
SỞ NN&PTNT QUẢNG TRỊ 

BQL RPHLVS THẠCH HÃN 

Số:       /TTr-BQL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày     tháng 6 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH  

Về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Công trình: Nâng cấp đường ranh cản lửa 

Địa điểm: Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng; xã Hải Lệ, TX Quảng Trị,  

tỉnh Quảng Trị 

 

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

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/12/2013; 

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

Căn cứ 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 Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 3628/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các 

Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc Tỉnh; Thông báo số 10/STC - TCHCSN ngày 

05/01/2021 của Sở Tài chính về việc thông báo Dự toán chi ngân sách Nhà 

nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng 

cấp đường ranh cản lửa; 

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn kính trình Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp 

đường ranh cản lửa với nội dung chính như sau: 

  

I. MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình: Nâng cấp đường ranh cản lửa. 

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. 

3. Đơn vị tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH MTV tư vấn MT&TN 

Quảng Trị. 

4. Địa điểm xây dựng: Xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng; xã Hải Lệ, TX 

Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.  

 5. Mục tiêu, quy mô và giải pháp thiết kế:  
5.1 Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp các tuyến đường ranh cản lửa hiện có đã 

xuống cấp, gián đoạn nhằm tạo ra hệ thống liên hoàn phục vụ phòng cháy, chữa 

cháy, phòng trừ sâu bệnh hại, đi lại tuần tra canh gác bảo vệ rừng trong khu vực; 

huy động lực lượng, điều chuyển được phương tiện máy móc chữa cháy khi có 

cháy rừng xảy ra.  

5.2. Quy mô và giải pháp thiết kế: 



- Chiều rộng đường ranh cản lửa nâng cấp: thiết kế rộng 6,0m và thi công 

đai trắng toàn diện, độ dốc mặt đường i=2,5%. 

- San đào cơ giới kết hợp thủ công: Chiều dày san đào trung bình 14-

16cm. Sử dụng máy ủi để đào, san gạt, lấp hầm hố, mô ụ kết hợp với nhân công 

chính sửa tại các vị trí cục bộ mặt đường và hai bên lề đường trên toàn tuyến với 

tổng chiều dài L=3.910m. 

6. Tổng dự toán: 68.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu chín 

trăm sáu mốt ngàn đồng). 

II. PHÂN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN 

Biểu 1 

TT Nội dung công việc 

hoặc tên gói thầu 

Đơn vị thực hiện Giá trị 

thực hiện 

 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

Loại 

hợp 

đồng 

1 Tư vấn khảo sát, 

thiết kế lập 

BCKTKT 

Công ty TNHH 

MTV tư vấn 

MT&TN Quảng Trị. 

5.500.000 10 ngày Trọn 

gói 

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG 

CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Biểu 2 

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị 

 Chi phí thẩm định Báo cáo KTKT Sở NN&PTNT 6.000 

1 Chí phí thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán 

Sở Tài chính 388.000 

2 Chi phí quản lý dự án BQL rừng phòng hộ 

lưu vực sông Thạch 

Hãn 

1.608.000 

 Tổng cộng  2.002.000 

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ 

THẦU 

Biếu 3 

TT Tên gói thầu Giá gói 

thầu 

(đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức và 

phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

lựa chọn 

nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

1 Xây lắp công 

trình 

58.966.000 Vốn 

NSNN, 

kinh phí 

không 

thường 

xuyên 

năm 

2021 

Chỉ định thầu 

theo quy 

trình rút gọn 

Tháng 

6/2021 

Trọn 

gói 

60 ngày 

2 Giám sát thi 

công xây 

dựng công 

trình 

1.532.000 Tháng 

6/2021 

Trọn 

gói 

Theo tiến 

độ thi 

công 

 Tổng cộng 60.498.000      

 



* Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu 

1. Các công việc đã thực hiện 

Gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật có quy mô nhỏ và không quá 

phức tạp nên Chủ đầu tư đã phê duyệt KHLCNT và áp dụng hình thức chỉ định 

thầu rút gọn, giao cho Công ty TNHH MTV tư vấn MT&TN Quảng Trị là đơn 

vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện. 

2. Các gói thầu trong kế hoạch đấu thầu 

2.1. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu 

- Vì đây là công trình quy mô nhỏ và chỉ có 01 gói thầu cho 01 nội dung 

công việc nên tên các gói thầu lấy theo nội dung công việc của gói thầu đó nhằm 

dễ quản lý. 

- Căn cứ vào quy mô xây dựng công trình không lớn và không quá phức 

tạp nên không thực hiện chia nhỏ các gói thầu ra thành nhiều gói thầu thành 

phần. 

2.2. Giá gói thầu 

Giá gói thầu lấy theo Báo cáo kết quả thẩm định dự toán của Sở Nông 

nghiệp và PTNT, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1420/QĐ-

UBND ngày 08/6/2020 

2.3. Nguồn vốn 

Nguồn vốn NSNN không thường xuyên năm 2021 theo Thông báo số 

10/STC - TCHCSN ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc thông báo Dự 

toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021. 

2.4. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian lựa chọn, loại 

hợp đồng 

Căn cứ vào quy mô, giá trị các gói thầu, Luật đấu thầu và Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, đưa ra hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức 

đấu thầu, thời gian lựa chọn, loại hợp đồng các gói thầu như sau: 

- Gói thầu xây lắp có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng áp dụng hình thức chỉ 

định thầu rút gọn, lựa chọn nhà thầu vào tháng 6 năm 2021, hợp đồng trọn gói. 

- Gói thầu Giám sát thi công xây dựng công trình và gói thầu Quản lý dự 

án có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, lựa 

chọn nhà thầu vào tháng 6 năm 2021, hợp đồng trọn gói. 

2.5. Thời gian thực hiện hợp đồng 

Dựa vào tính chất, đặc thù công việc, khối lượng công trình đưa ra tiến độ 

thực hiện hợp đồng các gói thầu như sau, gói thầu xây lắp: 60 ngày, gói thầu tư 

vấn Giám sát thi công xây dựng công trình: theo tiến độ thi công, 

V. PHÂN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH 

LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

- Không có 

 



VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC CÔNG VIỆC 

STT Nội dung Giá trị (đồng) 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 5.500.000 

2 Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được 

một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 

2.002.000 

3 Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 

60.498.000 

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 68.000.000 

Tổng mức dự toán 68.000.000 

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn kính đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để Ban quản lý 

rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./. 

 
Nơi nhận: 

          - Như trên; 

- Lưu: VT, KH-KT.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Dưỡng 
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