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Đức Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá và kiến nghị đề xuất đối với dự án Đường  

giao thông nội vùng xã Đức Dũng, huyện Đức Thọ 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 
 

Thực hiện Văn bản số 7145/UBND-GT1 ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc gia hạn tiến độ thi công công trình Đường giao thông nội vùng 

xã Đức Dũng; UBND huyện Đức Thọ giao Ban quản lý dự án tiến hành rà soát, 

kiểm tra, tổng hợp các nội dung về tình hình thực hiện dự án và đã có Văn bản 

báo cáo số 112/BC-DA ngày 30/11/2020 (gửi kèm theo); Ủy ban nhân dân 

huyện Đức Thọ xin báo cáo và đề xuất như sau: 

I. Tình hình triển khai thực hiện dự án. 

1. Dự án Đường giao thông nội vùng xã Đức Dũng được UBND tỉnh phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 

14/01/2019 với tổng mức đầu tư 14.671.000.000 đồng, quy mô chính công trình: 

Xây dựng 03 tuyến  đường giao thông nội vùng có chiều dài 2.555,91m đạt tiêu 

chuẩn đường GTNT cấp B (Bnền=5,0m; Bmặt=3,5m; Blđ=2x0,75m=1,5m; mặt 

đường bằng BTXM M300 dày 20cm). 

2. Công trình được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây 

dựng tại Quyết định số 2334/QĐ-UBND ngày 12/7/2019; sau khi tổ chức đấu 

thầu theo quy định, các đơn vị trúng thầu đã được Ban quản lý các dự án XDCB 

huyện Đức Thọ ký kết hợp đồng xây lắp: 

- Nhà thầu xây lắp: Liên danh Công ty CP Đầu tư và xây dựng VN11 và 

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Minh Phong với giá trị hợp đồng là 

12.281.120.000đồng. Trong đó: (1) Công ty CP Đầu tư và xây dựng VN11 là 

9.461.739.000 đồng, (2) Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Minh Phong là 

2.819.381.000 đồng. 

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

- Tiến độ thực hiện hợp đồng: 230 ngày, ngày khởi công 19/8/2019 và 

hoàn thành vào ngày 09/4/2020. 

        (Đơn vị Tư vấn giám sát là Công ty TNHH Hưng Land). 

3. Nguồn vốn đã bố trí: 9.000.000.000 đồng (Quyết định số 2152/QĐ-

UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh);  

4. Nguồn vốn đã giải ngân: 9.000.000.000 đồng, trong đó: 



- Chi phí xây lắp: 8.025.000.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 91.708.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 690.835.000 đồng; 

- Chi phí khác: 192.457.000 đồng. 

5. Khối lượng thực hiện, tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán và hoàn ứng: 

a. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VN11 (thi công Tuyến 1 dài 

1.054,37m và Tuyến 3 dài 798,45m): 

- Giá trị hợp đồng: 9.461.739.000 đồng. 

- Khối lượng thực hiện đến nay: Tuyến 1 thực hiện được 90% nền đường, 

50% mặt đường. Tuyến 3 đã hoàn thành nền đường và mặt đường, cống thoát 

nước, đạt 90%. Giá trị thực hiện ước tính: 3.794.066.000 đồng, giá trị nghiệm 

thu (đã có hồ sơ): 2.390.430.000 đồng, giá trị đã thanh toán: 1.900.000.000 

đồng; 

- Phần khối lượng chưa thực hiện: Tuyến 1 còn Bê tông mặt đường từ 

Km0+500-:- Km1+54,37, cầu dân sinh, hệ thống thoát nước dọc. Tuyến 3 còn lề 

đường và hệ thống cọc tiêu biển báo. Giá trị ước tính phần khối lượng chưa thực 

hiện 5.667.673.000 đồng. 

