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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:   34/TTr-SKH-KTN Quảng Trị, ngày 07 tháng 4 năm 2022 
 

 

 
TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, 

bổ sung hang mục công trình Đường Giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với 

các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm khu 

kinh tế Đông Nam Quảng Trị thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản 

cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị 

 

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 2341/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình: Đường Giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu 

Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; 

Căn cứ các Biên bản xử lý hiện trường ngày 08/12/2020 và ngày 

14/12/2021 giữa các bên liên quan về việc điều chỉnh thiết kế công trình: Đường 

Giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - 

Hải Lăng và khu vực trung tâm khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; 

Xét văn bản số 259/TTr-BQLDA ngày 16/3/2022 của Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao thông tỉnh về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình Đường Giao thông kết nối Cảng 

Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung 

tâm khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát 

triển toàn diện tỉnh Quảng Trị; 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Giao thông vận tải thẩm định thiết kế bản 

vẽ thi công và dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình Đường Giao 

thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải 

Lăng và khu vực trung tâm khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thuộc Dự án Hạ 

tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị với những nội dung cụ 

thể sau: 

1. Tên công trình: Đường Giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã 

phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm khu kinh tế 

Đông Nam Quảng Trị. 

2. Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị. 

3. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III. 

4. Địa điểm xây dựng: huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; 

5. Hạng mục thiết kế điều chỉnh, bổ sung: Đoạn 2 - Tuyến nhánh 3 và 

Đoạn 6 - Tuyến nhánh 3; 

6. Đơn vị lập thiết kế điều chỉnh, bổ sung: Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng Châu Thành;   

7. Lý do điều chỉnh, bổ sung: 

Thực hiện theo các nội dung tại biên bản xử lý hiện trường ngày 

08/12/2021 và ngày 14/12/2021 gói thầu: Thi công xây dựng công trình Đường 

Giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - 

Hải Lăng và khu vực trung tâm kinh tế Đông Nam Quảng Trị. 

8. Hạng mục điều chỉnh, bổ sung: 

- Bổ sung cống bản D1.000 Tại lý trình Km0+639,10 Đoạn 6 - tuyến nhánh 3. 

  - Điều chỉnh nâng đường đỏ đoạn Km0+870,02 -:- Km1+32,35 

(L=162,33m) để đảm bảo ổn định nền đường đoạn 6 - tuyến nhánh 3. 

  - Bổ sung tường chắn và gia cố lề Đoạn 6 - Tuyến nhánh 3 đoạn từ 

Km0+925,00 -:- Km0+981,00 (L=56m) phía phải tuyến và đoạn từ Km0+936,00 

-:- Km0+970,00 (L=34m) phía trái tuyến. 

  - Bổ sung cống bản khẩu độ 0,75m tại Km0+990,34 của Đoạn 2 - tuyến 

nhánh 3 do theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt là tận dụng cống cũ hiện có, 

nhưng thực tế cống cũ đã xuống cấp và bị hư hỏng. 

(Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh kèm theo) 

  9. Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung: Tăng 448.750.000 đồng (Bằng 

chữ: Bốn trăm bốn mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng./.). 

  10. Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn dự phòng của hợp đồng đã ký kết (vốn 

vay của ngân hàng phát triển Châu Á và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam). 
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  11. Chi tiết thiết kế các hạng mục công việc điều chỉnh, bổ sung thể hiện ở 

BVTC kèm theo.  

  12. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 2341/QĐ-

UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt thiết kế 

bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường Giao thông kết nối Cảng 

Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung 

tâm khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. 

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 điều chỉnh, bổ sung hạng mục 

công trình Đường Giao thông kết nối Cảng Cửa Việt với các xã phía Đông 

huyện Triệu Phong - Hải Lăng và khu vực trung tâm khu kinh tế Đông Nam 

Quảng Trị để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban QLDA BIIG2; 

- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh; 

- Lưu VT, KTN. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Chí Trung 
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