
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:  2043 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  14  tháng  4  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa,  

xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật đầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc phương án bổ sung 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều 

chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia của Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè 

chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, xã Duy 

Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn 

Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên nhằm chống xói lở bờ sông, bảo vệ tính 

mạng, tài sản, đất canh tác và các công trình hạ tầng ven sông, góp phần ổn định 

đời sống dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng dự án. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

6. Chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam. 
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8. Tổng mức đầu tư: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn ngân sách Trung ương: 20.000.000.000 đồng. 

- Vốn ngân sách huyện Duy Xuyên: 5.000.000.000 đồng. 

10. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng tuyến kè dạng mỏ hàn kết hợp gia cố chân với chiều dài khoảng 

1,5km.  

- Kết cấu: Thân mỏ hàn được xếp đá hộc hoàn toàn hoặc có kết hợp bao tải 

cát trong hệ cọc cừ và các thanh giằng tre, bên ngoài bọc rọ thép lõi đá hộc; bố trí 

lớp đệm chống xói bằng rọ thép lõi đá xung quanh đầu mỏ hàn; tại các vị trí có mái 

dốc không ổn định được gia cố bằng thảm đá hộc. 

11. Thời gian thực hiện: năm 2020- 2022. 

12. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.  

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, 

TN&MT, NN&PTNT; 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 
 

Số:    186/BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Quảng Nam, ngày 13  tháng  4  năm 2020 

  

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ  

Dự án: K  ch ng sạt l     s ng Thu B n  hu vực th n Phú Đ   

 x  Du  Thu  hu  n Du  Xu  n  t nh Quảng N m 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 

16/3/2020 của UBND hu  n Du   u  n thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án: K  chống sạt  ở  ờ s ng Thu B n  hu vực th n  h  Đa  x  Du  

Thu  hu  n Du   u  n  tỉnh Quảng Nam. Sau  hi xem xét  tổng hợp ý  iến của 

các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư  áo cáo  ết quả thẩm định báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án: K  chống sạt  ở  ờ s ng Thu B n  hu vực th n 

 h  Đa  x  Du  Thu  hu  n Du   u  n  tỉnh Quảng Nam như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình số 83 TTr-UBND ngà  10/4      của UBND hu  n Du   u  n; 

 . Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số    BC-UBND ngà  

          của UBND hu  n Du   u  n; 

 . Báo cáo thẩm định nội  ộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 74/BC-

UBND ngày 10/4      của UBND hu  n Du   u  n; 

 . Báo cáo thẩm định ngu n vốn và  hả n ng c n đối vốn  phần ng n sách 

hu  n) số    BC-UBND ngà            của UBND hu  n Du   u  n. 

5. Các tài  i u  i n quan  hác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư c ng số  9   19 QH14. 

2. Nghị định số 1     15 NĐ-C  ngà   1 1    15 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư c ng; 

3. Nghị định số 40/2020 NĐ-CP ngày 06/4/2020 về qui định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật đầu tư c ng; 

4. Nghị qu ết số  9  NQ-UBTVQH1  ngà     1    19 của     an 

Thường v  Quốc hội về vi c phương án  ổ sung 1 .    t  đ ng t  ngu n điều 

chỉnh giảm ngu n vốn dự  iến  ố trí cho các dự án quan tr ng Quốc gia của Kế 

hoạch đầu tư c ng trung hạn giai đoạn   1 -2020; 

5. Nghị qu ết số    NQ-HĐND ngà  1  1    19 của HĐND tỉnh về  ế 

hoạch đầu tư c ng n m     ; 
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6. Qu ết định số  1   QĐ-UBND ngà  1  1    19 của UBND tỉnh về 

vi c giao chỉ ti u  inh tế - x  hội và dự toán ng n sách nhà nước n m     ; 

7. C ng v n số      BKHĐT-TH ngà  1  11   19 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về vi c ph n  ổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN n m     . 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 . Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính; Sở N ng nghi p và  TNT. 

 . Hình thức thẩm định: Lấ  ý  iến  ằng v n  ản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:   

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: K  chống sạt  ở  ờ s ng Thu B n  hu vực th n  h  Đa  x  

Du  Thu  hu  n Du   u  n  tỉnh Quảng Nam. 

 . Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

3. Cấp qu ết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

 . Cấp qu ết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Chủ đầu tư: UBND hu  n Du   u  n. 

 . Địa đi m thực hi n dự án:    Du  Thu  hu  n Du   u  n  tỉnh Quảng 

Nam. 

 . Dự  iến tổng mức đầu tư:  5.   .    .    đ ng   a   ăm      ng). 

 . Ngu n vốn đầu tư:  

- Ngu n ng n sách trung ương:   .   .   .    đ ng. 

- Ngu n ng n sách hu  n Du   u  n: 5.   .   .    đ ng. 

9. Thời gian thực hi n: T  n m     -2022 

1 . Ngành    nh vực đầu tư: Ngành N ng nghi p và  TNT. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư c ng. 

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:  

1.    iến thẩm định của Sở Tài chính tại C ng v n số  5  STC-ĐT ngà  

 1        với các nội dung sau: 

- Ngu n vốn ng n sách trung ương: Tại Bi u số    an hành   m theo 

Qu ết định số  1   QĐ-UBND ngà  1  1    19 của UBND tỉnh về giao chỉ ti u 

 ế hoạch phát tri n  inh tế - x  hội và dự toán ng n sách nhà nước n m     ; 

trong đó  dự án n u tr n s  ph n  ổ c  th  sau  hu đủ thủ t c qu  định. Đề nghị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư c n đối ngu n vốn  tham mưu cấp có thẩm qu ền ph  

du  t chủ trương đầu tư và  áo cáo Trung ương ph n  ổ vốn theo qu  định. 

Trường hợp n m       ố trí chưa đủ    t  thì  áo cáo cấp có thẩm qu ền  ổ 

sung  ế hoạch đầu tư c ng giai đoạn    1-   5 đ  thực hi n dự án. 
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- Ngu n vốn ng n sách hu  n: Đề nghị UBND hu  n c n đối ng n sách 

địa phương đ   ố trí trong   n m     -    . Trong quá trình thực hi n dự án nếu 

có nhu cầu t ng tổng mức đầu tư thì ng n sách hu  n tự c n đối phần t ng th m. 

2.    iến của Sở N ng nghi p và  TNT:  

 .1 C ng v n số 645/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 03/4/2020: 

- Sự cần thiết đầu tư dự án: Trong những n m gần đ    do ảnh hưởng của sự 

tha  đổi thời tiết   ượng nước về mùa  i t xuống thấp  àm cho sự ch nh   ch mực 

nước giữa hai mùa  ũ và mùa  i t  ớn  đặc  i t  à vị trí  ờ hữu s ng Thu B n  hu 

vực th n  h  Đa đ   àm mất đất canh tác  ảnh hưởng đến các c ng trình c ng cộng 

như đường giao th ng  DT 1 )  đường d   đi n… đến na  hi n tượng sạt  ở tr n 

vẫn tiếp t c diễn ra và diễn  iến nà  càng nghi m tr ng. Do vậ   vi c đề xuất đầu 

tư x   dựng     ảo v   ờ s ng nhằm chống sạt  ở  à cần thiết. 

- Sự tu n thủ các qu  định của pháp  uật trong nội dung h  sơ trình thẩm 

định: H  sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được  ập phù hợp với qu  định 

hi n hành   ao g m thu ết minh  các  ản v  sơ  ộ và tổng mức đầu tư. 

- Sự phù hợp với qu  hoạch: Tu ến    chống sạt  ở  ờ s ng Thu B n   hu 

vực th n  h  Đa  x  Du  Thu  hu  n Du   u  n nằm trong qui hoạch  phát tri n 

thu   ợi đến n m    5  tầm nhìn      đ  được UBND tỉnh Quảng Nam ph  

du  t tại Qu ết định số 1 95 QĐ-UBND ngày 16/5/2017 với chiều dài được qu  

hoạch  à 1 5 m; UBND hu  n Du   u  n chỉ đề xuất đầu tư     m  à thấp hơn 

qu  m  theo qu  hoạch được du  t. 

