
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 2021

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư ổn định
 đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2021 của HĐND tỉnh về 

quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân 
sách Trung ương (Phụ lục 14);

 Theo đề nghị của UBND huyện Nam Giang tại Tờ trình số 252/TTr-UBND 
ngày 24/11/2021 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 678/BC-
SKHĐT ngày 30/11/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái 
định cư thủy điện sông Bung 4 tại Phụ lục 14 kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-
HĐND ngày 21/4/2021, với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN
1. Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định 

cư thủy điện sông Bung 4.
2. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy 

điện sông Bung 4 được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại 
Phụ lục 14 kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 với tổng mức 
đầu tư 100 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương; với mục tiêu đầu tư góp 
phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người 
dân tái định cư Dự án thủy điện Sông Bung 4 trên địa bàn huyện Nam Giang, góp 
phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Theo 
báo cáo của UBND huyện Nam Giang (chủ đầu tư), trong quá trình khảo sát, lập 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và tính toán khối lượng các hạng mục dự án theo 
nội dung quy mô chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh duyệt thì tổng mức đầu 
tư dự án tăng lên 41 tỷ đồng (vượt chủ trương đầu tư đã phê duyệt). Do nguồn 
ngân sách huyện hiện nay khó khăn, nên điều chỉnh lại quy mô dự án nhằm đảm 
bảo khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình.

3. Dự án nhóm: B.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 
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5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
6. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Giang.
7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam. 
8. Quy mô đầu tư điều chỉnh: xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu 

tái định cư hiện tại với khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng: 
- Đầu tư xây dựng 05 đoạn tuyến giao thông; với tổng chiều dài khoảng 

14,9Km: 
+ Cấp đường: Tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014); 
+ Mặt cắt ngang: Bnền = 5,0m = 3,5m (mặt đường) + 2x0,75m (lề), trong đó 

mặt đường đầu tư khoảng 8,0Km;
+ Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.
+ Tải trọng thiết kế: 
Tính áo đường: Trục xe 10T;
Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80. 

- Xây dựng hệ thống công trình phòng hộ, cầu bản BTCT, cống thoát nước 
ngang ... và các công trình phụ trợ khác trên tuyến.

9. Tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng) (không 
thay đổi so với chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt Phụ lục 14 kèm 
theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020.

10. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 100% ngân sách Trung ương. 
11. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: năm 2020-2023.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 343/BC-UBND ngày 24/11/2021 của UBND 

huyện Nam Giang.
3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án. 
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, Nông 
nghiệp và PTNT, Công Thương;
- UBND huyện Nam Giang;
- 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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