
UBND TINH BtNH DUONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
sO ICE HOCH VA DAU Tif Dc 1p — Ttr do — Hanh phác 

      

S: 1437/KL-SKHDT BInh Du'ang, ngày 15 tháng 8 nãm 2018 

KET LUiN THANH TRA 
Cong tác 1p Kê hoch du tir cong Ham 2017 — 2018 Va thiyc hin 

diy an, du thu thi cong xây Ip trên dta  bàn thj xà Tan Uyên 

Thirc hin Quyt djnh s 31/QD-SKHDT ngày 17/5/2018 cüa Giárn dc Sâ 
K hoch và DAu ti..r BInh Duang v vic thànli 1p Doàn Thanh tra cong tác 1p 
K hoach dAu tix cong nàm 2017-2018 và thirc hin dir an, du thu thi cong xây 
1&p trên dja bàn thj xà Tan Uyên, 

Tr ngày 29/5/2018 dn ngày 09/7/2018, Doàn Thanh tra dà tiên hành thanh 
tra tai  UBND thj xä Tan Uyên, tp trung dánh giá cong tác 1p K hoach du tu 
cong näm 2017 — 2018 dM vâi ngun vn phân dip thj xà quãn 1; vic chap 
hành các quy djnh pháp luat  v du thu cüa 03 gOi thAu thi cong xây 1p gm: 
Nâng dip mt dung DT 746 - don tir ngà 3 Muài Muon  dn diu GO, phung 
Uyên Hung (gói thu s 1); Nâng dip, lang nhira nOng tuyn dung DX 05, p 
Tan An, xã Tan VTnh Hip (goi thu s 2); Nang dip mt du?mg DT 747A - don 
tir ngä 3 quán ông Tü dn d6c bà Nghia (goi thu s 3); dir an Nang dip h thng 
thoát nufic (HTTN), thãm BTN dung DT 746 (don tr dc Cay Quéo dn ngà 3 
Binh I-lOa). Doàn Thanh tra dà lam vic vOi PhOng Tài chInh — K hoch (TC-
KH); Ban Quãn 1 dir an Du tt.r Xây dirng TX Tan Uyên (Ban QLDA) và các 
do'n vj lien quan dn ni dung thanh tra, xem xét giãi trinh cüa các dan vj lam ca 
sâ d tèng hç'p báo cáo và ban hánh K& lun Thanh tra. 

1. Pham vi thanh tra: 

- Thuc hiên kim tra vic chip hành các quy djnh pháp lut v trInh tr, thu 
tVc Ip, phë duyt K hoch du ttr cong niên d ngân sách nàm 2017 — 2018 và 
các thai k' có lien quan trén cc sâ báo cáo và h sa, tài 1iu do UBND thj xa Tan 

Uyên cung dip; 

- Kim tra vic chp hành các quy djnh pháp lut v trInh tir, thu tVc lap, phê 
duyt chU tru'cing du tu, dir an dAu tu và t chüc lira chQn nhà thu thi cOng xây 
1p, k k& và thirc hin hçp dng di vâi 01 dr an; cong tác 1p h so mi thu 
(HSMT), dánh giá h sa di,r thu (HSDT), k k& thirc hin hcTp dng d6i vOi 03 
gói thu xây 1p; kim tra sir phü hcip cüa kh6i luçmg dir toán thrçic duyt so vói 



khi 1ucng mO'i thu và mt s Ioti vat  tu chU yu dua vào thi cong xãy dirng so 

vo'i tiêu chun djnh müc dr toán ducc duyt trên Co sâ báo cáo, h so, tài 1iu do 

các don vj cung cap; 

2. Giâi han thanh tra: 

- Doàn thanh tra khong kim tra ni dung chi tit tirng di,r an cüa K hoach 

du tu cong trung han  2016 - 2020 và Ké hoach du tu' cong närn 2017-2018; 

không thrc hin di chiu tai  các don vj cO lien quan; 

- Không kim tra ni dung chi tit cüa dir an, thng mirc du tu, thit k bàn 

v thi cong — tng dir toán; diu chinh thng mi:rc dAu tu, tng dir toán cOng trInh; 

không chirng kin qua trInh thi cong và nghim thu các hang miic cong trInh; 

khong kim tra, chUng loai vat  tu; không do dac  các b phn, hang m11c cong 

trInh cüa 01 dir an và 03 gOi thAu duc ch9n thanh tra; 

- Không kim tra cong tác dn bü, giài tOa cUa 01 dir an và 03 gói thAu du'çc 

chonthanhtra. 

Xét Báo cáo Kt qua Thanh tra s 169/BC-DTTr ngày 30/7/20 18 cüa Doàn 

Thanh tra; 

Giám dc Si K hoach và DAu tu K& luân nhix sau: 

1. KHAI QUAT CHUNG 

UBND thj xà Tan Uyên là don vi hành chInh trçrc thuc UBND tinh BInh 

Duong, chju sir chi dao  tri,rc tip cüa UBND tinh thirc hin nhim v11 lap và phê 

duyt K hoach du tu cong trung han  vá K hooch du Ui cOng hang nãm trInh 

Hi dng nhân dan cüng cAp quy& djnh; co cAu t chirc b may gm 12 phOng, 

ban chuyên mon trirc thuc, trong do có PhOng TC-KH là co quan tham muu trrc 

tip v du tu cOng và thAm djnh trong dAu thAu; Ban QLDA thirc hin quyn và 

nghia vii cUa Chü dAu tu', tham muu giüp UBND thj xà v dAu tu xây dirng co 

bàn các danh mJic cong trInh duçic phân cong v xây dirng dan dldng, giao thông, 

din, quy hoach Va CáC cong trInh khác tr giai doan chuAn bj dir an, thixc hin dir 

an, kt thüc dir an dua cOng trInh vào khai thác, sCr diing và thirc hin quyt toán 

hcp dng. 

II. KET QUA THANH TRA 

1. Cong tác 1p K hoach  du tu' cong 

1.1. Vic thiic hin các quy djnh pháp luat v lap,  phân b& giao k hoach 

v6n du tu': 

1.1.1. Cong tác lap, phê duyt K hoach du tu cOng nm 2017: 



Näm 2017, UBND tinh BInh Ducmg phân b6 ngun vn phân cp theo tiêu 

chI cho UBND thj xã Tan Uyên là 91.771 ftiu dông. 

Can ci'r chi tiêu k hoach vn giao và k1ã näng can di vn, UBND thj xA 

Tan Uyên b trI K hoach du tir cong nam 20J7 cüa dja phucing là 117.54 1 triu 

dng (theo Quyt djnh s 6463/QD-UBND này 29/12/2016 cüa UBND thj xà 

Tan Uyên gm: 

+ V6n phân cp theo tiêu chI: 91.749 triu dng bó trI cho 90 danh mic dir 
an (22 dr an chun bj du tu, 19 dr an khii cong mâi; 22 dr an chuyn tip; 26 
dir an thanh toán kh6i krcing và 01 danh mvc  thanh quyt toán các cong trmnh 
hoàn thành có giá trj 500 triu dng tri xung); 

+ Vn ngãn sách thj xA b sung: 17.000 triu dng bó trI cho 06 dr an khâi 

cong mOi; 

1.1.2. Cong tác 1p, phé duyt K hoch d.0 tu cong näm 2018: 

Näm 2018, UBND tinh BInh Dircing ph b ngun vn phân cp theo tiêu 

  

chI cho UBND thj xâ Tan Uyên là 96.33 6 triu dng. 