- Đối với qui m  x   dựng: Theo đề xuất chủ trương đầu tư được UBND 

hu  n Du   u  n  ập thì qu  m  đầu tư chỉ     m 1 5 m được qu  hoạch; Sở 

N ng nghi p và  TNT xét thấ  qu  m  nà  chưa th  giải qu ết dứt đi m tình 

hình sạt  ở tại  hu vực do vị trí sạt  ở nà  có cung trượt thẳng đứng và cao t   m 

đến  m  nhiều vị trí xói s u xuống  òng s ng  hoảng  m đến 5m n n vi c  ạt mái 

đ  x   dựng    s   ấn s u vào  ờ s ng  tạo thành đi m xoá  của dòng chả  so với 

các đi m còn  ại n n s  g   xói  ở đối với các đoạn chưa được   . 

Do vậ   đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư   u cầu UBND hu  n Du   u  n 

có đánh giá tổng th  phạm vi sạt  ở và xem xét đề xuất th m giải pháp  ết cấu 

c ng trình sau đ   đ  đề xuất qu  m  đầu tư phù hợp  giải qu ết dứt đi m tình 

hình sạt  ở tại  hu vực. 

- Về  ết cấu c ng trình: Như đ  n u tr n thì đ  x   dựng    mái nghi n phải 

đào  ạt mái đất n n s  phá  ỏ  ờ tre hi n trạng tại vị trí dự  iến        m) tạo   i 

 õm c c  ộ   ờ s ng  h ng được trơn  thuận n n có  hả n ng g   xói  ở mạnh đối 

với các đoạn còn  ại  g   mất ổn định cho  òng dẫn và  ờ s ng. Do vậ   đ  đảm 

 ảo ổn định tổng th  tại  hu vực  Sở N ng nghi p và  TNT đề nghị Sở Kế hoạch 

và Đầu tư   u cầu UBND hu  n Du   u  n nghi n cứu đề xuất các giải pháp  ết 

cấu như sau: 

+ Nghi n cứu  tiếp t c thực hi n giải pháp x   dựng    mỏ hàn  tương tự 

đoạn    thử nghi m đ  được đầu tư tại  hu vực  có  ết quả ổn định trong nhiều 
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n m qua) đ  hướng dòng chả    ết hợp gia cố ch n mái dốc và tr ng thảm thực 

vật  ảo v   ờ  phù hợp với tình hình sạt  ở tại  hu vực  th n thi n với m i trường; 

hoặc nghi n cứu th m giải pháp    mỏ hàn  ết hợp     ờ  tương tự K  s ng  hu 

vực Quảng Đại x  Đại Cường do Ban Quản  ý dự án các c ng trình NN và  TNT 

Quảng Nam  àm chủ đầu tư  thi c ng hoàn thành n m   1   phía  ờ tả s ng Thu 

B n  thuộc th n Quảng Đại x  Đại Cường  hu  n Đại Lộc) đ  so sánh  đề xuất 

tri n  hai tại  ờ hữu s ng Thu B n  hu vực th n  h  Đa nà  nhằm phát hu  tối đa 

hi u quả đầu tư  tiết  i m chi phí. 

+ Trường hợp qu ết định giải pháp  ết cấu    mái nghi n như đề xuất thì 

cần đánh giá c  th  đ  đảm  ảo    dứt đi m phạm vi sạt  ở; phải xác định được vị 

trí  hoá đầu phù hợp và chỉ  ết th c phạm vi     ảo v   hi xác định được vị trí 

 hoá cuối     đảm  ảo ổn định tổng th  cho  hu vực; tổ chức thẩm định ngu n 

vốn và  hả n ng c n đối vốn phù hợp  đảm  ảo đầu tư dứt đi m phạm vi sạt  ở  

ổn định c ng trình. 

- Về mức vốn đầu tư: Sau  hi rà soát   àm rõ qu  m  đầu tư   ết cấu c ng 

trình như đ  n u tr n  đề nghị cập nhật tổng mức đầu tư theo qu  định. 

2.2 C ng v n số 711/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 13/4/2020: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án K  chống sạt  ở  ờ s ng Thu 

B n   hu vực th n  h  Đa  x  Du  Thu  đ  được Sở N ng nghi p và  TNT có ý 

 iến tham gia tại C ng v n số   5 SNN& TNT-QLXDCT ngày 03/4/2020.  

