
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  32/TTr-SKH-KTN Quảng Trị, ngày  04  tháng 4 năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

điều chỉnh, bổ sung hạng mục xử lý nền đất yếu công trình: Cầu kết nối 

khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án 

Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông 

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Quảng Trị 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật xây dựng sửa đổi, bổ 

sung ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các 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; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 11/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng và số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây 

dựng; 

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cầu 

kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc Dự án 

Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, hợp phần tỉnh 

Quảng Trị - phần vốn kết dư; 

Căn cứ văn bản số 983/UBND-TH ngày 130/3/2022 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về đồng ý chủ trương điều chỉnh thiết kế xử lý nền đất yếu công trình: Cầu 

kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án 

Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông MêKông; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện 

hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung hạng 

mục xử lý nền đất yếu công trình: Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với 

trung tâm thành phố Đông Hà, Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Giao 

thông vận tải thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

điều chỉnh, bổ sung hạng mục, với các nội dung chính như sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình: Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành 

phố Đông Hà (sau đây viết tắt là Cầu sông Hiếu).   

2. Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp đặc 

biệt. 

3. Thuộc dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông, 

hợp phần tỉnh Quảng Trị. 

4. Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị. 

5. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

6. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: 

Điều chỉnh phương án xử lý nền đất yếu từ phương án giếng cát thành 

phương án sàn giảm tải với phạm vi xử lý 35m sau mố (15m sau mố M1 - 

đường Bà Triệu và 20m sau mố M2 - đường Hoàng Diệu). 

7. Giá trị điều chỉnh, bổ sung: 5.441.013.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, bốn 

trăm bốn mươi mốt triệu, không trăm mười ba nghìn đồng chẵn./.). cụ thể: 

- Giá trị khối lượng theo phương án xử lý nền đất yếu của hợp đồng đã ký 

kết: 5.089.789.000 đồng; 

- Giá trị khối lượng theo phương án xử lý nền đất yếu điều chỉnh, bổ sung: 

10.530.802.000 đồng; 

8. Kinh phí xây dựng bổ sung: Sử dụng nguồn vốn dự phòng của hợp đồng 

đã ký kết và vốn dư sau đấu thầu của gói thầu (vốn vay của ngân hàng phát triển 

châu Á và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam). 

9. Thời gian thực hiện: năm 2019-2022. 

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Theo quy định hiện hành. 

11. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng 

- Nhà thầu lập thiết kế BVTC: Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận 

tải - CTCP (TEDI); 

- Chủ nhiệm thiết kế: Nguyễn Như Quỳnh. 

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC 

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 

25/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

Tài liệu đính kèm: 

- Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cầu kết nối 

khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà; 

- Văn bản số 983/UBND-TH ngày 130/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về đồng ý chủ trương điều chỉnh thiết kế xử lý nền đất yếu công trình: Cầu kết 

nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà; 
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- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung 

hạng mục kiến trúc trụ tháp của công trình: Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu 

với trung tâm thành phố Đông Hà; 

- Biên bản họp về điều chỉnh thiết kế xử lý nền đất yếu đường 2 đầu cầu 

công trình: Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông 

Hà; 

- Văn bản số 420/SKH-KTN ngày 08/3/2022 của Sở Kế hoạch và đầu tư về 

việc điều chỉnh thiết kế xử lý nền đất yếu công trình: Cầu kết nối khu đô thị Bắc 

sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà; 

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Giao thông vận tải Quảng Trị thẩm 

định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh, bổ sung 

hạng mục xử lý nền đất yếu công trình: Cầu kết nối khu đô thị Bắc sông Hiếu 

với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành 

lang tiểu vùng sông Mê Kông để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (bc); 

- Ban QLDA GMS; 

- BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; 

- Lưu VT, KTN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Chí Trung 
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