Can cü chi tiêu k hoach v6n giao và khã nAng can d& v6n, UBND thj xA 

Tan Uyên b trI K hoach du tu cong nAm 20:8 cüa djaphuang là 182.336 triu 

dng cho 96 danh mvc  dir an (theo Quyi djnh s6 9920/QD-UBND ngày 
28/12/20 17 cüa UBND thj xâ Tan Uyên) gôm: 

+ Vn phan cp theo tiêu chI cho thj xâ: 96.336 triu dng b trI cho 59 

danh miic di,r an (31 dir an chun bj du tu, 31 dr an khâi Cong mâi; 18 d%r an 
chuyn tip; 5 dr an thanh toán khi lirçing và 01 danh mijc thanh quy& toán các 
cOng trInh hoãn thânh Co giá trj 500 triu dng tr& xung). 

+ Vn ngân sách thj xA: 86.000 triu d 
mâi; 

ng b6 trI cho 10 du an khâi cOng 

+ B tn vn khii cOng mài 05 di an lhi chixa CO Quyt dnh phé duyt 
Báo cáo kinh t k5 thut (BCKTKT) là không dung quy djnh cia Lut Du tu 
cong và Nghj dnh s 77/201 5/ND-CP ngày 10 9/2015 (dInh kern phy lyc 1); 

1.1.3. Kim tra cong tác thông báo diu hinh k hotch v6n: 

Cong tác thông báo, diu chinh K ho ch du tu cOng näm 2017- 2018 
duçic trin khai thirc hin cci bàn phU hçip quy djnh hin hành. Tuy nhiên, h sci 

khOng có van bàn thm tra v phân b k hoach diu chinh v6n dAu tu näm 2017-
2018 cOa PhOng TC-KH trixOc khi trInh UBND thj xà Tan Uyên phê duyt là 

không dung quy djnh tai  Dim b, Khoân 3, Du 4, Miic 1, Chucing II và Khoàn 
4, Diu 12, Mic 3 Chucing II Thông ti.r s 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 cUa 
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BO Tài chInh quy djnh v quãn l, thanh toán vn Mu ttx sir diing ngun vn rigân 

sách Nhà niiàc. 

2. Cong tác trin khai, t chfrc lt.'a chçn nba thu di vó'i 03 gói thiii 

thrçc chçn thanh tra (nhting thông tin cci ban ifcèm theo phy lyc 2). 

2.1. Cong tác lip, thAm djnh, ph duyt hoach hra chçn nhà thu: 

Chü Mu tu và các dan vj lien quan t chrc 1p, thm djnh và phê duyt K 
hoach hra chQn nba thu cci bàn phü hcip qu dnh hin hành. Tuy nhiên, vic 
dng tài K hoach lira chQn nhà thu len h thng mng Mu thu qu6c gia chm 
han quy djnh tti Diu 8, Thông ti.r s6 10/2015/tLfTBKHDT  ngày 26/10/2015 cüa 
B K hoch Va Du tu quy djnh chi ti& v K hoach hra chn nhà thAu (03 gói 
thu); 

2.2. Cong tác kim tra sir phü hçip cüa kMi lucing dr toán du'çrc duyt so 
vth khi Krcng miii thu: 

Cong tác 1p dir toán con sai sat, lam tAng kh6i luçmg 25,6 tan BTN C 12,5 
trong bang dan giá xay drng tng hcip so vâi bang dan giá chi ti&, d.n dn lam 
tAng khi lucmg mi thAu không dung quy djnh vi tang s tin là 39.874.911 
dng (goi thdu s 3— dInh kern phy lyc 3,); 

2.3. Cong tác lap, tham djnh, phê duyt FSMT: 

- Tai Dim 3, Khoàn 2.2, Mc 1, Chuoi4g 3 cüa HSMT yêu cau v can bO 
phii trách an toàn lao dng: "Tat nghip dti h4c chuyen ngành an toàn lao dQng 
hoc bão hO lao dng hoc k5 su xay dirng (can dithng hoc dan diing, thüy lçvi) 
Co chrng chi huan luyn an toàn lao dng cOn hi htn...," nhung khOng yeu cau 
kinh nghim thirc hin gói thau tixang tr là chu L phü hcip (goi thau s 2); 

- Thii gian tham djnh HSMT chum  han ovâi quy dlnh tai Dim h, Khoãn 
1, Diu 12 Lu.t Dau thAu 2013 (goi thu s 2); 

2.4. Cong tác dánh giá HSDT: 

Cong tác dánh giá HSDT ca bàn phü qp quy djnh, nba thu triing thu 
dáp irng tiêu chuan dánh giá cüa HSMT (03 gOi thAu); 

2.5. Cong tác thuang thão hqp dng: 

Cong tác thirang thão, hoàn thin hçp ng cOn sai sot, vic rà soát khói 
1ixcng mYi thAu và khM krcing thit k chira diçic Chü Mu tu và các dan vj kim 
tra chat ch, Mn dn không phát hin kMi h4vng miii than tAng 25,6 tan BTN 
C12,5 so vài thit k dirqc duyt, không dürg quy djnh ti Dim d, Khoán 1, 
Diu 62 Lut EMu thu 2013 (gOi thu S6 3); 

\u .  
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2.6. Cong tác thm djnh, phê duyt và cong khai kt qua 1ira chn nhà thu: 

- Thii gian thm djnh kt qua hra ch9n nhá th.0 chm hon quy djnh tai 

Dim d, Khoãn 2, Diu 64 Nghj djnh 63/2014/ND-CP (T trInh thm djnh cUa 

Ban QLDA ngày 11/1 1/20 16 nhung Báo cáo thm djnh cüa Phông TC-KH ngày 

15/12/2016 là 34 ngày, theo quy djnh là 10 ngày - gói thâu so 1); 

- Báo cáo thm djnh cüa PhOng TC-KH cOn thiu van ban cam kt cUa 

thành viên tham gia T thm djnh theo quy djnh ti Dim e, Khoãn 1, Diu 4 

Thông tu 19/2015/TT-BKHDT ngày 27/11/2015 cüa B K hoch và Du tu quy 

djnh chi tit 1p báo cáo thAm djnh trong qua trInh t chirc 1ira ch9n nhâ thu (gOi 

thu s 1; gói thu s 3); 

- Thñ gian gui van bàn thông báo k& qua 1ra ch9n nhà thu cho các nhi 

thAu tham dr thu chm hon quy djnh tti Dim n, Khoãn 1, Diu 12 Luat 

thu näm 2013 (goi thu s 1; gói thu s 3); h 

- Thai gian phê duyt k& qua lira ch9n nhà thu cham hon so vài quy djnh 

tti Dim e, Khoãn 2, Diu 64 Nghj djnh 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa 

ChInh phU (gói thu s 2); 

