
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 /TTr-SNN Quảng Trị, ngày 12  tháng 8 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công-tổng dự toán  

 Dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV QLKT 

CTTL Quảng Trị quản lý 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 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 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019 về quản chí chi phí đầu tư xây dựng; 

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 1806/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng 

cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi 

Quảng Trị quản lý; 

 Căn cứ Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống 

thủy lợi do Công ty TNHH MTV QLKTCT Thủy lợi Quảng Trị quản lý; 

Căn cứ Tờ trình số 43/TTr-TN ngày 10/8/2020 của Công ty TNHH MTV 

QLKTCTTL Quảng Trị về việc thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế giai đoạn thiết kế 

bản vẽ thi công-tổng dự toán dự án Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty 

TNHH MTV QLKTCT Thủy lợi Quảng Trị quản lý; 

Sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thẩm định và 

kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xem xét phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo 

sát, lập thiết kế BVTC, dự toán công trình và các nhiệm vụ liên quan với các nội dung 

chính sau: 

I. Thông tin chung về dự án: 

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV 

QLKT CTTL Quảng Trị quản lý. 

2. Chủ đầu tƣ dự án: Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị 

3. Địa điểm xây dựng: tỉnh Quảng Trị  

4. Tổng mức đầu tƣ xây dựng dự kiến: 131.834.000.000 đồng. 

 5. Nguồn vốn đầu tƣ: Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công 

trình thủy lợi Quảng Trị (Bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp) 
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 6. Tổ chức lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế: Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

QLKT CTTL Quảng Trị–Xí nghiệp Tư vấn Đầu tư & Xây dựng. 

II. Nội dung thẩm định: 

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định:  

- Tờ trình; các văn bản pháp lý liên quan; 

- Hồ sơ nhiệm vụ, dự toán khảo sát, thiết kế BVTC và tổng dự toán; 

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng 

- TCVN 9398:2012 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung. 

- TCVN 8224:2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới kh ống 

chế mặt bằng địa hình. 

- TCVN 8225:2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới  khống 

chế cao độ địa hình. 

- TCVN 8226:2009 Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về khảo sát mặt 

cắt và bình đồ địa hình các tỷ lệ 1/200 đến 1/5.000. 

- TCVN 8478-2018 Công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần , khối lượng 

khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế. 

- TCVN 8477-2018 Công trình thủy lợi - yêu cầu về thành phần , khối lượng 

khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế. 

- TCVN  8481:2010 Công trình đê điều - Yêu cầu về thành phần, khối lượng 

khảo sát địa hình. 

- TCVN 10404 : 2015 Công trình đê điều - Khảo sát địa chất công trình. 

- TCVN 9155:2012 Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong khảo sát địa chất. 

- TCVN 2683:2012 Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu. 

- Quy phạm kí hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 của Tổng 

cục địa chính ban hành năm 1995. 

- QCVN 11:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao 

(Thay thế quy phạm xây dựng lưới độ cao nhà nước hạng 1, 2, 3, 4 năm 1989).  

- QCVN 04:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ 

(Thay thế quy phạm tam giác nhà nước hạng I, II, III, IV của Cục đo đạc bản đồ nhà 

nước ban hành năm 1976). 

- Các tiêu chuẩn và tài liệu liên quan khác. 

3. Nhiệm vụ khảo sát:  

3.1. Mục đích khảo sát:  

Cung cấp đầy đủ các tài liệu cần thiết về mặt bằng hiện trạng của tuyến công 

trình, đặc điểm địa hình dọc theo tuyến thiết kế. Xác định chính xác vị trí, quy mô, 

kích thước của công trình và các hạng mục công trình nhằm làm cơ sở và phục vụ trực 

tiếp cho công tác thiết kế, đồng thời giúp cho việc lập và tính toán khối lượng đào đắp 

