UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3611 /SNN&PTNT-CCTL

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo kết quả thẩm định Báo
cáo KTKT đầu tư xây dựng công
trình: Gia cố kênh và sửa chữa công
trình trên kênh tưới N2 đoạn từ K2+015
- K2+800 huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên sông Chu.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Tờ trình số
365/SC-QLDA ngày 03/9/2020 của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu
về việc đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình: Gia cố kênh và sửa chữa công trình trên kênh tưới N2 đoạn từ K2+015 K2+800 huyện Triệu Sơn, (kèm theo hồ sơ);
Căn cứ các Luật của Quốc hội: Luật Đầu tư công số 39/2014/QH13;
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư của Bộ Xây dựng: số 18/2016/TT-BXD ngày
30/6/2016 về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định,
phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ các Quyết định: Số 452/QĐ-SC ngày 09/7/2019 của Chủ tịch
Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Sông Chu về việc phê duyệt chủ
trương đầu tư xây dựng các hạng mục công trình: Xây dựng cơ bản, sửa chữa
lớn, kiên cố kênh và cải tạo nâng cấp các công trình năm 2019;
Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả thẩm định
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Gia cố kênh và sửa chữa
công trình trên kênh tưới N2 đoạn từ K2+015 - K2+800 huyện Triệu Sơn như sau:
I. Thông tin chung về công trình.
1. Tên công trình: Gia cố kênh và sửa chữa công trình trên kênh tưới
N2 đoạn từ K2+015 - K2+800 huyện Triệu Sơn;
2. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT, cấp IV.
3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Sông Chu.
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4. Tổng mức đầu tư do chủ đầu tư trình: 634.661.000 đồng.
5. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2019-2020 của Công ty
TNHH một thành viên Sông Chu
6. Địa điểm xây dựng: Xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.
7. Nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, lập dự
toán xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Thanh.
II. Nội dung hồ sơ trình thẩm định.
1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định:
1.1. Văn bản pháp lý:
- Quyết định số 452/QĐ-SC ngày 09/7/2019 của Chủ tịch Hội đồng
thành viên công ty TNHH MTV Sông Chu về việc phê duyệt chủ trương đầu
tư xây dựng các hạng mục công trình: Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, kiên cố
kênh và cải tạo nâng cấp các công trình năm 2019; Các Quyết định của Tổng
Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu: Số 508/QĐ-SC-QLDA
ngày 03/9/2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và chi phí lập báo cáo
kinh tế, kỹ thuật xây dựng; số 509/QĐ-SC-QLDA ngày 03/9/2019 về việc phê
duyệt nhiệm vụ và chi phí khảo sát các hạng mục công trình: Xây dựng cơ
bản, sửa chữa lớn, gia cố kênh và cải tạo nâng cấp các công trình năm 2019.
- Hợp đồng số 535/2019/HĐ-TV ngày 16/9/2019 về việc tư vấn khảo
sát, lập báo cáo KTKT giữa Công ty TNHH MTV Sông Chu và Công ty Cổ
phần tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Thanh.
- Công văn số 193/BC-SC ngày 13/5/2020 của Công ty TNHH MTV
Sông Chu về Báo cáo tổng hợp về điều kiện năng lực của nhà thầu: Công ty
Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Việt Thanh.
- Tờ trình số 365/SC-QLDA ngày 03/9/2020 của Công ty TNHH một
thành viên Sông Chu về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng công trình: Gia cố kênh và sửa chữa công trình trên kênh tưới N2 đoạn từ
K2+015 - K2+800 huyện Triệu Sơn.
1.2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:
- Hồ sơ khảo sát xây dựng: Báo cáo kết quả khảo sát địa hình;
- Hồ sơ thiết kế bao gồm thuyết minh và bản vẽ;
- Dự toán xây dựng công trình.
1.3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:
- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình;
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ
nhiệm thiết kế.
2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:
- QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Công
trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;
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- QCVN 04-01:2010 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia thành phần, nội
dung lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án
thủy lợi;
- QCVN 04-05:2012 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia công trình thủy lợi Các quy định chủ yếu về thiết kế;
- TCVN 8217:2009 Đất công trình thủy lợi - Phân loại;
- TCVN 4116-85 Tiêu chuẩn bê tông và bê tông cốt thép công trình
Thủy lợi;
- TCVN 4118:2012 Công trình thuỷ lợi - Hệ thống tưới tiêu, yêu cầu
thiết kế;
- TCVN 4253:2012 Nền công trình thủy công - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 4447-2012 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
- TCVN 4055-2012 Tổ chức thi công;
Và các tiêu chuẩn, quy định, tài liệu kỹ thuật khác có liên quan.
3. Nội dung thẩm định
3.1. Mục tiêu đầu tư: Gia cố kênh và sửa chữa công trình trên kênh
tưới N2 đoạn từ K2+015 - K2+800.
3.2 Quy mô đầu tư và các giải pháp kỹ thuật chủ yếu:
3.2.1. Nội dung đầu tư: Kiên cố hóa 638,5m kênh tưới N2 đoạn từ
K2+161,5 - K2+800 và công trình trên kênh.
3.2.2. Thông số kỹ thuật chính
- Vị trí, hướng tuyến: Theo tuyến kênh cũ hiện có.
- Thông số thiết kế kênh
TT