- Số tiền tạm ứng hợp đồng: 4.257.000.000 đồng; đã thu hồi tạm ứng (khi 

thanh toán): 490.430.000 đồng; hiện còn nợ tiền tạm ứng: 3.766.570.000 đồng. 

- So với giá trị thực tế đã thi công trên hiện trường là 3.794.066.000 đồng 

thì số tiền còn nợ tạm ứng là 2.362.934.000 đồng.  

b. Công ty Cổ phần TV&XD Minh Phong (thi công tuyến 2 dài 703,09m): 

- Giá trị hợp đồng: 2.819.381.000 đồng. 

- Khối lượng thực hiện đến nay: Đã thi công hoàn thành. Giá trị khôi 

lượng nghiệm thu là 2.819.381.000đồng; 

- Số tiền đã thanh toán: 1.868.000.000đồng. 

6. Các văn bản chỉ đạo đôn đốc và cam kết của đơn vị thi công. 

- Văn bản số 401/UBND-DA ngày 03/3/2020 của UBND huyện Đức Thọ 

về việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình; 

- Biên bản làm việc ngày 29/4/2020 giữa Ban quản lý các dự án XDCB 

huyện Đức Thọ và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VN11; trong đó cam kết 

sẽ hoàn thành, nghiệm thu hoàn ứng trước ngày 30/5/2020 và thi công hoàn 

thành công trình trước ngày 30/6/2020; 

- Văn bản số 32/DA-XDCB ngày 09/6/2020 của Ban quản lý các dự án 

XDCB huyện Đức Thọ về việc thu hồi tiền tạm ứng; 

- Văn bản số 180/UBND-XD-m ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc kiểm tra, xử lý các công trình do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

VN11 thi công; 



- Cam kết của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VN11 ngày 07/9/2020 

trong đó cam kết sẽ hoàn thành, nghiệm thu hoàn ứng trước ngày 18/10/2020 và 

thi công hoàn thành công trình trước ngày 25/12/2020; 

- Văn bản số 2230/UBND-TH ngày 09/9/2020 của UBND huyện Đức 

Thọ về việc tập trung xử lý theo quy định đối với công trình do Công ty cổ phần 

đầu tư và xây dựng công trình VN11 thi công; 

- Biên bản làm việc ngày 11/9/2020 giữa Ban quản lý các dự án XDCB 

huyện Đức Thọ và Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VN11 trong đó cam kết 

sẽ hoàn thành, nghiệm thu hoàn ứng trước ngày 18/10/2020 và thi công hoàn 

thành công trình trước ngày 25/12/2020. 

II. Báo cáo các nội dung thực hiện theo văn bản số 180/UBND-XD-m 

ngày 31/7/2020  và Văn bản số 7145/UBND-GT1 ngày 27/10/2020 của UBND 

tỉnh (đối với Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VN11). 

1. Tính pháp lý hồ sơ dự thầu, các bảo lãnh của ngân hàng: 

- Về kinh nghiệm, năng lực: Trong hồ sơ dự thầu có 02 hợp đồng chứng 

minh năng lực: Thi công các công trình tại Ban quản lý dự dự án đầu tư xây 

dựng huyện Quỳnh Lưu và Đoàn 337/ Ban quản lý dự án khu kinh tế quốc 

phòng Khe Sanh, Quảng Trị/ QK4 nhưng khi xác minh tại các Ban quản lý dự 

án (là bên ký hợp đồng) thì không đúng (làm giả hợp đồng). 

- Về Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng: Ngân 

hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) - Chi nhánh Nghệ An đã khẳng định 

không phát hành Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh tạm ứng cho Công ty cổ phần đầu 

tư và xây dựng VN11 để tham gia đấu thầu và thực hiện bảo lãnh hợp đồng, bảo 

lãnh tiền tạm ứng với Ban quản lý các dự án XDCB huyện Đức Thọ. 