đầy đủ và chính xác. 
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3.2. Phạm vi khảo sát:  

a. Phần kênh mương: Khảo sát các tuyến kênh trên địa bàn tỉnh giai đoạn thiết kế 

BVTC với tổng chiều dài 23.084,2m cụ thể: 

TT Hạng mục, đoạn, tuyến kênh Chiều dài, L(m) 

I Hệ thống Nam Thạch Hãn 13.165,0 

1 Kênh VC N1-A1, đoạn từ K0+00- K3+580 3.580,0 

2 Kênh VC N4-B2, đoạn từ K0+00-K1+780 1.780,0 

3 Kênh VC N6-8/N6, đoạn từ K0+00-K1+150 1.150,0 

4 Kênh Mai Đàn/N2B, đoạn từ K0+00-K0+989 989,0 

5 Kênh N2-3/N2B , đoạn từ K0+00- K1+322 1.322,0 

6 Kênh N1-8, đoạn từ K0+00- K2+411 2.411,0 

7 Kênh VC N2-A, đoạn từ K0+00-K1+159 1.159,0 

8 Kênh N1-9C, đoạn từ K0-K0+774 774,0 

II Hệ thống Ái Tử 1.718,0 

1 Kênh N18, đoạn từ K0+00-K0+918 918,0 

2 Kênh N4-8, đoạn từ K0+00-K0+800 800,0 

III Hệ thống Hà Thƣợng 1.686,0 

1 Kênh chính đoạn 1 từ K2+200÷K2+860 660,0 

2 Kênh chính đoạn 2 từ K3+360÷K4+075 715,0 

3 Kênh N9-2, đoạn từ K0-K0+311 311,0 

IV Hệ thống La Ngà 2.100,0 

1 Kênh chính, đoạn từ K3+441-K3+541 100,0 

2 Kênh N1, đoạn từ K0+00- K2+000 2.000,0 

V Hệ thống Trúc Kinh 195 

1 Kênh chính K0+155-K0+350 195 

VI Hệ thống Triệu Thƣợng 624,0 

1 Kênh N31/HT Triệu Thượng 1 đoạn từ K0-K0+624 624,0 

VII Hệ thống Bảo Đài 3.555,7 

1 Kênh chính K13+059,5-K15+00 1.940,5 

2 Kênh N15 từ K0+762-K2+377,2 1.615,2 

  Cộng: 23.084,2 

b. Phần trạm bơm: bao gồm các Trạm bơm Nhĩ Hạ, Bến Ngự, Xuân Long, Sa 

Lung. 

3.3. Thành phần công tác khảo sát: 

3.3.1. Khảo sát địa hình: 

a) Cấp địa hình: 

- Các đoạn khảo sát có cấp địa hình trên cạn cấp II. 

b) Lưới cao độ, tim tuyến  công trình: 
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- Thủy chuẩn kỹ thuật: khống chế cao độ cho các trạm đo vẽ địa hình, các điểm 

khoan đào, các điểm cắt dọc tim tuyến công trình. 

- Xác định tim tuyến kênh: điểm đầu (K0), cuối (KC), các điểm ngoặt (Si). 

c) Đo vẽ bình đồ địa hình: 

* Yêu cầu đo vẽ bình đồ: 

- Trên cơ sở các lưới tọa độ và cao độ đã lập tiến hành đo vẽ bình đồ vị trí các 

công trình. Mục đích xác định hướng tuyến trong khu vực, trên bình đồ thể hiện đầy 

đủ và chính xác các yếu tố địa hình, địa vật...  

- Nội dung biểu thị trên bình đổ gồm: Biểu diễn đầy đủ các điểm sạt lở, điểm lộ 

địa chất, Biểu diễn đầy đủ hiện trạng của bề mặt tự nhiên, các công trình xây dựng 

công cộng, công trình giao thông, dân cư…; Biểu diễn sự diễn biến của bề mặt địa 

hình, địa vật; Biểu diễn mối tương quan giữa các yếu tố được biểu diễn trên bình đồ 

trong hệ cơ sở toán học chính xác theo những tỷ lệ thích hợp theo yêu cầu. 