- Ben myi thu không cung cAp thông tin v kt qua 1tra ch9n nhà thAu len 

ming dAu thu quc gia hoc Báo DAu thu theo quy djnh tti dim d, Khoãn 1, 

Diu 7 Nghj djnh 63/2014/ND-CP ngày 26/6/20 14 (gói thu s 1); 

2.7. Cong tác k k& hqp dông: 

Hcrp dng xây drng duqc k k& gita Chü d,u tu và nhà thu quy djnh 

thixc hin 5% giá trj hçp dng là không dUng quy djnh ti Khoán 3, Diu 64 Nghj 

djnh 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cUa ChInh phU quy djnh ttr 2 dn 3 % giá 

trj hçxp dng (03 gói thu xây lap); 

3. Cong tác trin khai thyc hin dij an du tu xây diing cong trInh 

Nãng cAp HTTN, thãm be tong nhiya thrOng OT 746 (don tir dc Cay Queo 

dn ngã 3 BInh Hóa) 

3,1. Cong tác lap, thAm djnh phê duyt thU tri.rong dAu tix và phê duyt 

BCKTKT: 

Vic th chUc Isp, thAm djnh và phê duyt thU tru'ong du tu và phé duyt 

BCKTKT co ban phU hçip trInh tir, thU tic theo quy djnh hin hành; 

3.2. Cong tác lap, thAm djnh và phê duyt K hoch lçra ch9n nhá thu: 

Cong tác t6 chuc lap, thAm djnh và phé duyt K hoch 1ra chçn nhà thau 

co bàn phU hçxp trmnh tr, thU ti,ic theo quy djnh hin hành. Tuy nhien, Quy& djnh 
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phê duyt K hoach 1%ra ch9n nhà thu chm lqn quy djnh tai  Khoàn 3, Diu 7 

Thông tix s6 10/201 5/TT-BKHDT ngày 26/1 0I2 15. 

3.3. Cong tác t chirc lira chQn nhà thu thi cong xây lap: 

3.3.1. Cong tác lap, thm djnh và phê duyt HSMT: 

+ Tai  Dim 4, Khoãn 2.1, Mc 2, Chtrong III cUa HSMT yeu cu kinh 

nghim th trong quán l và thrc hin hQp dng xáy lap: HSMT yêu cAu Co It 
nht 01 hçrp dng thi cong xây d%rng Cong trInI cp III nhtrng thiu yêu câu cOng 
trinh cO cp thp lin k..., là chua phU hcip yeu câu huàng dn cUa Thông tu 
03/2015/TT-BKHDT ngày 06/5/20 15 cüa BO hoach và Du tu quy djnh: "Hal 

cong trInh có cp thcp han lin k vái cá'p cüc cong trmnh dang xét, quy mô mi 

cOng trinh cd'p thôp han lin k bcng hoc ion han 70% giá frj cong vic xây lap 
cãa gói thdu dang xét thI dwqc dánh giá là 01 hcrp &ng xáy 1p twang tr"; 

+ Tai Dim 3, Khoán 2.2, Mic 1, Chucmg 3 cüa HSMT yêu cu v can b 

ph11 trách an toàn lao dQng: "T6t nghip dai  h9c chuyên ngành an toàn lao dng 
hoc báo h lao dng hoc k six xây drng (cu duarng hoc dan diing, thüy lçri) 

Co chirng chi huAn luyn an toàn lao dng cOn thai han. . . ", nhung không yOu c&u 

kinh nghim thirc hin gói thu tlxcng tr là chui phü hcrp; 

+ GOi thu dang xét là cOng trInh giao hông c&p III, tuy nhiên ti Dim 

2.2, Khoãn 2, Miic 2, Chung III cUa HSMT y u cu nhân sij k six phi trách k 

thut thi cOng "phái có kinh nghim tham gia hi cong It nhdt 01 cong trInh giao 

thông cá'p IV trO len" là chua phU hqp. 

3.3.2. Cong tác dánh giá HSDT, thm dinh và phO duyt kt qua hera ch9n 
nhà thu: 

Cong tác dánh giá HSDT, thm djnh và phO duyt két qua kra ch9n nhà 
thu c bàn phü hqp quy djnh, nhà thu tringthu dáp rng tiOu chun dánh giá 
cUa HSMT. Tuy nhiên, cOn có mQt s6 tn tai  su: 

Thi gian thm djnh két qua lira ch9n nià thu chm hcm so vOi quy djnh 

tai Dim d, Khoãn 2, Diu 64 Nghj djnh 63/20141ND-CP (Ti trmnh thm djnh cUa 

Ban QLDA ngày 07/11/2016 nhung Báo cáo m djnh cüa PhOng TC-KH ngày 

12/12/2016 1à35 ngày,theoquydjnhlà lOng ); 

3.3.3. COng tác hoàn thin, k) k&, thrc in hqp dng: 

Chü du tu quy djnh nhà thAu thrc hin % giá trj hçp dng là khOng dung 
quy djnh tii Khoân 3, Diu 64 Nghj djnh 632014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa 

ChInh phü quy djnh tr 2 dn 3 % giá tn hçp dng; 

3.3.4. Cong tác trin khai thirc hin thi cong cong trinh: 



- Mac dü trong qua trinh t chüc trin khai thi cong cong trInh, Ban QLDA 

có phi hçp vi dan vj thit k d xü l mt s vixàng mc phát sinh, nhung 

khong yêu cu nhà thu thit k thirc hin giám sat tác giã là không diing quy 

djnh tçti Diu 28 Nghj djnh 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cüa ChInh phü v 

quãn I cht luçrng vã bão tn cOng trinh xãy dirng; 

- Thirc hin thay di kt cu mat  dung tir BTN C9,5 dày 3cm (819,34 tAn) 

thành BTN C 12,5 dày 5cm (1.391,47 tAn) nhung Ban QLDA chua trInh thm 
djnh, phê duyt khi hxcing và d? toán diu chinh là không dUng quy djnh ti 

KhOan 2, Diu 10; Khoãn 2, Diu 11 Nghj djnh s 32/2015/ND-CP ngày 

25/3/2015 cUa Chinh phU v quãn l chi phi d&u tix xây dirng. 

Theo giãi trInh cUa Ban QLDA: Theo dir toán, nu chuyn sang 1oi BTN 

C 12,5 dày 5cm, khi lucmg sê tang len rt nhiu so vâi BTN C9,5 dày 3cm, 1am 

tang các chi phi v.n chuyn, thãm BTN..., dn dn tng chi phi së vuçit thng mrc 
du tu dã duçc phé duyt (bao gm chi phi dir phOng dã duçic si.'r diing cho khéii 

krcing phát sinh). VI vy, Ban QLDA và các dan vj thng nht chuyn di lap 

BTN C9,5 dày 3cm thành BTN C 12,5 dày 5cm (chi phi dir toán bang nhau) và cO 

thm tra dir toán nhung không trinh thm djnh và phê duyt diu chinh vic 

chuyn di. 

Qua xem xët giãi trinh trên, Doàn Thanh tra nhn thy, vic Ban QLDA và 

các dan vj thOa thuan,  thing nht chuyn dM 1óp BTN C9,5 dày 3cm thành BTN 

C 12,5 dày 5cm (chi phi bang nhau) nhung không trinh thm djnh và phê duyt 
diu chinh chuyn di khi hicing nay là không dUng quy djnh. 

