
                                   Kính gửi:  Tổng cục Môi trường; 

Thực hiện văn bản số 2937/TCMT-BQLDA ngày 07/10/2021 của Tổng cục 

Môi trường về việc báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn 

bồi thường sự cố Fomusa của Hợp phần 3- dự án “Xây dựng hệ thống quan trắc 

và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung”, Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Quảng Trị báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau: 

1. Tình hình thực hiện dự án 

Hợp phần 3 - Dự án tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo 

môi trường biển tại tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và 

cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền Trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 03/9/2017 và Bộ 

Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định 

số 2677/QĐ-BTNMT ngày 30/10/2017. Dự án đã được UBND tỉnh Phê duyệt 

Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 

của UBND tỉnh và điều chỉnh dự án tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 

13/02/2020 của UBND tỉnh với thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2021. 

Thực hiện Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Trị, Sở Tài nguyên môi trường đã tích cực triển khai thực hiện dự án. 

Đến nay, đã lựa chọn nhà thầu và hợp đồng triển khai thực hiện đối với gói thầu 

mua sắm trang thiết bị quan trắc hiện trường, phân tích phòng thí nghiệm và hệ 

thống khí thải; Hoàn thành gói thầu khảo sát xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán sửa nhà lắp đặt thiết bị; Hợp đồng thực hiện thi công sửa chữa nhà 

lắp đặt thiết bị. 

Tiến độ triển khai thực hiện các gói thầu chính của dự án: Đến nay, Nhà 

thầu đã bàn giao đợt 1 các thiết bị quan trắc hiện trường, phân tích phòng thí 

nghiệm cho Chủ đầu tư và đang tiến hành thanh toán đợt 1 (khối lượng đã 

nghiệm thu khoảng 40%). Dự kiến hoàn thành bàn giao và nghiệm thu thiết bị 

gói thầu mua sắm thiết bị quan trắc hiện trường trong năm 2021. 

Đối với gói thầu thi công sửa chữa nhà lắp đặt thiết bị, nhà thầu đang tích 

cực triển khai thi công xây dựng theo đúng kế hoạch được duyệt. 

2. Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 

- Tình hình giải ngân: Sở Tài chính đã tiếp nhận, kiểm soát và phê duyệt 

tạm ứng, thanh toán các gói thầu với tổng kinh phí 18.955.066.000 đồng, gồm: 

Thanh toán khối lượng hoàn thành: 1.745.986.000 đồng 
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+ Gói thầu Tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 326.468.000 đồng; 

+ Gói thầu Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT: 96.380.000 đồng. 

+ Gói thầu Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT: 31.404.000 đồng. 

+ Chi phí gói thầu thẩm định giá thiết bị: 90.688.000 đồng 

+ Chi phí khảo sát xây dựng và lập bản vẽ TK thi công : 121.408.000đồng 

+ Chi phí quản lý dự án: 391.436.000 đồng 

+ Chi phí Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây dựng nhà làm việc, bảo 

hiểm công trình xây dựng: 14.476.000 đồng 

+ Chi phí thi công xây dựng gói thầu: sửa chữa nhà lắp đặt thiết bị: 

673.726.000 đồng 

Tạm ứng thực hiện : 17.223.556.000 đồng 

+ Gói thầu Mua sắm thiết bị quan trắc hiện trường, phân tích phòng thí 

nghiệm và hệ thống xử lý khí thải: 17.223.556.000  đồng. 

(Khối lượng đã nghiệm thu gói thầu thiết bị đợt 1: 14.064.884.000  đồng) 

3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 

Các thiết bị theo gói thầu “Mua sắm thiết bị quan trắc hiện trường, phân 

tích phòng thí nghiệm và hệ thống xử lý khí thải” phần lớn là thiết bị nhập khẩu 

châu Âu và Mỹ.  Do dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu năm 2020 và đầu năm 

2021 diễn ra phức tạp làm ảnh hưởng đến việc đặt hàng, một số công ty ngoài 

nước tạm dừng sản xuất dẫn đến ảnh hưởng đến việc cung cấp thiết bị. 

Do thực hiện giãn cách xã hội tại các địa phương theo chỉ thị 16 của Thủ 

tướng Chính phủ nên việc vận chuyển bàn giao trang thiết bị của các gói thầu, 

việc thi công tu sửa nhà lắp đặt thiết bị gặp khó khăn.   

          4. Kiến nghị, đề xuất: Để thực hiện hoàn thành các nội dung còn lại Hợp 

phần 3 theo đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Tổng cục 

Môi trường xem xét trình Bộ Tài nguyên và Môi cho phép gia hạn thời gian thực 

hiện dự án đến 30/6/2022. 

Trên đây báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án: Tăng cường năng lực 

hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Quảng Trị, Sở Tài 

nguyên và Môi trường kính báo cáo Tổng cục Môi trường./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT;  
- GĐ, PGĐ Ng.H.Nam;  
- Lưu: VT, BQLDA (2). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nam 
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