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TỜ TRÌNH 

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng 

Gói thầu: Xây lắp công trình 

Công trình: Cống ngăn mặn, giữ ngọt xã Triệu Vân 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Công trình Cống ngăn mặn, giữ ngọt xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong được 

UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tại Quyết định số 

731/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 với mục tiêu xây dựng sửa chữa, nâng cấp tuyến 

đê và cống ngăn mặn, giữ ngọt xã Triệu Vân nhằm bảo vệ đất sản xuất, đất ở, 

đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và các công trình hạ tầng 

nông nghiệp, tạo tuyến giao thông dân sinh, cải tạo cảnh quan môi trường, qua 

đó góp phần ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Quy mô đầu tư công trình bao gồm: nâng cấp, sửa chữa trên tuyến đê bao 

với tổng chiều dài 230m và xây dựng 02 cống ngăn mặn, giữ ngọt trên tuyến; 

tổng mức đầu tư 02 tỷ đồng, từ nguồn vốn kinh phí Trung ương hỗ trợ đầu tư các 

công trình khẩn cấp; thời gian thực hiện và hoàn thành trong năm 2021. 

Gói thầu xây lắp công trình có thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày 

(theo Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình). Chi cục Thủy lợi đã tổ chức 

lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công số 99/2021/HĐ-XD vào ngày 

16/7/2021 (ngày khởi công 19/7/2021), thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày kể 

từ ngày hợp đồng có hiệu lực (ngày hoàn thành 16/11/2021). 

Trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư đã tăng cường kiểm tra, đôn 

đốc, chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, thiết kế phối hợp đẩy nhanh tiến 

độ hoàn thành công trình. Tuy nhiên với đặc thù công trình nằm sát bờ biển, thường 

xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều, bão, mưa lũ, bên cạnh đó tình hình dịch bệnh 

covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, trong đó có địa 

bàn xã Triệu Vân đã làm ảnh hưởng, gián đoạn công tác tổ chức thi công tại hiện 

trường với tổng thời gian phải tạm dừng thi công 40 ngày, cụ thể:  

- Do ảnh hưởng của bão số 5 gây mưa lớn kéo dài từ ngày 08/9 đến 13/9; 

bão số 6 gây mưa lớn từ ngày 23/9 đến ngày 25/9; bão số 7 gây mưa lớn từ ngày 

04/10 đến ngày 10/10; bão số 8 gây mưa lớn từ ngày 11/10 đến ngày 14/10; mưa 

lớn diện rộng từ ngày 16/10 đến ngày 18/10; mưa lớn diện rộng từ ngày 22/10 

đến ngày 24/10. 
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- Dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn xã Triệu Vân nên toàn bộ xã phải 

giản cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 28/9 đến 

ngày 11/10. 

Trong điều kiện thời gian thi công thực tế tại hiện trường chỉ có 80 

ngày/tổng 120 ngày đã làm chậm tiến độ thi công và khối lượng hoàn thành các 

hạng mục, đến nay công trình thi công đạt 78% khối lượng hợp đồng. 

Để đảm bảo hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 

2021 kịp thời phục vụ sản xuất, Chi cục Thủy lợi kính trình Sở Kế hoạch và Đầu 

tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện hợp 

đồng gói thầu xây lắp công trình đến ngày 26/12/2021. 

Lý do gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng: Do ảnh hưởng của bão số 5, 6, 

7, 8 gây mưa lớn kéo dài, 02 đợt mưa lớn diện rộng và ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và xã Triệu Vân (trường hợp bất 

khả kháng do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh). 

Kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham mưu UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT, KH-KT.. 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
Lê Quang Lam 
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