- Ban QLDA d nghj ca quan Nhà nu'ó'c có thm quyn kiêm tra cong tác 

nghiêm thu cong trInh chum  han so vOi tin d thrc hin hçTp dng (ngay 

15/8/2017 Ban QLDA có biën bàn nghim thu hoàn thành cOng trInh xây dirng. 

Tuy nhiên, dn ngày 25/12/2017, Ban QLDA mâi có Báo cáo s 812/BC-

BQLDA giri Phông Quãn 1 DO thj và các ben lien quan kim tra cong tác 

nghim thu hoàn thành cong trInh dua vào sir diing). 

III. KET LUiN: 

Qua thanh tra cho thy, cOng tác chi dao,  diu hành cUa UBND thj xä Tan 

Uyên trong vic trin khai, thirc hin lap, phé duyt K hoach dAu tu cOng 2017-

2018 ca bàn phU hçip K hoach d.0 tu cong trung han  duçic phé duyt, lam ca sâ 

cho vic trin khai thirc hin các cong trInh du tu xây dirng ca bàn tnên dja bàn. 
Trong cong tác quãn I dir an dAu tu xây dçrng ca bàn và du thu, tp th can b 

Ban QLDA và PhOng TC-KH dà có nhiu n hrc, c gang phi hçip vai các dan 
vj lien quan tham muu giUp UBND thj xa tnin khai thirc hien nhiu d an ttir 



khâu chun bj du tix; thijc hin dir an, dua cong trInh vào khai thác, sir dung c 
ban phü hçp trinh tir, thu tiic du tu xây ding CG ban và du thAu hin hành. Gop 
phn quan trQng vào qua trInh phát trin kinh th - xâ hOi,  qu6c phông - an ninh 
cUa dja phurng. 

Ben ctnh nhüng mt tIch circ cAn tip t%lc phát huy, cOn mOt  s thn tai,  sai 
sot UBND thj xä Tan Uyên vâ các don vj cn phái ch.n chinh, kh&c phic trong 
thiii gian ti tü cong tác 1p, phê duyt K ho?ch dAu tu cong näm 2017 — 2018 
con sai sOt, chixa phü hcip quy djnh Lut DAu tu cong và Nghj djnh 77/2015/ND-. 
CP; Thông ttx 08/2016/TT-BTC; cong tác ltp, thAm djnh, phê duyt dr toán cOn 
sai sOt; l.p, thAm djnh và phê duyt HSMT; Uixcing tháo hqp dng; thAm djnh, 
phê duyt kt qua 1%ra ch9n nhà thAu Va däng tãi thông tin trong dAu thAu ch.ra 
dam bão nOi  dung và thi gian quy dnh..., ciii th: 

1. Di vâi Cong ty C phAn Tu vAn thit k Xây dirng Vit Trê - dcm vi tu 
vAn hra chn nhà thAn (gOi thAu s6 2 và gói thAn xây lAp thuOc dir an Nâng cAp 
HTTN, thãm BTN du&ng DT 746): 

Don vj cOn sai sOt trong vic ttr vAn 1p HSMT nêu tiêu chuAn dánh giá v 
nhãn sçr chü ch& chi.ra phU hçp yêu cAu gói thAn dang xét và quy djnh cUa Thông 
lix 03/2015/TT-BKHDT ngày 06/5/2015 (goi thAu s 2; gói thAn xây lAp thuOc dir 
an Nâng cAp HTTN, thãm BTN dung DT 746); 

2. D6i vâi Cong ty TNHH MTV Tu vAn và Xây dirng Phtràc L.p — don vj 
tu vAn 1p BCKTKT - gOi th&u s 3: 

Thirc hin Ip d1r toán lam tang khi luçmg 25,6 tAn BTN C 12,5 không 
dung quy djnh, dn dn lam phát sinh thng chi phi giá gOi thAn vâi thng s tin 
39.874.911 dng; 

3. D6i v1i Cong ty TNHH Tix vAn Xây dirng Phuâc Tnrèng - don vi thâm 
tra dr toán gói thAu s 3: 

Th?c hin thAm tra dr toán trong h so BCKTKT chua kim tra chat ch, 
không phát hin chénh lch tang 25,6 tAn BT Cl 2,5 khOng dung quy djnh, dn 
dn lam tang chi phi giá gói thAu vâi tng s tijn 39.874.911 dng; 

4. Di vth PhOng Quãn 1 Do thj thj xa Tan Uyên: 

Th%rc hin thAm djnh dir toán trong h s BCKTKT cOn sai sot, chua phát 
hin thng 25,6 tAn BTN C 12,5 khong dung quy djnh, dn dn lam phat sinh tang 
chi phi giá gOi thAu vâi thng s tin 39.874.911 dng (gOi thAu S6 3); 

5. D6i vOi PhOng Tài chinh — K hoach thj xa Tan Uyên: 

5.1. COn thi&i sOt trong vic tham muu van ban thAm tra h6 so diu chinh 
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K hoch du tu cong näm 2017-2018 truâc dii trInh UBND thj xâ Tan Uyên 
phê duyt theo quy djnh ti Thông tu s6 08/20 1/TT-BTC ngày 18/01/2016; 

5.2. Can sai sot trong vic tham muu ho UBND thj xà Tan Uyên ph 
duyt bó trI v6n khôi cong mOi cho 05 di ár không có Quyt djnh phé duyt 
BCKTKT, không dung quy djnh cüa Lut Du ti.r công; Nghj djnh so 

77/20151ND-CP; 

5.3. Cong tác thm djnh HSMT con sai ót, dn dn tham mru cho UBND 
thj xâ Tan Uyên phê duyt HSMT cOn mQt s6 Ltieu  chun dánh giá chi.ra phü hçip 
quy djnh tti Thông tu 03/201 5/TT-BKHDT; neu tiêu chun dánh giá Ye nhân si,r 
chU ch6t chua phü hçip yêu cu gói thu dang xét; thyi gian thm djnh HSMT 
ch,m hon so vâi quy djnh tai  Dim h, Khoàn 1, Diu 12 Lut Du thu nm 2013 
(gOi thu s 2; gói thu xay 1p thuc dir an Nâng c&p HTTN, thãm BIN thrOng 
DT 746); 

5.4. Cong tác thm djnh k& qua lira ch9n nhà thAu cOn thiu sot, chra dam 
bão thi gian; thiu vAn bàn cam k& cüa thành viên tham gia T thm djnh theo 
quy djnh ti Nghj djnh S6 63/2014/ND-CP; Thông tu 19/201 5/TT-BKHDT (gOi 
thu s6 1; s6 3; gOi thu xay lap thuc dir an Nâng cp HTTN, thãm BTN dumg 
DT 746); 

6. D6i vôi Ban Quãn l dir an Du tu Xâj drng thj xA Tan Uyên: 

6.1. Vâi trách nhim là di din ChU dt tii, &m vi cOn thiu sot trong vic 
t6 chi'rc kim tra dr toán trong h6 so BCKTK', chua phát hin dr toán lam tAng 
25,6 thn BTN C12,5 dn dn trInh thm djnh va phê duyt dr toán không dung 
quy djnh (gOi th&u s6 3); 

