông M150 đá 

2x4, Xà mũ hố thu bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, Tấm đan bằng bê tông cốt thép 

M250 đá 1x2. 

- Bản giảm tải cống bản Lo=5,4m tại Km3+101,27 được thiết kế bằng bê tông 

cốt thép M300 trên lớp đệm sỏi sạn. 

- Bổ sung biện pháp dịch chuyển các dầm cầu hiện trạng (06 dầm) do các khe hở 

giữa đầu dầm với tường ngực mố không đều nhau < 5cm về đúng theo hồ sơ thiết kế 

để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

8. Tổng dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: 

Ba mươi tỷ đồng chẵn). 

Trong đó:  

Đơn vị tính: VN đồng 

TT Hạng mụcchi phí 

Tổng dự toán 

theo QĐ số 

1524/QĐ-UBND 

ngày 17/6/2020 

Tổng dự toán 

sau điều chỉnh, 

bổ sung 

Tăng+/giảm- 

1 Đền bù, GPMB 10.823.400.000 10.084.157.000 -739.243.000 

2 Xây dựng 15.104.671.000 16.858.914.000 1.754.243.000 

3 Quản lý dự án 354.925.000 399.913.000 44.988.000 

4 Chi phí tư vấn 1.226.612.000 1.339.505.000 112.893.000 

5 Chi phí khác 1.018.337.000 1.317.511.000 299.174.000 

6 Dự phòng 1.472.055.000 0.000 -1.472.055.000 

  Tổng cộng 30.000.000.000 30.000.000.000 0  

9. Điều chỉnh, bổ sung giá trị hợp đồng xây lắp: theo bảng sau 
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Đơn vị tính: VN đồng 

TT Hạng mục ĐC, BS lần 1 
Hợp đồng  

ĐC, BS lần 2 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

I Chi phí hạng mục chung 321.504.824 321.504.824 0 

II Hạng mục xây lắp 15.104.670.752 16.858.913.921 1.754.243.169 

1 Đường giao thông 5.716.884.522 7.282.784.701 1.565.900.178 

2 Cầu dầm 3 nhịp Km1+656,58 6.380.792.344  6.569.135.335  188.342.990 

3 Cầu dầm 1 nhịp Km5+596,67 3.006.993.886 3.006.993.886 0 

III Chi phí dự phòng 650.246.401 0 -650.246.401 

Tổng cộng (I+II+III) 16.076.422.000 17.180.419.000 0 

10. Hồ sơ kèm theo: 

- Quyết định số 2563/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh; 

- Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh; 

- Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị; 

- Văn bản số 3085/UBND-CN ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị; 

- Quyết định số 597/QĐ-SNN ngày 11/11/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Quyết định số 223/QĐ-SNN ngày 14/7/2020 của Sở nông nghiệp và PTNT; 

- Hợp đồng số số 151/2019/HĐ-XD ngày 12/11/2019; 

- Tờ trình ngày 25/11/2019 về việc thiết kế bổ sung mở cống thoát úng tại 

Km1+754 và Tờ trình số 15/2019/TTr-HTX ngày 18/12/2019 về việc điều chỉnh kết 

cấu thượng lưu cống hộp tại Km0+717 của Hợp tác xã An Đôn; 

- Biên bản làm tại hiện trường ngày 30/6/2020; 

- Tờ trình số 01/TT-BGSĐTCT ngày 26/5/2020 của Ban giám sát cộng đồng 

phường An Đôn;  

- Tờ trình số 10/TT-HTX ngày 03/4/2020 của HTX sản xuất nông nghiệp phường 

An Đôn;  

- Tờ trình số ngày 02/4/2020 của chùa An Đôn phường An Đôn;  

- Tờ trình số 15/2019/TT-HTX ngày 18/12/2019 của HTX sản xuất nông nghiệp 

phường An Đôn;  

- Tờ trình ngày 25/11/2019 của HTX sản xuất nông nghiệp phường An Đôn;  

- Hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung; 

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Sở Giao thông vận tải thẩm định để có cơ 

sở trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

công trình trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Ban QLDA; 

- Lưu: VT, KH-TC, QLXDCT..                                                                                 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Hồ Xuân Hòe 



PHỤ LỤC: TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 

Hạng mục: Đường từ Km0+192,22÷Km5+600 

Công trình: Đường nối từ cầu Thạch Hãn đến Trung tâm phường An Đôn, thị xã Quảng 

Trị 

(Kèm theo Tờ trình số: 259  /TTr-SNN ngày  12 /8/2020 của sở Nông nghiệp &PTNT) 