2. Đánh giá năng lực thực tế của nhà thầu với khối lượng công việc chưa 

thực hiện: 

- Phần khối lượng đã thực hiện (giá trị 3.794.066.000 đồng): 

+ Theo hợp đồng đã ký kết sẽ khởi công ngày 19/8/2019 nhưng đến ngày 

01/10/2019 đơn vị mới bắt đầu tiến hành thi công. 

+ Quá trình thi công từ ngày 01/10/2019 đến ngày 25/12/2019 đơn vị đã 

tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để thi công đạt giá trị nghiệm thu 

2.390.430.000 đồng. 

+ Thời gian sau tết nguyên đán năm 2020 đến hết tháng 3/2020 đơn vị 

không thực hiện thi công tại hiện trường. Sau khi có các văn bản đôn đốc, trực 

tiếp làm việc và có các cam kết của nhà thầu, sau ngày 29/4/2020 đơn vị có huy 

động máy móc, thiết bị để thi công nhưng tiến hành rải rác, mỗi đợt thực hiện 

trong thời gian ngắn rồi tạm dừng, vì vậy tổng giá trị khối lượng thi công thêm  

đến nay ước đạt 1.403.636.000đồng. 

- Phần khối lượng còn lại (giá trị 5.667.673.000 đồng), trong đó có khối 

lượng nợ tiền tạm ứng chưa thực hiện (giá trị 2.362.934.000 đồng): Từ ngày 



11/9/2020 đơn vị gần như không bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị tập trung  

triển khai như đã cam kết theo biên bản (chỉ thực hiện được một phần với khối 

lượng không đáng kể). UBND huyện, Ban dự án nhiều lần liên hệ với lãnh đạo 

công ty để đôn đốc thực hiện nhưng qua thời gian đơn vị vẫn không chấp hành. 

- Nhận định thời gian còn lại của dự án (25 ngày) để đơn vị hoàn thành 

khối lượng còn lại của hợp đồng (giá trị 5.667.673.000 đồng) và khối lượng dư 

nợ tiền tạm ứng (giá trị 2.362.934.000 đồng) là không khả thi.  

III. Kiến nghị, đề xuất. 

- Cho phép Chủ đầu tư (UBND huyện Đức Thọ) chấm dứt hợp đồng đối 

với Nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VN11, giao Ban QLDA tổ 

chức nghiệm thu khối lượng đã hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán và trừ vào số 

tiền dư nợ tạm ứng; đồng thời xử lý trách nhiệm của nhà thầu theo hợp đồng đã 

ký kết và quy định của pháp luật. 

- Đề nghị UBND tỉnh giao Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ 

trong việc xử lý đối với các hồ sơ pháp lý khi đấu thầu, đó là làm giả xác nhận 

của các Ban QLDA về hợp đồng tương tự chứng minh năng lực thi công; làm 

giả Bảo lãnh hợp đồng, Bão lãnh tiền tạm ứng của Ngân hàng TMCP Đông Nam 

Á (SeAbank) - Chi nhánh Nghệ An; đồng thời hỗ trợ giúp thu hồi số tiền bảo 

lãnh tạm ứng, bảo lãnh hợp đồng từ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VN11 

để tránh thất thoát tiền nhà nước. 

- Cho phép lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực thực hiện khối lượng còn lại 

để ký kết hợp đồng xây lắp theo đơn giá và giá trị còn lại với thời gian thi công 

là 3 tháng (kể từ khi ký hợp đồng) để hoàn thành, nghiệm thu đưa công trình vào 

sử dụng phát huy hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân.     

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự án Đường giao thông nội vùng 

xã Đức Dũng của UBND huyện Đức Thọ; Kính đề nghị UBND tỉnh, Công an 

tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư xem xét, giải quyết đối với hợp đồng của Công ty 

cổ phần đầu tư và xây dựng VN11./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (báo cáo); 

- Sở KH&ĐT (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cty CPĐT&XD VN11; 

- Lưu: VT, Ban QLDA. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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