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                 Số:          /STTTT-VP Quảng Trị, ngày       tháng 10  năm 2021 

  
 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin 

 và truyền thông cơ sở năm 2021 
 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 
 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ hợp thứ 

4; Luật về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ 

bản ngày 19/6/2009; Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23/11/2009;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên 

ứng dụng công nghệ thông tin; 

Căn cứ Quyết định 238/QĐ-BTTTT ngày 21/02/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 39/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã, phường ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông; 

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây 



 2 

mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 2470/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới năm 2021; 

Căn cứ Báo cáo kinh tế kỹ thuật do Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ 

và Thương mại Dtekco lập; 

Các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình liên quan khác. 

Sau khi thẩm định, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thẩm định 

thiết kế bản vẻ thi công và dự toán công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ 

thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2021 như sau: 

1. Tóm tắt các nội dung chủ yếu của công trình: 

 a. Công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền 

thông cơ sở năm 2021. 

b. Địa điểm lắp đặt:  

- Xã Tân Long- huyện Hướng Hóa. 

- Xã Vĩnh Lâm- huyện Vĩnh Linh. 

- Xã Mò Ó- huyện Đakrông. 

c. Nhà thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty Cổ phần Giải pháp Công 

nghệ và Thương mại Dtekco 

e. Tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng: 

 - Đối với thiết bị phát thanh: 

+ QCVN 117:2018/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 

117:2018/BTTTT Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA-Phần truy nhập vô 

tuyến. 

+ QCVN 18:2014/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện 

từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện. 

+ QCVN 86:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện 

từ cho thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động. 

+ QCVN 12:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối 

thông tin di động GSM. 

+ QCVN 15:2015/BTTTT: Về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA 

FDD. 

+ Các thiết bị cung cấp cho dự án phải có chứng nhận hợp chuẩn theo quy 

định của pháp luật Việt Nam. 

+ Và các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan; 

g. Nội dung thiết kế:  

- Đầu tư hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT- Viễn thông mới trên địa 

bàn các xã Tân Long, huyện Hướng Hóa; xã Mò Ó, huyện Đakrông. 

- Bổ sung các cụm thu truyền thanh thông minh ứng dụng CNTT- Viễn 

thông cho hệ thống đài truyền thanh xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh để đảm bảo 
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vùng phủ sóng. 

2. Kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công: 

- Hồ sơ thiết kế tuân thủ Quy chuẩn được áp dụng. 

- Thiết kế bản vẽ thi công phù hợp với nhu cầu dự án. 

- Đánh giá mức độ an toàn công trình: Đảm bảo. 

- Sự hợp lý của việc lựa công nghệ và thiết bị công nghệ. 

3. Kết quả thẩm tra dự toán: 

a. Các yếu tố đảm bảo tính hiệu quả: Chương trình mục tiêu quốc gia, tăng 

cường cơ sở vật chất thông tin và truyên thông nhằm thực hiện chủ trương rút ngắn 

khoảng cách thông tin giữa các địa phương; đáp ứng yêu cầu về hưởng thụ văn 

hóa, tinh thần cho nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, giáo dục truyền thống cách 

mạng. Tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và tạo sự ổn định chính 

trị, đảm bảo thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. Đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí số 8 có đài truyền thanh cơ sở. 

b. Xem xét các yếu tố đảm bảo tính khả thi: 

- Kết quả thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công: 

+ Hồ sơ thiết kế tuân thủ Quy chuẩn, Tiêu chuẩn được áp dụng, phù hợp với 

nhu cầu của dự án. 

+ Đánh giá mức độ an toàn công trình: Đảm bảo. 

- Kết quả thẩm tra dự toán công trình:  

+ Các định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản mục chi phí áp 

dụng trong dự toán là đúng và đủ theo quy định hiện hành. 

+ Các đơn giá không có trong Công bố đơn giá thì áp dụng theo đơn giá thị 

trường tại thời điểm lập. 

+ Giá thiết bị được căn cứ theo chứng  thư thẩm định giá số 331/CT-

ĐG/ASIAN ngày 16/10/2021 do Công ty Cổ phần thẩm định Asian lập. 

+ Các chi phí tư vấn đầu tư khác được tính theo Nghị định số 15/2021/NĐ-

CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và 

tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ 

Xây dựng về việc hướng dẫn  xác định và quản lý chi phí  đầu tư xây dựng; Thông 

tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định về 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

4. Kết quả thẩm định dự toán:  
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- Tổng mức đầu tư đã có thuế GTGT: 683.465.000 đồng 

Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi lăm nghìn đồng. 

Trong đó:  

+ Chi phí thiết bị: 647.801.000 đồng 

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 32.141.000 đồng 

+ Chi phí khác: 3.523.000 đồng 

5. Nguồn vốn: 

- Nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2021: 500.000.000 đồng 

- Nguồn vốn đối ứng xã Tân Long đã cam kết năm 2021: 183.465.000 đồng  

6. Kết luận: 

- Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ và Thương mại Dtekco có đầy đủ 

năng lực để thiết kế, lập dự toán công trình. 

 - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cơ bản tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 

phạm hiện hành và các yêu cầu của dự án đề ra./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tường 
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