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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

Số:        /TTr-KKT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 
TỜ TRÌNH 

V/v xin chủ trương bổ sung hạng mục và gia hạn tiến độ thực hiện 

Dự án: Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (gđ1) 

   

 Kính gửi:   

   - UBND tỉnh Quảng Trị; 

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 

 

Thực hiện Văn bản số 478/UBND-CN ngày 22/2/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị V/v khẩn trương hoàn thành dự án: Hệ thống xử lý nước thải Khu công 
nghiệp Quán Ngang giải đoạn 1, Ban Quản lý Khu kinh tế đã khẩn trương chỉ đạo 

các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành công trình theo các Quyết định của 
UBND tỉnh: Số 614/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 v/v phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án; Số 1300/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 về phê duyệt TKBVTC 
và DT tuyến ống thoát nước thải sau xử lý;  Số 3080/QĐ-UBND ngày 5/12/2016 

của UBND tỉnh Quảng Trị v/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 
dựng hạng mục: Hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án: Hệ 

thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1). 

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh ban hành quyết định 1153/QĐ-UBND về việc 

điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn NSĐP năm 2022 bổ sung thêm cho 
dự án với số vốn là 3,033 bổ sung nhằm hoàn thiện, đưa dự án vào hoạt động. 

Theo đề nghị của Sở Tài Nguyên và Môi trường tại các văn bản 

3689/STNMT-CCBVMT yêu cầu bổ sung một số thiết bị đo chỉ tiêu tại trạm 
quan trắc nước thải đảm bảo để theo dõi, giám sát tự động; Văn bản  

4358/STNMT-CCBVMT trả lời một số nội dung về hồ sơ thiết kế trạm quan trắc 
tự động. Theo đó, các nội dung đề nghị được bổ sung như sau: 

- Bổ sung thêm một số thiết bị cho hệ thống quan trắc tự động nước thải: 
Theo quy định tại khoản 20 điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 

thì phải đầu tư các thiết bị cần thiết để kết nối, truyền dữ liệu cho đơn vị quản lý 
theo dõi. Giá theo hồ sơ thiết kế dự toán đề nghị: 2,1 tỷ đồng; 

- Thực hiện hạng mục trồng cây xanh tạo cảnh quan, đảm bảo tỉ lệ so với 
ĐTM được phê duyệt và theo quy định hiện hành (hạng mục đã có trong hợp 

đồng nhưng chưa thi công vì chưa bố trí vốn). Giá theo hợp đồng: 450 triệu đồng; 

- Bổ sung sân đường nội bộ đảm bảo thuận lợi, an toàn khi thao tác, vận 

hành (hạng mục đã có trong hợp đồng nhưng thời gian chưa thi công vì chưa 
được bố trí vốn). Giá theo hợp đồng: 750 triệu đồng. 

Vì vậy, để dự án hoàn thành đưa vào sử dụng được theo đúng quy định phải 

hoàn thiện trạm quan trắc tự động theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 
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13/5/2019. Vì vậy, BQL Khu kinh tế kính đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương 

thực hiện 03 nội dung dưới đây: 

1. Cho chủ trương bổ sung hạng mục: Hệ thống quan trắc tự động nước thải 

vào gói thầu 03: Xây lắp nhà máy xử lý nước thải (bao gồm cả phần thiết bị) 
thuộc dự án: Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang (giai đoạn 1). Việc bổ 

sung hạng mục không làm vượt tổng mức đầu tư của dự án; 

2. Thực hiện các hạng mục: Trồng cây xanh thảm cỏ; sân đường nội bộ đã 
có trong hợp đồng; 

3. Gia hạn tiến độ dự án đến 31/12/2022. 

Kính mong sự quan tâm, xem xét của UBND tỉnh./. 

(Kèm theo Tờ trình này là các văn bản của Sở Tài Nguyên và Môi trường: 

- Số 3689/STNMT-CCBVMT ngày 02/11/2021;  

- Số 4358/STNMT-CCBVMT ngày 17/12/2021 và bảng giá đề xuất thiết bị 

quan trắc). 
 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 
- Trưởng ban, Các PTB; 
- Phòng KHTH; QHTN; 
- Lưu VT, BQL DA. 
 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 
 

Phạm Ngọc Minh 
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