Sau  hi nghi n cứu góp ý của Sở tại v n  ản n u tr n  UBND hu  n Du  

 u  n đ   i m tra  nghi n cứu  đề xuất điều chỉnh qu  m  đầu tư tu ến    dài 

 hoảng 1 5 m  à phù hợp với tình hình sạt  ở tại  hu vực và qui hoạch phát tri n 

thu   ợi đến n m    5  tầm nhìn      đ  được UBND tỉnh Quảng Nam ph  

du  t tại Qu ết định số 1 95 QĐ-UBND ngày 16/5/2017.  

- Về  ết cấu c ng trình: Cơ  ản thống nhất với  ết cấu chính của c ng trình 

như sau: 

+ Tại vị trí đoạn sạt  ở   ố trí một số mỏ hàn tạo với tu ến  ờ s ng một góc 

phù hợp đ  hướng dòng chả  ổn định   ảo v   ờ. 

+ Th n mỏ hàn được xếp đá hộc hoàn toàn hoặc có  ết hợp  ao tải cát trong 

h  c c c  và các thanh giằng tre    n ngoài   c r  thép  õi đá hộc;  ố trí  ớp đ m 

chống xói  ằng r  thép  õi đá xung quanh đầu mỏ hàn; tại các vị trí có mái dốc 

 h ng ổn định  gia cố  ằng thảm đá hộc. 

Vi c ch n phương án x   dựng tu ến    mỏ hàn tại  hu vực nà   nếu  h ng 

nghi n cứu  tính toán chuẩn xác s  ảnh hưởng rất  ớn đến chế độ dòng chả   g   

  i  ấp  òng s ng  xói  ở  ờ tại các vị vị trí ngoài phạm vi mỏ hàn và có th  g   

n n hình thái s ng  h ng th   i m soát; do vậ   trong giai đoạn  ập dự án đầu tư  

đề nghị UBND hu  n Du   u  n  ựa ch n đơn vị tư vấn chu  n ngành  có  inh 

nghi m  đảm  ảo điều  i n n ng  ực  đ   hảo sát  đề xuất phương án    thuật phù 

hợp; cần thiết  đề xuất điều chỉnh giải pháp đ  đảm  ảo xử  ý dứt đi m phạm vi 

sạt  ở  ổn định c ng trình.  



5 

 

- Về mức vốn đầu tư: Sơ  ộ tổng mức đầu tư được xác định  à 

 5.   .   .    đ ng  hai mươi   m t  đ ng). 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 

 1. Sự cần thiết đầu tư dự án:    

Trong những n m gần đ    do ảnh hưởng của  iến đổi  hí hậu   ượng nước về 

mùa  i t xuống thấp  àm cho sự ch nh   ch mực nước tr n s ng Thu B n giữa hai 

mùa  ũ và mùa  i t  ớn  xả  ra hi n tượng sạt  ở  ờ s ng. Đặc  i t, tại vị trí  ờ hữu 

s ng Thu B n  hu vực th n  h  Đa đ   ị sạt  ở nghi m tr ng   àm mất đất canh 

tác  ảnh hưởng đến các c ng trình c ng cộng… đến na  hi n tượng sạt  ở tr n vẫn 

tiếp t c diễn ra và diễn  iến nà  càng phức tạp. Do vậ   vi c đề xuất đầu tư x   

dựng     ảo v   ờ s ng tại  hu vực tr n nhằm chống sạt  ở  à cần thiết. 

 . Sự tu n thủ các qu  định của pháp  uật trong nội dung h  sơ trình thẩm 

định: Về cơ  ản thành phần và nội dung h  sơ  áo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án K  chống sạt  ở  ờ s ng Thu B n  hu vực th n  h  Đa  x  Du  Thu  

hu  n Du   u  n  tỉnh Quảng Nam đảm  ảo theo trình tự  thủ t c theo các qu  

định của nhà nước.  