* Phạm vi đo vẽ bình đồ:  

Phạm vi đo vẽ phải đủ diện tích bố trí các phương án về công trình xây dựng, 

tương quan giữa chúng với địa hình, địa vật xung quanh và các công trình liên quan, 

bao gồm cả phần bố trí mặt bằng công trình theo chiều dọc; Bình đồ các tuyến đường 

điện đo từ tim ra mỗi bên 15-20m. 

* Tỷ lệ đo vẽ bình đồ:  

Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/5.000, 1/2.000, khoảng cao đều h = 2,0m  

Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500, khoảng cao đều h = 0,5m  

d) Đo vẽ cắt dọc, cắt ngang: 

* Yêu cầu đo vẽ cắt dọc, cắt ngang: 

- Mặt cắt dọc tuyến: Được đo theo tuyến tim công trình, đo vẽ từ thượng lưu 

xuống hạ lưu. 

- Mặt cắt ngang tuyến: Vẽ theo phương vuông góc với phương cắt dọc. Chiều vẽ: 

từ trái sang phải theo chiều tiến của cắt dọc. 

- Trên mặt cắt dọc, ngang phải biểu diễn những yếu tố sau: 

+ Vị trí các điểm đầu, ngoặt và cuối của mặt cắt: Trường hợp mặt cắt ngang 

không có định vị theo toạ độ, vị trí mặt cắt ngang được định vị theo phương và vị trí 

trên cắt dọc. 

+ Các điểm đặc trưng của địa hình: cao, thấp, yên ngựa, chỗ xói lở … 

+ Các điểm và hình dáng địa vật: bờ, lòng, sườn kênh, sông núi, nhà dân, khu dân 

cư, khu công nghiệp, nghĩa địa. 

+ Các góc liên kết giữa các yếu tố của cắt dọc, ngang. 

* Nội dung đo vẽ cắt dọc, cắt ngang: 

- Đo vẽ cắt dọc tuyến tỷ lệ dài 1/1000, tỷ lệ cao 1/100. 

- Đo vẽ cắt ngang tuyến tỷ lệ 1/200 với mật độ khoảng 50-100m/mc, chiều rộng 

của mỗi mặt cắt tối thiểu phải  1,5÷2b (b là chiều rộng của phạm vi 2 chân phía ngoài 

công trình), tận dụng các mặt cắt đã đo ở giai đoạn dự án đầu tư. 

3.3.2. Khảo sát địa chất: Tận dụng tài liệu giai đoạn dự án đầu tư. 

3.3.3. Công tác khác: Tận dụng tài liệu giai đoạn dự án đầu tư. 
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3.4. Khối lƣợng công tác khảo sát xây dựng: (Chi tiết có phụ lục 1 kèm theo). 

4. Nhiệm vụ lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán:  

Thiết kế cơ sở, báo cáo nghiên cứu khả thi được lập phải đảm bảo đầy đủ nội 

dung, tuân thủ theo Điều 80 của Luật xây dựng 2014, phù hợp với QCVN 04-

02:2010/BNNPTNT về thành phần, nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC 

các công trình thủy lợi. 

5. Nhiệm vụ lập nhiệm vụ khảo sát: 

Việc lập nhiệm vụ khảo sát tuân thủ Điều 12, Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 

12/5/2015 của Chỉnh phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng . 

6. Nhiệm vụ giám sát khảo sát xây dựng: 

Nội dung công tác giám sát khảo sát xây dựng tuân thủ Nghị định 46/2015/NĐ-

CP ngày 12/5/2015 của Chỉnh phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây 

dựng, bao gồm: 

- Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, 

thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với 

phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng. 

