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TỜ TRÌNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông 

Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2) 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính 

Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 

của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu;  

Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh;  

Căn cứ Nghị quyết số 200/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh  khóa XVII kỳ họp thứ 13 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư và bổ sung danh 

mục Dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ 

sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê; Quyết định số 4008/QĐ-

UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, 

huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2); 

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND huyện 

Hương Khê về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình 

Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (đoạn 2, 

tuyến 1 và tuyến 2);  

UBND huyện Hương Khê kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem 

xét phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu 

đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2), trên cơ sở 

những nội dung như sau: 

I. Mô tả tóm tắt dự án 

- Tên dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, huyện Hương 

Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2); 

- Tổng mức đầu tư: 163.738.653.000 đồng;  

- Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hương Khê; 

- Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 
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2021-2025 và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đã được bố trí 83,5 tỷ đồng; 

tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 969/QĐ-UBND ngày 24/3/2020; số 

2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2020; số 4586/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; số 32/QĐ-

UBND ngày 24/02/2021; số 4290/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và của UBND huyện 

Hương Khê tại Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 22/02/2021); 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2023; 
- Địa điểm: xã Lộc Yên, Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

II.  Phần công việc đã thực hiện: 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu: 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như 

trên căn cứ vào hồ sơ thiết kê, dự toán công trình Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn 

qua xã Lộc Yên, huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2), đã được UBND 

huyện Hương Khê phê duyệt tại Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 30/6/2022, tính 

chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu 

thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.  

b) Giá gói thầu:  

- Gói thầu số: 01.XL: Xử lý sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Lộc Yên, 

huyện Hương Khê (đoạn 2, tuyến 1 và tuyến 2) theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

được duyệt; Giá gói thầu: 83.108.998.154 đồng (theo dự toán được duyệt, bao gồm 

thuế VAT) Trong đó: Chi phí xây dựng: 74.313.943.000 đồng; Chi phí dự phòng 

11,835% (Dự phòng phát sinh khối lượng (5%) và yếu tố trượt giá (6,835%)): 

8.795.055.154 đồng; 

- Gói thầu số 02.TVGS Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp số 01.XL, Giá 

gói thầu: 1.419.897.521 đồng (theo dự toán được duyệt, bao gồm thuế VAT). 

- Gói thầu 03.BH (Bảo hiểm công trình), Giá gói thầu: 736.742.099 đồng (theo 

dự toán được duyệt, bao gồm thuế VAT); 

- Gói thầu số 04.TVKT (Kiểm toán độc lập), Giá gói thầu: 731.297.258 đồng 

(theo hồ sơ dự toán được duyệt, bao gồm thuế VAT); 

- Gói thầu số 05.TVĐT (Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT), Giá gói thầu: 

101.937.821 đồng (theo hồ sơ dự toán được duyệt, bao gồm thuế VAT); 

- Gói thầu số 06.RPBM: (Rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi thi công gói 

thầu 01.XL); giá gói thầu: 435.142.400 đồng (theo hồ sơ dự toán được duyệt, đã trừ 

tiết kiệm theo quy định, bao gồm thuế VAT); 

c) Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2020, giai đoạn 

2021-2025 và ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đã được bố trí 83,5 tỷ đồng; tại 

các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 969/QĐ-UBND ngày 24/3/2020; số 

2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2020; số 4586/QĐ-UBND ngày 31/12/2020; số 32/QĐ-
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UBND ngày 24/02/2021; số 4290/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 và của UBND 

huyện Hương Khê tại Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 22/02/2021); 

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: 

- Hình thức đầu thầu:  

+ Gói thầu số 01.XL và 02.TVGS; 03.BH; 04.TVKT: Đầu thầu rộng rãi trong 

nước qua mạng; 

+ Các gói thầu còn lại: Chỉ định thầu rút gọn; 

- Phương thức đấu thầu của các gói thầu là:  

+ Gói thầu số 01.XL và 02.TVGS; 04.TVKT: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ; 

+ Gói thầu 03.BH: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 

+ Các gói thầu còn lại theo quy định 

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 7/2022 

e) Loại hợp đồng: 

+ Gói thầu số 01.XL: Theo đơn giá điều chỉnh; 

+ Các gói thầu còn lại là: Trọn gói; 

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: 

+ Gói thầu số 01.XL; số 04.KT và gói thầu số 02.TVGS: 16 tháng, kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực 

+ Gói thầu số 03.BH: 28 tháng; 

+ Gói thầu số 06.RPBM: 60 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 

+ Các gói thầu còn lại: Theo quy định. 

V. Tổng giá trị các phần công việc 

Đơn vị tính: Đồng 

STT Nội dung Giá trị 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 64.510.719.101 

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong 

các hình thức lựa chọn nhà thầu 
11.000.372.239 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 
86.534.015.253 

Tổng giá trị các phần công việc: 162.045.106.593 

Tổng mức đầu tư của dự án: 163.638.753.000 

VI. Kiến nghị 

Trên cơ sở những nội dung đã phân tích trên, UBND huyện kính trình UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét, phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công 

trình để huyện triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành./. 
 

Nơi nhận: 
 - UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Sở Kế hoạch & Đầu tư; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Lưu: VT, BQL; 

  

 

 TM. uû ban nh©n d©n 

 KT. CHỦ TỊCH 
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