Đoạn

1 K2+015 – K2+161,5
2 K2+161,5- K2+449
3 K2+449 – K2+800

Thông số
Mặt cắt ngang kênh
L
F
QTK
hn
BTK
HK
m
n
i
3
(m) (ha) (m /s) (m)
(m)
(m)
10-4
146,5
Đoạn kênh đã kiên cố giữ nguyên
287,5 82,4 0,10 0,51
0,8 0,70
0
0,015 1,0
351 50,0 0,06 0,47
0,6 0,65
0
0,015 1,0

- Công trình trên kênh
+ Làm mới cống lấy nước 30cm: 01 cống;
+ Đoạn kênh đậy nắp bằng tấm đan: Dài 107,2m;
3.2.3. Giải pháp thiết kế chủ yếu
a) Tuyến kênh: Gia cố tuyến kênh có mặt cắt hình chữ nhật bằng bê
tông M200 đổ tại chỗ, cứ 10m bố trí một khe lún, mỗi khoang bố trí 3 thanh
chống bằng BTCT M200, kích thước (80x10x10)cm và kích thước
(60x10x10)cm.
b) Đoạn kênh đậy nắp bằng tấm đan: Gia cố tuyến kênh có mặt cắt hình
chữ nhật bằng bê tông M200 đổ tại chỗ; tấm đan kích thước (80x50x10)cm
bằng BTCT M200 đúc sẵn.
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c) Công trình trên kênh
Làm mới cống lấy nước đường kính 30cm: Thân cống bằng ống bê
tông đúc sẵn đường kính 30cm đặt trên móng bê tông thường M200, cửa cống
đóng mở bằng tay; tường đầu thượng lưu, tường đầu hạ lưu, thân cống và bể
tiêu năng bằng bê tông thường M200 toàn khối đổ tại chỗ.
*/ Vị trí, kích thước, kết cấu chi tiết các hạng mục công trình thể hiện
trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
4. Phương pháp xác định dự toán xây dựng và các cơ sở để xác định
các khoản mục chi phí trong dự toán:
- Dự toán được xác định trên cơ sở khối lượng được tính toán từ thiết
kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công và định mức xây dựng, giá xây dựng.
- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ quy
định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Các Thông tư của Bộ Tài chính: số 10/2020/TT-BTC ngày
20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà
nước; số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 hướng dẫn chế độ thu, nộp và
quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế
cơ sở; số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của hướng dẫn thi hành Luật
thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá
trị gia tăng và các chế độ XDCB của Nhà nước hiện hành.
- Các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 09/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số
10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 ban hành định mức xây dựng; số
11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết
bị thi công xây dựng; số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác
định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; số 02/2020/TTBXD ngày 20/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên
quan đến quản lý đầu tư xây dựng.
- Công văn số 4013/BXD-KTXD ngày 18/8/2020 của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình và giá ca máy, thiết
bị thi công xây dựng.
- Công văn số 2009/UBND-CN ngày 24/02/2020 của Ủy ban Nhân dân
tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn của Bộ
Xây dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại
Nghị định 68/2019/NĐ-CP.
- Các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 2215/QĐ-UBND
ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Đơn giá nhân
công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 2710/QĐ-UBND ngày
10/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Bảng giá ca máy và
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thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Công bố giá vật liệu xây dựng đến HTXL Quý II/2020 số
3956/LSXD-TC ngày 01/7/2020 của Liên Sở Xây dựng và Tài chính Thanh
Hoá; Công bố giá xăng dầu thời điểm 27/8/2020.
III. Kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.
1. Sự phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng
công trình: Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình được lập phù
hợp với nhiệm vụ thiết kế đã được Công ty TNHH một thành viên Sông Chu
phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-SC-QLDA ngày 03/9/2020.
2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập
dự toán xây dựng: Đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng và quy định của pháp luật.
3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình: Giải pháp
thiết kế xây dựng công trình hợp lý đảm bảo kinh tế, kỹ thuật.
4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của
pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình: Các quy chuẩn, tiêu
chuẩn được áp dụng trong thiết kế là phù hợp; vật liệu xây dựng sử dụng cho
công trình là phổ biến và tuân thủ đầy đủ theo các quy định hiện hành.
5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử
dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công
trình lân cận: Giải pháp thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng công năng,
đáp ứng nhiệm vụ công trình.
6. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối
với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ: Công trình không có yêu
cầu về công nghệ.
7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy,
nổ: Theo quy định tại Mục 11, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định
chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, công trình thuộc đối
tượng phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường; tuy nhiên, hồ sơ trình thẩm định
của Chủ đầu tư chưa đề cập đến nội dung này.
8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế: Không.
IV. Kết quả thẩm định dự toán.
1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết
kế: Khối lượng xây dựng tính toán trong dự toán cơ bản phù hợp với khối
lượng trong chiết tính tại các bản vẽ thiết kế thi công.
2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, giá xây
dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các
khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình: Dự toán thẩm định đã
điều chỉnh Chi phí quản lý dự án cho phù hợp; cập nhật giá xăng dầu thời
điểm thẩm định.
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3. Giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định: 631.812.000 đồng
(Sáu trăm ba mươi mốt triệu, tám trăm mười hai nghìn đồng ).
Đơn vị: đồng
Dự toán trình
Dự toán sau
Chênh lệch
TT
Nội dung chi phí
thẩm định
thẩm định
(tăng+ giảm-)
1