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: Vị trí khảo sát, 

khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí 

nghiệm; kiểm tra thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; kiểm tra công tác 

đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát. 

7. Giá trị chi phí lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát, khảo sát địa hình, 

địa chất, thiết kế BVTC trình thẩm định: 2.880.013.000 đồng. 

Trong đó: 

+ Chi phí khảo sát, Thiết kế BVTC: 2.844.569.000 đồng 

+ Chi phí khác: 35.444.000 đồng 

8. Tiến độ thực hiện: 30 ngày.  

9. Phƣơng pháp lập dự toán: 

- Dự toán khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi được lập trên cơ sở định mức, 

đơn giá hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư 09/2019/TT-BXD và Thông tư 

10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây Dựng. 

- Đơn giá nhân công, giá ca máy được xác định theo công văn số 1335/UBND-

CN ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD 

ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

- Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án đầu tư 

xây dựng. 

III. Kết quả thẩm định: 

1. Kết quả thẩm định nhiệm vụ, dự toán khảo sát, thiết kế BVTC-tổng dự 

toán: 

- Nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công-tổng dự toán được lập phù hợp 

với mục tiêu, phạm vi đầu tư xây dựng công trình đã phê duyệt. 
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- Phạm vi, khối lượng khảo sát cơ bản tuân thủ theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn 

và các quy phạm hiện hành khác có liên quan. 

- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhiệm vụ: Giảm một số hạng mục phù 

hợp với dự án. 

2. Kết quả thẩm định dự toán: 

- Khối lượng chủ yếu của dự toán phù hợp với khối lượng được lập trong nhiệm 

vụ khảo sát. 

- Phương pháp lập dự toán khảo sát, lập thiết kế BVTC phù hợp với thông tư 

hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng. Các cơ sở để xác 

định các khoản mục chi phí khác trong dự toán công trình phù hợp với các quy định 

hiện hành. 

- Giá trị dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và các chi phí liên 

quan sau khi thẩm định là: 2.843.877.000 đồng (Bằng chữ:Hai tỷ, tám trăm bốn mươi 

ba triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng). 

Trong đó:   

TT Hạng mục chi phí Giá trị đề nghị 
Giá trị thẩm 

định 

Tăng, giảm  

(+/-) 

1 Chi phí khảo sát 501.189.000 467.440.000 -33.749.000 

2 
Chi phí lập thiết kế 

BVTC-TDT 2.343.380.000 2.343.380.000 0 

3 
Chi phí lập nhiệm vụ 

khảo sát 15.036.000 14.023.000 -1.013.000 

4 Chi phí giám sát khảo sát 20.408.000 19.034.000 -1.374.000 

  Tổng cộng 2.880.013.000 2.843.877.000 -36.136.000 

- Nguyên nhân tăng/giảm: điều chỉnh theo mục 1, phần III. 

IV. Kết luận và kiến nghị: 

Việc lập nhiệm vụ, dự toán các hạng mục giai đoạn thiết kế BVTC và tổng dự 

toán công trình đảm bảo các nội dung theo quy định hiện hành, đủ điều kiện phê duyệt 

làm cơ sở để Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt nhiệm vụ, dự toán giai đoạn TKBVTC để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, 

đảm bảo đúng thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành./. 

Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng trị; 

- Lưu: VT, KHTC, QLXDCT.  

GIÁM ĐỐC  
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Phục lục 1: Khối lƣợng công tác khảo sát xây dựng 
(Kèm theo Tờ trình số  261  /TTr-SNN ngày  12  /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT ) 

TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

A PHẦN KÊNH MƢƢƠNG 
  

    

I Hệ thống Nam Thạch Hãn 
  

    

