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BÁO CÁO 
Về việc chấm dứt hợp đồng và lựa chọn nhà thầu thực hiện tiếp gói thầu thi 

công xây lắp (đợt 1) công trình: Đường giao thông từ thị trấn Gio Linh đến 

các xã phía Nam huyện Gio Linh. 

  

Kính gửi: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện công văn số 3593/UBND-CN ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc gia hạn thời gian thực hiện gói thầu xây lắp (đợt 1) công trình Đường giao 

thông từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh. Theo nội dung 

văn bản, UBND tỉnh đã cho phép gia hạn thời gian thực hiện gói thầu xây lắp (đợt 

1) đến 31/12/2021 và yêu cầu đơn vị thi công phải cam kết thực hiện đúng thời 

gian được Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn, nếu không thực hiện đúng thì UBND 

huyện Gio Linh được phép chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật. Theo 

đó, ngày 16/8/2021 các bên đã tiến hành ký phụ lục hợp đồng gia hạn đến 

31/12/2021.  

Thời gian qua, Chủ đầu tư đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp, chỉ đạo, 

đôn đốc ĐVTC đẩy nhanh tiến độ nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện và giải ngân 

nguồn vốn. Tuy nhiên, thực tế, năng lực của đơn vị thi công không thể thi công đáp 

ứng tiến độ (cho dù Chủ đầu tư đã chấp thuận bổ sung nhà thầu phụ), khối lượng 

thi công từ khi được gia hạn hợp đồng đến 31/12/2021 chỉ đạt  5.182.427.000 đồng 

(trong đó: khối lượng do nhà thầu phụ thực hiện là 4.288.831.000  đồng, khối 

lượng nhà thầu chính thực hiện là 893.596.000 đồng). Đến 31/12/2021, tổng khối 

lượng toàn bộ gói thầu thực hiện đã được nghiệm thu là 22.107.913.000  

đồng/37.227.797.000 đồng đạt 59,3% (chưa tính điều chỉnh giá). Sau ngày 

31/12/2021, hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 23/2018/HĐXD đã ký ngày 

27/12/2018 và các phụ lục liên quan hợp đồng không còn hiệu lực. Hiện nay, các 

bên đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ quyết toán, chấm dứt hợp đồng. 

Để công trình được đầu tư xây dựng hoàn thành đáp ứng nguyện vọng chính 

đáng của nhân dân, góp phần làm cho bộ mặt thị trấn Gio Linh nói riêng và toàn 

huyện nói chung được nâng cao, thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội. 

Kết nối các vùng dân cư, vùng kinh tế các xã phía Nam huyện Gio Linh, Cảng 

hàng không Quảng Trị và một số cụm, điểm công nghiệp khác trong khu vực nhằm 

tạo tiền đề và động lực trong việc phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ sở hạ 

tầng tại khu vực phía Nam và Đông của huyện Gio Linh. UBND huyện Gio Linh 

kính đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép huyện tiếp tục phê duyệt dự 

toán phần khối lượng còn lại và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành 

để tiếp tục triển khai xây dựng công trình hoàn thành theo thiết kế đã được duyệt. 



Vậy UBND huyện Gio Linh kính báo cáo và trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- Như trên;                CHỦ TỊCH 
- TT huyện ủy; 

- TT HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ; 

- Lưu: VT.  

                                                                                                          Võ Đắc Hoá 
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