6.2. Thirc hin thay d6i kt cau mt d ?mg tr BTN C9,5 dày 3cm thành 
BIN C 12,5 dày 5cm nhixng không trinh thm djnh và phê duyt dr toán 
BCKTKT diu chinh là không dung quy djnh tai  KhOan 2, Diêu 10; Khoãn 2, 
Diu 11 Nghj djnh s6 32/201 5/ND-CP ngày 2/3/20 15 cüa ChInh phü Ye quãn I 
chi phi du tu xay drng (gOi thu xây lap thic dir an Nâng cap HTTN, thãm 
BIN duang DT 746); 

6.3. COn thiu sOt trong vic t6 chüc, kiêm tra cong tác 1p HSMT cüa don 
vj tu van d&u thau, dn dn trmnh tham djnh, p1e duyt HSMT cOn có tiêu chuAn 
dánh giá v nhãn sr chu ch6t chua phü hcrp yeu cAu cüa gói thu dang xét va quy 
djnh Thông tu 03/2015/TT-BKHDT (gói thau s 2; gOi thAu xay lap thuc dir an 
Nang cap HTTN, thám BIN duting DT 746); 



6.4. Thrc hin dng tãi K hoach 1ira chn nhà thu len h thng mng du 

th&u qu6c gia chm hcm thai gian quy djnh ti Diu 8, Thông tu s 10/2015/TT 

BKHDT (03 gói thu); 
6.5. Gui Van bàn thông báo kt qua lra chQn nhà thu chm hon thai gian 

quy djnh ti Dim n, Khoàn 1, Diu 12 Lust Du thu 2013 (gói thu s 1; s 3); 
không d.ng tài thông tin v k& qua 1ira ch9n nhà th.0 theo quy djnh ti Khoàn 6, 

Diu 20 Nghj djnh 63/2014/ND-CP (gôi thiu s6 1); 

6.6. K hçrp ding thi cong vài nhà thu quy djnh mirc bào dam thc hin 

hçip dng cao hon quy djnh tai Khoàn 3, /Diu 64 Nghj djnh 63/20141ND-CP 

ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü; 

6.7. Chua yOu câu nhà thu khào sat/ip thit k bàn v thi Cong thrc hin 

giám sat tác giã theo quy djnh cUa Nghj djih s 46/2015/ND-CP; 

6.8. To chüc nghim thu cong trInh hoàn thành dua vào sü dung chm hcm 

so vôi tiOn dO ks" két hcip dng; 

7. D6i vâi Uy ban nhân dan thj xà Tan UyOn: 

7.1. Don vj cOn sai sot trong vic phê duyt K hotch phãn b vn khOi 

cong mOi näm 2018 cho 05 dr an không có Quy& djnh phO duyt BCKTKT, 

không dung quy djnh Lut DAu tu công; Nghj djnh s 77/201 5/ND-CP ngày 
10/9/2015; 

7.2. PhO duyt BCKTKT cOn sai sot, lam tang khôi hrçng 25,6 thn BTN 
C 12,5 không di.'ing quy djnh vài tong s tin 39.874.911 dng (goi thu s 3); 

7.3. PhO duyt K hoach ligra chQn nhà thu, két qua ligra ch9n nhà thu 
chm hon thai gian quy djnh t?i Thông tu s 10/201 5/TT-BKHDT; Nghj dinh 
63/2014/ND-Cp (gOi thu s6 2; gói thu xây 1p thuOc digr an Nâng cAp HTTN, 
thãm BIN thrng DT 746); 

7.4. Phê duyt HSMT cOn mOt S6 tiOu chuAn dánh giá v nhan sigr chU ch6t 
chua phü hçp yeu cu cüa gOi thAu clang xét và quy djnh tai Thông tu 
03/2015/TT-BKHDT (goi thAu s6 2; gói thAu xây 1p thuOc digr an Nâng cAp 
HTN, thám BIN du&ng DT 746); 

IV. KIEN NGHI: 

Can cir K& qua thanh tra dà nOu t?i Mc II, Sâ K hoach va flu at kin 

1. D6i vai COng ty c6 phAn Tu frAn thi& k Xây dirng Vit Tré: 

NghiOm tüc rut kinh nghiêm trcng vic 1p HSMT cOn có tjOu chu&i dánh 

I0 

ngh: 



giá chira phü hcip quy djnh ti Thông tu 03/015/TT-BK}TDT ngày 06/5/2015; 
nêu tieu chun dánh giá v than sir chü ch& htra phü hçip yêu cu cUa gói thu 
dang xét (goi thu s 2; gOi thu xay Ip thuc dr an Nâng cp HTTN, thám BTN 
duàrng DT 746); 

2. EMi vâi Cong ty TNHH MTV Tir vn va Xây d%rng Phirâc Lp — dorn vi 
tu vAn 1p BCKTKT gói thAn s 3: 

Nghiêm tüc rut kinh nghim, chAn chlnh sai sot trong vic 1p dr toán 
khong chInh xác, lam tang chi phi giá gói thAu không dung quy djnh; chju trách 
nhim dAn bü cho ngan sách Nhà rnrâc dM vói vic tInh toán sai khi hxqng 25,6 

tAn BTN C 12,5 vci tAng s tin 39.874.911 dAng. 

3. Di vâi Cong ty TNHH Tir vAn Xây dirng Phtnc Trirng - dcin vi thAm 
tra dir toán gói thAn s6 3: I 

Nghiêm tue chAn ehinh, tht kinh nghiin trong cong tác thAm tra h sor d%r 
toán chua chat ch, thiAn chuAn xác. Chju trách thim lien dâi vâi dcrn vj tix vAn 
kháo sat 1p BCKTKT trong vic dAn bü cho ngân sáeh d6i vâi vic tInh toán sai 
khéi luvng 25,6 tAn BIN C12,5 vài tAng s tiAn 39.874.911 dAng; 

4. D6i vâi Phông Quãn 1 Do thj thj xã Tan Uyên: 

Nang cao tinh thAn trách thim trong cong tác thAm djnh. Nghiêm tue chAn 
chinh, rCit kinh nghim trong vic thAm djnh h sci dir toán cOn sai sot, chi.ra phát 
hin kh6i krcmg BTN C 12,5 trong bang dcxr giá xay dirng tAng hçip chênh 1ch 
tang so vâi bang dcrn giá chi ti&, dn dAn 1m tang chi phi giá gói thAu không 
dung quy djnh vâi thng s tin 39.874.911 dng (goi thAu S6 3); 

5. D6i vài PhOng Tài chInh — K h0a4 thj xà Tan Uyên: 

5.1. Nghiêm tue chAn ehinh, rut kinI nghim trong vic tham muu diAn 
chinh K hoch dAu tl.r cong nAm 2017-2018 không cO van bàn thAm tra trixâc khi 
trIth UBND thj xâ Tan Uyên phê duyt 1' không dung quy djnh Thông tu s6 
08//2016/TT-BTC ngày 18/01/2016; 