1 Kênh VC N1-A1 đoạn từ K0 ÷ K3+580 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 3,58 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 6,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 35,80 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 3580 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 4,04 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 10,6m. Tận dụng khối lượng khảo 

sát bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí 

một mặt cắt: L = (3580/50+1)x10,6 - 365,6  = 

404 m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

2 Kênh VC N4-B2 đoạn từ K0 ÷ K1+780 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 1,78 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 4,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 17,80 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 1780 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 2,23 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 12,0m. Tận dụng khối lượng khảo 

sát bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí 

một mặt cắt: L = (1780/50+1)x12-216,4 = 

223 m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

3 Kênh N6-8/N6 đoạn từ K0 ÷ K1+150 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 1,15 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 3,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 11,50 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 1150 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,22 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 8,2m. Tận dụng khối lượng khảo 

sát bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí 

một mặt cắt: L = (1150/50+1)x8,2-74,5 = 122 

m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

4 
Kênh Mai Đàn/N2B đoạn từ K0 ÷ 

K0+989     
  

 

Khống chế mặt bằng đường chuyền cấp 

II; Địa hình cấp 2 
điểm 2 L = 665/360 = 2 điểm 

TCVN 8478:2018 Phụ lục A; 

Mục A.3.2.2: Lưới đường chuyền 

hạng 4, đường chuyền cấp 1, 

đường chuyền cấp 2:  0,36 km/ 1 

điểm 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

 

Bình đồ trên cạn tỷ lệ 1/500, đường đồng 

mức 0,5m; Địa hình cấp 2 
ha 1,0 

Đo tim tuyến từ thượng lưu về hạ lưu đủ diện 

tích bố trí tuyến kênh; mỗi bên tra 7.5m: F 

=(15m x 665m)/10.000 = 0,665 ha 

TCVN 8478:2018 Mục 6.9.2:  

Đo bình đồ tỷ lệ 1/500 và với 

chênh cao đường đồng mức h = 

1,0m 

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,989 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3 

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 4,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 9,89 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 989 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 0,59 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 10m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (989/50+1)x10-148,8 = 59m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

5 Kênh N2-3/N2B đoạn từ K0 ÷ K1+322 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 1,322 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 4,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 13,22 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 1322 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,83 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 12,6m. Tận dụng khối lượng khảo 

sát bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí 

một mặt cắt: L = (1322/50+1)x12,6-162,8 = 

219 m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

6 Kênh N1-8 đoạn từ K0 ÷ K2+441 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 2,411 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 5,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 24,11 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 2411 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 4,94 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 16m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (2411/50+1)x16-293,1 = 494 m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

7 Kênh VC N2-A đoạn từ K0 ÷ K1+159 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 1,159 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 4,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 11,59 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 1159 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 0,95 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 11,4m. Tận dụng khối lượng khảo 

sát bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí 

một mặt cắt: L = (1159/50+1)x11,4-180,3 = 

95m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

8 Kênh N1-9C đoạn từ K0 ÷ K0+774 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,774 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 2,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 7,74 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 774 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 0,88 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 14m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (774/50+1)x14-142,9 = 88m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

II Hệ thống Triệu Thượng 
  

    

1 
Kênh N31/HT Triệu Thƣợng 1 đoạn từ 

K0 ÷ K0+624     
  

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,624 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 2,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 6,24 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 624 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 0,79 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 12m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (624/50+1)x12-83,2 = 79m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

III Hệ thống Ái Tử 
  

    

1 Kênh N18 đoạn từ K0 ÷ K0+918 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,918 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 3,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 9,18 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 918 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,24 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 10m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (918/50+1)x10-70  = 124m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

2 Kênh N4-8 đoạn từ K0 ÷ K0+800 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,8 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 3,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 8,00 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 800 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,15 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 11m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (800/50+1)x11 -72 = 115m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

IV Hệ thống Hà Thượng 
  

    

1 Kênh chính Hà Thƣợng 
  

    

1.1 Kênh chính đoạn từ K2+200 ÷ K2+860 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,66 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 3,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 6,60 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 660 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,87 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 25m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (660/50+1)x25-168  = 187m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