TT Hạng mục chi phí 
Ký 

hiệu 

Theo Quyết 

định số 

1524/QĐ-

UBND 

Giá trị sau 

điều chỉnh, bổ 

sung 

Tăng (+),         

Giảm (-) 

I Chi phí đền bù GPMB GGPMB 10.823.400.000 10.084.157.000 -739.243.000 

II Chi phí xây dựng GXD 15.104.671.000 16.858.914.000 1.754.243.000 

III Chi phí quản lý dự án GQLDA 354.925.000 399.913.000 44.988.000 

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng GTV 1.226.612.000 1.339.505.000 112.893.000 

1 
Chi phí khảo sát, lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi 
GTV1 465.983.000 465.983.000                         -    

2 
Chi phí giám sát khảo sát bước 

nghiên cứu khả thi 
GTV2 8.624.000 8.624.000                         -    

3 
Chi phí khảo sát bước lập thiết 

kế bản vẽ thi công  
GTV3 115.215.000 154.605.000         39.390.000  

4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công  GTV4 178.162.000 197.757.000         19.595.000  

5 
Chi phí giám sát khảo sát bước 

BVTC  
GTV5 4.692.000 4.692.000                         -    

6 
Chi phí giám sát thi công xây 

dựng  
GTV6 425.294.000 479.202.000         53.908.000  

7 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu xây 

dựng công trình 

(NĐ63/2014/NĐ-CP) 

GTV7 14.321.000 14.321.000                         -    

8 

Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu 

xây dựng công trình 

(NĐ63/2014/NĐ-CP) 

GTV8 14.321.000 14.321.000                         -    

V Chi phí khác GK 1.018.337.000 1.317.511.000 299.174.000 

1 Chi phí thẩm định dự án đầu tư GK1 9.343.000 9.343.000                        -    

2 Chi phí thẩm định thiết kế BVTC GK2 13.714.000 15.452.000           1.738.000  

3 Chi phí thẩm định dự toán GK3 13.336.000 15.026.000           1.690.000  

4 
Chi phí thẩm định hồ sơ mời 

thầu 
GK4 7.160.000 7.160.000                          -    

5 Chi phí thẩm định kết quả LCNT GK5 7.160.000 7.160.000                          -    

6 
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết 

toán  
GK6 190.000.000 190.000.000                          -    

7 

Chi phí kiểm định công trình cũ 

và kiểm tra, kiểm định đối chứng 

chất lượng công trình mới 

GK7 285.085.000 580.831.000       295.746.000  

- Chi phí kiểm định công trình cũ  285.085.000 285.085.000                          -    

- 
Chi phí kiểm tra, kiểm định đối 

chứng chất lượng công trình mới 
 

                         

-    
295.746.000                          -    

8 

Chi phí đo vẽ bản đồ địa chính 

khôi phục cọc GPMB phục vụ 

thu hồi đất và GPMB 

GK8 100.000.000 100.000.000                          -    

9 Chi phí bảo hiểm phần đường GK9 16.222.000 16.222.000                          -    

10 Chi phí bảo hiểm phần cầu GK10 54.812.000 54.812.000                          -    

11 Chi phí hạng mục chung: GK11 321.504.824 321.504.824                          -    

12 Phí bảo vệ môi trường và thuế GK12                        -                           -                            -    
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TT Hạng mục chi phí 
Ký 

hiệu 

Theo Quyết 

định số 

1524/QĐ-

UBND 

Giá trị sau 

điều chỉnh, bổ 

sung 

Tăng (+),         

Giảm (-) 

suất tài nguyên đất đắp phục vụ 

thi công công trình 

13 

Chi phí  xây dựng đường tạm 

vận chuyển đất, bồi thường mặt 

bằng, cây trồng trên mỏ vật liệu 

GK13                        -                           -                            -    

14 Chi phí khác GK14                        -                           -                            -    

- 

Chi phí di chuyễn máy, thiết bị 

thi công và lực lượng lao động 

đến và ra khỏi công trường 

GK1                       -                           -                             -    

- 
Chi phí đảm bảo an toàn giao 

thông phục vụ thi công 
GK2                       -                           -                            -    

VI Chi phí dự phòng GDP 1.472.055.000 0 -1.472.055.000 

VII Tổng dự toán GTDT 30.000.000.000 30.000.000.000 0 
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