5.2. Nghiêm tüc chAn ehinh, rut kina nghim trong vic tham mini cho 
UBND thj xâ Tan Uyên b6 tn vAn khôi côr1g mâi cho 05 dir an không có Quy& 
djnh phê duyt BCKTKT, khOng dung quy ktjnh Lut DAu tir cOng; Nghj djnh s6 
77/2015/ND-CP; 

5.3. Nghiêm tue rot kinh nghim trong cong tác thAm djnh HSMT cOn sai 
sot, dn dn tham muu cho UBND thj xa Tan Uyên phê duyt HSMT cOn mOt  s6 
tiêu chuAn dánh giá v nhân sir chU ch6t chua phü hçp yêu cAu gOi thAu dang xét 
và quy djnh Thông tu 03/2015/TT-BK}IDT (gói thAu s 2; gai thu xây lAp thuQe 
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di.r an Nâng cp HTTN, thãm BTN dung DT 

5.4. Rut kinh nghim trong vic th.m dnh HSMT, kt qua 1a chQn nhà 
thu chiia dam báo thi gian; thiu van bàn cam kt cUa thành vien tham gia T6 
th,m djnh theo quy djnh cUa Nghj djnh 63/20 4/ND-CP; Thông tu 19/201 5/TT-
BKHDT (goi th.0 s 1; s6 3; gói th.0 xây 1p t uOc di an Nâng cp HTTN, thám 
BTN duông DT 746); 

5.5. Nâng cao tinh thn trách nhim di âi cong tác tham mu'u phân b K 
hoach du tr công; thm djnh trong du thu am bão dy dU ni dung và dung 
thii gian quy djnh. Tránh d xãy ra các tru&ng çp sai sot tucing ttr dà nêu. 

6. Di vâi Ban Quãn 1 du an D.0 tu Xâ dirng thj xà Tan Uyên: 

6.1. Nghiêm tue rut kinh nghim trong v c t chi'rc kim tra h so dr toán 
cOn sai sot, chua phát hin chênh 1ch tang 25,6 tAn BTN C 12,5, dn dn trInh 
thAm djnh và phê duy d? toán khOng dUng quy djnh; can cir hçp dng da k k& 
vâi don vj tu vAn khão sat lap BCKTKT va dorn vj tu vAn thAm tra thi& k bàn v 
thi cong — dir toán, yeu cAu các don vj có trách nhim thrc hin dn bU s tin sai 
pham np vào ngân sách Nhà nuàc theo quy djnh (goi thAu s6 3). 

6.2. Nghiêm tUe chAn chinh, rut kinh n 
két cAu mt diring tir BTN C9,5 dày 3cm t 
không trInh thAm djnh, phê duyt h so BCK 
Nghj djnh s6 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 
các tnning hcip sai phm tuong tir cac cong 
lAp thuOc  du an Nâng cAp HTTN, thãm BTN d 

6.3. RUt kinh nghim trong vic th ch' 
HSMT cUa don vj tu vAn dAu thu chua cht 
duyt HSMT cOn có tiêu chuAn dánh giá v 
c.0 gói thu dang xét và quy djnh cUa Thông 
s 2; gOi thAu xay lAp thuc dir an Nâng cAp H 

6.4. Nghiêm tUe chAn chinh, rUt kinh ng 
K hoach lira chçn nhà thu len h thng man 
theo dung thi gian quy dlnh tai Diu 8,  

im trong vic thirc hin thay di 
ành BTN C12,5 dày 5cm nhung 
KT diu chinh theo quy djnh cUa 
cUa ChInh phil Tránh d xày ra 

rInh dang trin khai (goi thu xây 
&ng DT 746); 

c kim tra, theo dOi cong tác 1p 
h, dn dn trmnh thAm djnh, phê 
tn sr chU ch& chua phU hcip yêu 

tu 03/2015/TT-BKHDT (gOi thu 
TN, thãm BTN dung DT 746); 

im trong vic thirc hin dang tái 
:. dAu thAu quc gia phài dam bão 
ông tu s 10/201 5/TT-BKHDT, 

không d xãy ra cac truOng hçrp vi phm tucing tr a các gói thu dang trin khai 
(03 gói thu); 

6.5. ChAn chinh, rUt kinh nghim trong yic gui van bàn thông báo kt qua 
lira ch9n nba thu phài dam bâo theo dUng thi gian quy djnh tai  Dim n, Khoán 
1, Diu 12 Luat  DAu thu 2013; Thirc hin nghiêm tUe vic däng tâi thông tin v 
k& qua hra chçn nha th.0 len mng dAu thAu quc gia hotc Báo DAu thAu theo 
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quy djnh t?i  Dim d, Khoãn 1, Diu 7 Nghj djIh s 63120141ND-CP (goi thu s6 
1;s3); 

6.6. Rut kinh nghim trong vic k hçi dng thi cong vâi nhà thu quy 
djnh mirc bão dam thirc hin hçp dng cao hcjn quy djnh tai  Khoãn 3, Diu 64 
Nghj djnh 63/20 14/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa hIth phü; 

6.7. Riit kinh nghim trong vic chua yeii cu nhA thu thi& k ban ye thi 
cong thirc hin giám sat tác giã theo quy djnh; 

6.8. Nghiêm tue chn chinh, rut kinh ng im cong the t chüc nghim thu 
hoàn thành cong trInh thra vào sr dung theo üng tin d dä k kt trong hp 
dng xay drng. Kim tra, rà soát vic thrc hin hqp dng, nu xác djnh th?yi gian 

tr htn do 1i cüa nhà th&u gay ra phãi có bin pháp xi:r pht di vOi kMi luçmg 
tr hn hcip dng theo quy djnh. 

6.9. Nâng cao tinh than trách nhim the quy djnh pháp 1ut, ch.n chinh 

cOng the th chirc, phân cong can b Co dU näng 1%rc, kinh nghim d thi,rc hin 
kim tra, giám sat vic th?c hin hçip dng cüa các don vi tix vn d kjp th?yi phát 
hin, kin nghj diu chinh nhng sai sOt, chtra phü hcp trong cong the quán 1 dr 

an, du thAu. Tránh d xáy ra các tnrtmg hçrp vi phm t1nng tir a cac cong trmnh 

khãc. 