1,2 Kênh chính đoạn từ K3+360 ÷ K4+075 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,715 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 3,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 7,15 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 715 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,57 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 24m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (715/50+1)x24-210  = 157m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

2 Kênh N9-2 đoạn từ K0 ÷ K0+311 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,311 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 2,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 3,11 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 311 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 0,19 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 11m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (311/50+1)x11-60  = 19 m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

V Hệ thống Bảo Đài 
  

    

1 Kênh chính đoạn từ K13+059,5 ÷ K15 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 1,9405 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 5,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 19,405 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 1940,5 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 5,15 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 24m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (1940,5/50+1)x24-440  = 515m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

2 Kênh N15 đoạn từ K0+762 ÷ K2+377,2 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 1,615 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 3,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 16,152 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 1615,2 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,60 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 15m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (1615,2/50+1)x15-340  = 160 m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

VI Hệ thống La Ngà 
  

    

1 
Kênh chính La Ngà đoạn từ K3+440 ÷ 

K3+540     
  

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,1 Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

chiều dài tuyến đo Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 2,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,000 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 100 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 0,05 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 15m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (100/50+1)x15-39,7 = 5 m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

2 Kênh N1 đoạn từ K0 ÷ K2 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 2,0 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 4,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 20,00 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 2000 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 3,55 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 20m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (2000/50+1)x20-465,5  = 355 m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

VII Hệ thống Trúc Kinh 
  

    

1 Kênh chính đoạn từ K0+155 ÷ K0+350 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,195 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 2,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,95 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 195 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 0,22 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 25m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (195/50+1)x25-101  = 22m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

B PHẦN TRẠM BƠM 
  

    

I Hệ thống Hà Thƣợng 
  

    

1 Trạm bơm Nhĩ Hạ 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 1,2 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 4,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 12,00 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 1200 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,00 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 10,4m. Tận dụng khối lượng khảo 

sát bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí 

một mặt cắt: L = (1200/50+1)x10,4-160 = 

100m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

2 Trạm bơm Bến Ngự 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,2 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 2,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 2,00 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 200 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 0,07 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 10,4m. Tận dụng khối lượng khảo 

sát bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí 

một mặt cắt: L = (200/50+1)x10,4-45  = 7m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

II Hệ thống Kinh Môn 
  

    

1 Trạm bơm Xuân Long 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,7 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3  

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 3,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 7,00 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 700 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 0,54 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 8m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (700/50+1)x8-66,5  = 54m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

2 Đƣờng điện trạm bơm Xuân Long 
  

    

- 
Trắc dọc trên cạn tuyến đường dây 

0,4KV địa hình cấp 3 
100m 5,00 

Đo từ rạm biến áp đến nhà trạm. Tỷ lệ 1/1000 

chiều dài L =500m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.4 và 

8.6: Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000  

III 
Hệ thống nguồn nƣớc trạm bơm Tân 

Mỹ     
  

1 Trạm bơm Sa Lung 
  

    

- Thủy chuẩn kỹ thuật, địa hình cấp 2 km 0,36 
Chiều dài tuyến thủy chuẩn kỹ thuật bằng 

chiều dài tuyến đo 

TCVN 8478:2018: Phụ lục B; 

Mục B.2.3 

- Xác định mốc tim tuyến; Địa hình cấp 2 Mốc 2,00 
Tuyến kênh: Điểm đầu (K0) điểm cuối (Kc), 

các điểm ngoặt (St) 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.8. Xác 

định tim tuyến công trình 

- Trắc dọc trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 3,605 
Đo từ thượng lưu về hạ lưu. Tỷ lệ 1/1000; 

chiều dài L = 360,5 m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000 

- Trắc ngang trên cạn; Địa hình cấp 2 100m 1,45 

Đo vẽ cắt ngang với tỷ lệ 1/100, chiều rộng 

cắt ngang 25m. Tận dụng khối lượng khảo sát 

bước lập dự án đầu tư, khoảng 50m bố trí một 

mặt cắt: L = (360,5/50+1)x25-60  = 145m 

 TCVN 8478:2018 Mục 7.9.2.1: 