Chi phí xây dựng

2

484.572.000

484.821.000

+249.000

Chi phí QLDA

13.691.000

10.959.000

-2.732.000

3

Chi phí tư vấn ĐTXD

95.961.000

95.967.000

+6.000

4

Chi phí khác

8.974.000

8.743.000

-231.000

5

Chi phí dự phòng

31.463.000

31.322.000

-141.000

Tổng cộng

634.661.000
631.812.000
-2.849.000
(Có phụ lục chi tiết kèm theo).
- Nguyên nhân tăng, giảm: Điều chỉnh giảm chi phí quản lý dự án;
cập nhật giá xăng dầu thời điểm thẩm định.
V. Kết luận và kiến nghị.
- Các tài liệu phục vụ thiết kế đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm hoàn toàn
về tính đúng đắn, chính xác của các tài liệu: Khảo sát địa hình; khí tượng,
thủy văn phục vụ công tác lập thiết kế; các cự ly vận chuyển của vật liệu; đất
đào, đắp đến công trình.
- Dự toán xây dựng công trình: Giá các loại vật tư, vật liệu sử dụng
trong dự toán xây dựng công trình không có trong Công bố giá của Liên Sở
Xây dựng và Tài chính Quý II/2020 lấy theo báo giá của nhà sản xuất; đề nghị
Chủ đầu tư tổ chức thẩm định giá để xác định giá vật liệu nêu trên làm cơ sở
cập nhật giá gói thầu xây dựng trước khi lựa chọn nhà thầu.
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Gia cố kênh và
sửa chữa công trình trên kênh tưới N2 đoạn từ K2+015 - K2+800 huyện Triệu
Sơn đủ điều kiện để phê duyệt sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế
hoạch bảo vệ môi trường./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, CCTL.

Lê Đức Giang

TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Công trình: Gia cố kênh và sửa chữa công trình trên kênh tưới N2 đoạn từ K2+015 - K2+800 huyện Triệu Sơn
Đơn vị tính: Đồng
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Nội dung công việc

Chi phí xây dựng (Gxd):
Chi phí quản lý dự án
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gtv)
Khảo sát xây dựng (Gks)
Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát
Chi phí lập hồ sơ yêu cầu
Chi phí đánh giá hồ sơ đề xuất
Giám sát thi công xây dựng công trình
Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng
Chi phí khác (Gk)
Phí thẩm định báo cáo kinh tế KT
Chi phí thẩm định hồ sơ yêu cầu
Chi phí thẩm định KQLCNT
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán
Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu
Chi phí dự phòng
Tổng cộng

Cách tính

Giá trị dự toán
trước thuế

440.746.391
3,108%*Gxd*0,8

Thuế
VAT

44.074.639

10.958.718

Giá trị dự toán
sau thuế

484.821.000
10.959.000

0,019%*TMĐT
Mức tối thiểu theo NĐ63
Mức tối thiểu theo NĐ63

87.242.995
17.593.636
54.954.545
527.809
1.000.000
1.000.000
11.450.591
716.413
8.542.737
120.041
1.000.000
1.000.000

0,57%*TMĐT sau loại trừ

3.422.696

3.422.696

Tạm tính

3.000.000

3.000.000
31.322.000
631.812.000

Hợp đồng số 535/HĐ-TV ngày
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3,0%*Gks
Mức tối thiểu theo NĐ63
Mức tối thiểu theo NĐ63
2,5980%*Gxd
4,072%*Gks

I+II+III+IV+V

8.724.300
1.759.364
5.495.455
52.781
100.000
100.000
1.145.059
71.641
200.000
100.000
100.000

95.967.000
19.353.000
60.450.000
580.590
1.100.000
1.100.000
12.595.650
788.054
8.743.000
120.041
1.100.000
1.100.000