Giao Ban Quán 1 dir an DAu ti.r Xây dirng ehju trách nhim don d6c nhà 

thAu ttx v.n khão sat 1p BCKTKT và nhà thu thm tra thit k ban ye thi cOng — 

dr toán thre hin np s tin sai phtm vào tài khoãn tm gitt cüa Sâ K hoch và 

Du tu s 3511.0.1031894 tti Kho bacNhà  ntràc1tinh BInh Ducmg; 

7. Di vâi Uy ban nhân dan thj xâ Tan Uyn: 

7.1. Nghiêm tue rit kinh nghim trong vic phê duyt K hoieh phãn b 
vn khâi cOng mâi näm 2018 eho 05 d an kh! chua cO Quyt djnh phé duyt 
BCKTKT, khOng dung quy djnh cüa Lut Du tu công; Nghj djnh s, 

77/2015/ND-CP; 

7.2. Nghiem the rut kinh nghim trong vi phO duyt h sci BCKTKT cOn 

sai sot, lam tang kh& lixcmg 25,6 thn BTN C12, khOng dung quy djnh vâi thng 

s tin 39.874.911 dng (gói thu s 3); 

7.3. Rut kinh nghim trong vic phê duyt k hoach 1ra ch9n nhà thAu, k& 

qua 1%ra chQn nhâ th&u chm hn quy djnh tai  ThOng tu s6 10/201 5/TT-BKHDT; 

Nghj djnh 63/20141ND-CP (gói thu s 2; gOi thu xây lap thuOc dr an Nâng cp 

HTTN, thãm BTN dung DT 746); 

7.4. Rut kinh nghim trong vice  phê duyt HSMT eOn mOt s6 tiêu chun 
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dánh giá v nhân sir chü ch6t chi.ra phU hcip yêu cu gói thu dang xét; quy djnh 
cUa Thông tu 03/2015/TT-BKHDT (goi thAu s 2; gói thu xay 1p thuOc  dr an 
Nang cp HTTN, thãm B1'N duing DT 746); 

7.5. Thng cuOrng cong tác theo dOi, kim tra cong tác 1p K hoach dAu tu 
cOng, quãn 1 d1r an và du thu cüa các dcm vj trrc thuc, d kjp thii phát hin 
sai sOt và CO bin pháp chin chinh, xü 1 theo 4iy djnh; chi dto PhOng Tài chinh 
K hoach, Ban Quán 1 dir an Du ttr Xây drn; Phông Quãn 1 Do thj tó chrc 
rut kinh nghim v nhthig tn tai,  sai sot d nu và d ra giái pháp khc phvc 
ngay di vâi nhüng dir an, gOi thu dang trin khai. Tránh nhttng sal sot, sai 
phm cO tInh chit tucmg nt. 

Sâ K hoach và Du tu Kt 1un Thanh tra Cong tác 1p K hoach du nt 
cong nàm 20 17-2018 và thrc hin dir an, dAu thu thi cong xây 1p trên dja ban 
thj xä Tan Uyên. D nghj các dYn vi nghiêm tüc trin khai thi.rc hiên các kin 
nghj cüa K& 1un dâ nêu. Dng thi, gui báo cáo kt qua thirc hin ye Si K 
hoch và Du nt chm nht 15 ngày k t1r ngây b4n hành Kt 1un Thanh tra./. 

Noi nhmn: 
- UBND tinh (thay báo cáo); 
- UBND thj xâ Tan Uyên; 
- Ban QLDA DTXD thj xA Tan Uyên; 
- PhOng TC-KH thj xà Tan Uyén; 
- PhOng QLDT thj xà Tan Uyên; 
- Cong ty CP itt vn Thit K Xáy di,rng Vit T 
- Cong ty ThHH MTV Tix vn và Xây dtrng Phirâ 
- Cong ty TNHH Tu v.n Xây drng Phuâc Trung; 
- Cong ty TNHH Tu vn XAy dçmg BA; 
- Lien danh DNTN Anh Long — DNTh Cong Minh; 
- DNTN Thiring mai — San xut Xây dçmg Tan Thành; 
- Cong ty C phân Dâu ttr Xây dimg 3-2; 
- BGD Sâ; 
- PhOng Tng hccp — Quy hoach; 
- Chánh Thanh tra; 
- Ltru: VT, h scc DTTr. 

Phü Hth Minh 
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PHU LVC  1 
DANH MUC CAC DU AN BO TRf VON KHO1 CONG MOI NAM 2018 

NG CHIXA cO QUVET D!NH PHE DUVET BCKTKT 
(KèëKêt l7/ianh tra s 1437/KL-SKHDTngay 15 thdng 8 nãm 2018 cia S& K 

KE' , hoach và Ddu tir,) 

VA F 

Danh muc KH 2018 

1 Nâng cap be tong nhra dung GTNT ti'r DT 742 (nhà ông Lut) 
den giáp dis&ng DH 409, p 3, xã Vinh Tan 

2.000 

2 
Nâng cp BTNN tuyn &r&ng DDT. Tan PhuOc Khánh 07 (tir ngã 
tu nhà ông Phm Hông Cong — Khu ph Khánh Hôi dn ngã 3 
Cong ty Khánh Hi) 

1.000 

3 Nâng cap be tOng xi mäng &thng GTNT các tuyên HN 16/1, 
07/2, 07/3, 07/4, xà Hi Nghia 

1.500 

4 Nâng dp BTNN tuyên thring tir nhà ông Tong Ngc Hmnh den 
nba bà Nguyn Thj Danh, âp Diu Hôa 

1.000 

5 Cong chào thj xâ Tan Uyên 2.000 

Ghi chü: 03 cong trinh khii cong môi sr diing v6n phân cp theo tiêu chi, 02 cong trinh khci cong miii sü dung 

vn ngân sách thj xa b sung. 
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PHU LUC 2 

(Kéñ theoKêt iII4 " Thanh tra sá 143 7/KL-SKHDT ngày 15 tháng 8 nám 2018 cüa 
H (JA C H ) S& K hogch và Du tir 

hfrng'tóng tin c0 ban cüa cac goi thu 

7iWth cong xây lap cong trinh Nâng cp mat duong DT 746 - 
don tir ngã ba Mtrôi Muon den cu Go (gói thu s 1) 

- Giá gói thu: 8.129.073.800 dng; 

- Ngun vn: Ngân sách thj xã; 

- Loji và cp cong trmnh: COng trInh giao thông cp III; 

- HInh thIrc 1ira chçn nhà thâu: Du thu rng râi; 

- Phirnng thirc du thu: mt giai don, mt tiii h so; 

- Thôi gian thirc hin: 180 ngày. 

- Loti hçp dng: Tr9n gói; 

1.1. Danh sách nhà thâu mua HSMT: 

- Cong ty TNI-IH Xây dirng và Thucing mi DOng A. 

- Cong ty TNHH Phüc Cixng. 

- Cong ty Co phn Lam san và Xut nhp khu Tng hç'p BInh Diwng. 

- COng ty Co phn Xây dimg Vn tái D.0 Ui Kinh doanh Nhà Hãi Däng. 

- Cong ty TNT-il-I Xây dirng vã C.0 di.rng Dai Viêt. 

- COng ty C phn DAu Ui Xây dirng 3-2. 

1.2. Danh sách nhâ thu nôp h sci dir thu: 

- Cong ty CO phn Lam san và Xuât nhp khu Tng hçp BInh Di5rang. 

- Cong ty Co phn Xây dmg Vn tãi Du Ui Kinh doanh Nhà Hal Däng. 

- COng ty Co phân Du Ui Xây drng 3-2. 

1.3. Nba thu tr11ng thu: Cong ty C phn Du Ui Xây dirng 3-2; giá tthng 
thu: 7.879.057.000 dông (dã bao gOrn thuê VAT). HInh thirc hçp dông: tr9n gói; 
Thai hn thi cong 180 ngãy (kê Ca ngày 1, ngày nghi theo quy djnh) kê tir ngày 
khâi cong. 