Đo theo phương vuông góc với 

dòng chảy với mật độ từ (50-

100)m/1mc và theo đường phân 

giác của góc ngoặt. Độ rộng bằng 

2B, tỷ lệ 1/100 đến 1/200 

2 Đƣờng điện 
  

    

2.1 Đường dây 22KV 
  

    

 

Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng 

mức 5m, địa hình cấp 3 
ha 0,12 

Đo tim tuyến trạm biến áp đến nhà trạm đủ 

diện tích bố trí tuyến; mỗi bên tra 20m: F 

=(30 x 40)/10.000 = 0,12 ha 
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TT Hạng mục/Nội dung khảo sát 
Đơn 

vị 

Khối 

lƣợng 
Diễn giải Tiêu chuẩn áp dụng 

- 
Trắc dọc trên cạn tuyến đường dây 22KV 

địa hình cấp 3 
100m 0,30 

Đo từ rạm biến áp đến nhà trạm. Tỷ lệ 

1/1000; chiều dài L = 30m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.4 và 

8.6: Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000  

2.2 Đường dây 0,4KV 
  

    

 

Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng 

mức 2m, địa hình cấp 3 
ha 1,92 

Đo tim tuyến trạm biến áp đến nhà trạm đủ 

diện tích bố trí tuyến; mỗi bên tra 20m: F 

=(480 x 40)/10.000 = 1,92 ha 

  

- 
Trắc dọc trên cạn tuyến đường dây 

0,4KV địa hình cấp 3 
100m 4,80 

Đo từ rạm biến áp đến nhà trạm. Tỷ lệ 

1/1000; chiều dài L=480m 

TCVN 8478:2018 Mục 7.9.4 và 

8.6: Đo vẽ cắt dọc Tỷ lệ 1/500; 

1/1000 đến 1/2000  

2.3 Trạm biến áp 
  

    

 

Đo vẽ bình đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng 

mức 0,5m, địa hình cấp 3 
ha 0,0625 

Đo vị trí đặt trạm biến áp: F =(25 x 

25)/10.000 = 0,0625 ha 
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Phụ lục 02: TỔNG HỢP CHI PHÍ KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ BVTC - TDT 

Dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV QLKT CTTL Quảng Trị quản lý 

(Kèm theo Tờ trình số   261  /TTr-SNN ngày    12  /8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT ) 

  
 

              
Đơn vị tính: VN 

Đồng 

TT Hạng mục chi phí 
Ký 

hiệu 
Cách tính 

Giá trị 

trƣớc thuế 

Thuế 

VAT 

Giá trị 

sau thuế 
Ghi chú 

I 
Tƣ vấn khảo sát, lập thiết kế 

BVTC  
Gtv Gtv1+Gtv2 2.554.970.000 255.497.000 2.810.467.000   

1 Chi phí khảo sát Gtv1   424.625.000 42.462.000 467.087.000   

2 Chi phí thiết kế BVTC Gtv2 
  

103.414.813.000  
x 2,060% 2.130.345.000 213.035.000 2.343.380.000 

 TT 16/2019/TT-

BXD 

(Giá trị theo QĐ số 

1806/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2020)  

II Chi phí khác Gk Gk1+Gk2 30.030.000 3.003.000 33.033.000   

1 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát  Gk1 Gtv1 x 3,0% 12.739.000 1.274.000 14.013.000 
TT 09/2019/TT-

BXD 

2 Chi phí giám sát khảo sát   Gk2 Gtv1 x 4,072% 17.291.000 1.729.000 19.020.000 
TT 16/2019/TT-

BXD 

  Tổng cộng Gtdt Gtv+Gk 2.843.500.000   

(Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng chẳn./.) 
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