
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Quảng Nam, ngày         tháng    năm 2022

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An 
đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khoá X

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; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 
40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 
43/2022/QH15 của Quốc hội và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

Căn cứ Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Công điện số 452/CĐ-TTg ngày 22/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về tiếp tục rà soát danh mục và khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thủ tục đầu tư 
các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X quyết định 
chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND 
phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An, với các nội dung như 
sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND 

phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An.
2. Nhóm dự án: dự án nhóm B.
3. Mục tiêu đầu tư: phòng, chống xói lở bờ biển, tái tạo lại bãi biển; từng 

bước hình thành hệ thống công trình phòng chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, thành 
phố Hội An; góp phần giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
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4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
7. Dự toán tổng mức đầu tư: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội.
9. Quy mô và hình thức đầu tư 
a) Quy mô đầu tư:
- Xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, 

cách bờ 250m-300m có chiều dài khoảng 550m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án 
chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía Bắc. 

- San lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m, trong đó có 550m song song 
với hệ thống đê ngầm bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ 
biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía Bắc; 900m nằm điểm giữa 2 vị trí nuôi 
bãi của dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) đang 
triển khai thực hiện, kết hợp nạo vét luồng tận dụng nguồn cát san lấp tạo bãi.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án.
3. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án. 
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X xem xét, quyết định chủ trương 

đầu tư dự án./.
Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, NN 
&PTNT;
- UBND thành phố Hội An;
- CPVP;
-Lưu: VT,KTTH,KTN,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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