1.4. Ten nhà thu Ti.r vn lira ch9n nba thu: Cong ty TNHH Tu vn Xây dirng 
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- Giá gói thâu: 4.280.737.792 dng; 

- Ngun van: Ngân sách thj xâ; 

- Loii và cp cong trmnh: Cong trInh giao thông cp IV; 

- HInh thirc 1ira ch9n nba th.u: Du thu rng rãi; 

- Phuong thtrc du thu: Mt giai doan, mt tii h so; 

- Th?i gian thirc hin: 120 ngày. 

- Loii hçip dng: Trçn gói; 

2.1. Danh sách nhà thAu mua HSMT: 

- DNTN Anh Long. 

- Cong ty TNT-il-I MTV Tu v.n Du tu Xây di.rng Do Thành. 

- Cong ty TNHH MTV Xây drng Scm Yn Nhi. 

2.2. Danh sách nhà thu nôp h so du thu: 

- Lien danh DNTN Anh Long và DNTN Cong Minh. 

- Cong ty TNI-IH MTV Tii vn Du tu Xây dirng Do Thành. 

- Cong ty TNHH MTV Xây d'trng Son Yn Nhi. 

2.3. Nhà thu trng thu: Lien danh DNTN Anh Long và DNTN Cong Minh; 
giá trüng thâu: 4.150.790.726 dông (dâ bao gOm thuê VAT). HInh thüc hçp dông: 
tr9n gói; Thñ hin thi cong tOng the là 115 ngày (kê Ca ngày lê, ngày nghi theo quy 
djnh) kê tr ngày khii cong cong trInh. ii  

2.4. Ten nhà th.0 Tu vn hra ch9n nhà thu: Cong ty C phn Tix vn Thit k 
Xây drng Vit Tré. 

3. Gói thu thi cong xãy Lp cong trInh: Nãng cp rnt du*ng DT 747A - 
doin tu ngã ba quán ông Ta dn dc bà Nghia (gói thu so 3) 

- Giágói thu: 5.751.176.917 dng; 

- Ngun vn: Ngân sách thj xä; 

- Loii và cp cOng trInh: Cong trInh giao thông c.p III; 

- HInh thi1rc 1ra ch9n nhà thu: Du thu rng räi; 

- Phuong thüc du thu: mt giai doan,  mt tüi h so; 

- Thi gian thirc hin: 120 ngày. 

- Loii hçp dng: Tr9n gói; 

3.1. Danh sách nba th.0 mua HSMT: 

- DNTN Thucing mi San xut Xây dng Tan Thành. 



- Cong ty C phn Tu vn Thit k Xây dirng 

- Cong ty TNT-IH Xây dçrng Thucmg mi Djch vii Mai Son. 

- Cong ty ThHH Tu vtn Xây dirng Phüc Ctthng. 

3.2. Danh sách nhà thu nôp h so dir thu: 

- DNTN Thuong mai  San xut Xây dung Tan Thành. 

- Cong ty C phn Tu vn Thit k Xây dirng 

- Cong ty TNHT-I Xây dirng Thucmg mi Djch vi Mai Son. 

3.3. Nhà th.0 trüng thu: DNTN Thuong mi San xut Xây dirng Tan Thânh; 
giá tr11ng thâu: 5.705.282.000 dông. HInh thác hp dông: tr9n gói; Thai hn thi 
cong 120 ngày (kê cã ngày 1, ngày nghi theo quy djnh). 

3.4. Ten nhâ thu Tu vn 1ira ch9n nba thu: Cong ty TNT-IT-I Tu van Xây dirng 
BA. 

A A A r . A F P 9 A 4. Goi thau thi cong thuQc dy' an Nang cap hç thong thoat ntro'c, tham be 
tong nhya dirô'ng DT 746 (don tir dôc Cay Quéo dn ngã 3 Blnh Hóa) 

- Giá gói thu: 11.160.373.328 dng; 

- Ngun vn: Ngân sách thj xã; 

- Loü và cp Cong trInh: Cong trInh giao thông cp III 

- HInh thrc 1ira chn nhà th.u: Du thu rng rãi; 

- Phtrong thirc du thu: Mt giai don, mt t1ji h so; 

- Thñ gian thrc hin hqp dOng: 150 ngày; 

- Loti hçp dông: Tr9n gói; 

4.1. Danh sách nhà thu mua HSMT: 

- DNTN Thtrong mi San xut Xây d%mg Tan Thành. 

- Cong ty TNHH Thuong mi và Xây dirng Thiên Phurc Lc. 

- Cong ty TNT-IH Tu vn K thut Xây drng Dng Nai. 

- Cong ty TNHH Xây dtrng và Thuong mi Dông A. 

4.2. Danh sách nhà thu np h so di,r thu: 

- DNTN Thuong mi San xuât Xây dirng Tan Thãnh. 

- Cong ty TN}-IH Thucing mai  vâ Xây dimg Thiên Phuc LOc. 

- Cong ty TN}IH Tu vn K thut Xây dirng Dng Nai. 



4.3. Nba thAu trüng thu: DNTN thiicng mai san xut xây dung Tan Thânh, giá 
tring thâu: 10.948.400.000 dông. Hmnh thirc hqp dông: tr9n gói; Thii gian thrc hin 
hqp dông: 150 ngây (kê Ca ngày lê, ngây nghi theo quy djnh) kê tü ngây kh&i cong. 

4.4. Ten nba thu Tu vn 1ira ch9n nhà th.u: Cong ty C phn Tu vn Thit k 
Xây drng Vit Tré. 
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PHIJ LVC  3 
vt 1iu BTN C12,5 côn trinh Nâng cap mt thrô'ng DT 
n ttr ngã 3 quán Ong Ti dn dc Ba Nghia) 

i
1
Thanh tra so 143 7/KL-SiHDTngày 15 tháng 8 nám 2018 

cfa So Kê ho4lch v? Dâu tic) 

. 1. Chi phI vat  hçu: (T) 25,6T BTN x 1.22.00O&tan =31.232.000 dong; 

2. Chi phi chung: (C)= 5,5% x T=31.23.000 x 0,055 = 1.717.760; 

3. Thu nhâp chju thud tInh truàc: TL = 60,3 x (T+C) = 0,06 x (31.232.000 
+1.717.760) = 1.976.985 dông; 

4. Chi phi xây di,rng truOc thu& G = T+C+TL = * 
(31..232.000+1.717.760+1.976.985) = 34.926.745 dong; 

5. Thu GTGT: GTGT = G x 10% = (34.926.745 dng x 0,1) = 3.492.674 
dông; 

6. Chi phi xây dirng sau thu& GXD=  G+GTGT = (34.926.745+3.492.674) = 
38.419.419 ding; 

Chi phi hing miic chung: = Chi phi trirc tip + chi phi xây diyng nhã 
tm = 1.455.492 dng 

1. Chi phi trrc tMp khác: TT= 2%x (VL) x (1+10%) = (0,02x 3 1.232.000) x 
1.1 = 687.104 dông; 

2. Chi phi xây drng nhâ tam  d a và dii hânh thi công: GXDNT = G X 2% X 
(1+10%)= 34.926.745 xO.02 x 1.1 = 768.388 dong 

Tang cong: 687.104+ 768.388 = 1.455.492 ding 

Tng cong chi phi: = 38.419.419 + 1.455.492 = 39.874.911 dng. 
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