3. Sự phù hợp với các m c ti u chiến  ược;  ế hoạch và qu  hoạch phát tri n 

 inh tế - x  hội vùng    nh thổ; qu  hoạch phát tri n ngành    nh vực: công trình 

nằm trong qui hoạch  phát tri n thu   ợi đến n m    5  tầm nhìn      đ  được 

UBND tỉnh Quảng Nam ph  du  t tại Qu ết định số 1 95 QĐ-UBND ngày 

16/5/2017. 

4. Sự phù hợp với ti u chí ph n  oại dự án nhóm A  nhóm B và nhóm C: Dự 

án nhóm C thuộc   nh vực qu  định tại  hoản   Điều   của Luật Đầu tư c ng số 

39/2019/QH14 có tổng mức đầu tư dưới 60 t  đ ng: Dự án đề xuất có tổng mức 

đầu tư 25 t  đ ng n n theo ti u chí ph n  oại dự án đầu tư c ng  dự án được xác 

định  à dự án nhóm C. 

5. Các nội dung qu  định tại Điều  5 và Điều    của Luật Đầu tư c ng: 

a) Qu  m  đầu tư:  

Chủ đầu tư đ  tiếp thu ý  iến của Sở N ng nghi p và  TNT tại C ng v n số 

645/SNN&PTNT-QL DCT ngà             đ  nghi n cứu  chỉnh sửa qui m  

đầu tư cho phù hợp và đ  được  Sở N ng nghi p và  TNT thống nhất tại C ng 

v n số 711/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 13/4/2020  như sau: 

-     dựng tu ến    dạng mỏ hàn  ết hợp gia cố ch n với chiều dài  hoảng 

1,5km.  

- Kết cấu: Th n mỏ hàn được xếp đá hộc hoàn toàn hoặc có  ết hợp  ao tải 

cát trong h  c c c  và các thanh giằng tre    n ngoài   c r  thép  õi đá hộc;  ố trí 

 ớp đ m chống xói  ằng r  thép  õi đá xung quanh đầu mỏ hàn; tại các vị trí có 

mái dốc  h ng ổn định được gia cố  ằng thảm đá hộc. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Các ngu n vốn và  hả n ng c n đối vốn:  

- Đối với ngu n ng n sách hu  n: UBND hu  n Du   u  n đ  thẩm định 
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ngu n và  hả n ng c n đối ngu n t  ng n sách hu  n tại Báo cáo số    BC-

UBND ngà            và  ố trí vốn trong    n m      -2022). 

- Đối với ngu n ng n sách trung ương: Theo Báo cáo số  1  BC-UBND 

ngà  11 1    19 của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hi n  ế hoạch đầu tư 

c ng n m   19 và dự  iến  ế hoạch đầu tư c ng n m      tỉnh Quảng Nam  

trong đó   ế hoạch trung hạn giai đoạn   1 -     đ  được giao đối với dự án K  

chống sạt  ở  ờ s ng Thu B n  hu vực th n  h  Đa  x  Du  Thu  hu  n Du  

 u  n  à   .    tri u đ ng và dự  iến  ế hoạch n m      ngu n ng n sách 

trung ương  à 1  t  đ ng. 

d) Thời gian  tiến độ thực hi n: Theo  áo cáo đề xuất dự án thời gian tiến độ 

thực hi n dự án n m   20-2022  phù hợp với qui m  đầu tư dự án nhóm C và  hả 

n ng c n đối vốn. 

đ) Về tổng mức đầu tư của dự án được  ập tr n cơ sở  hái toán theo  hối 

 ượng cơ  ản và đ  được Sở N ng nghi p và  TNT đánh giá phù hợp. 

e) Nội dung  áo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đ  xác định sơ  ộ, 

đánh giá  tính toán về hi u quả  inh tế - x  hội   ảo v  m i trường và phát tri n 

 ền vững. 

IV. KẾT LUẬN 

Tr n đ    à ý  iến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư: K  chống sạt  ở  ờ s ng Thu B n  hu vực th n  h  Đa  x  

Du  Thu  hu  n Du   u  n  tỉnh Quảng Nam, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, 

trình HĐND tỉnh qu ết định chủ trương đầu tư. 

  

Nơi nhận: 

- Như tr n; 

- UBND hu  n Duy Xuyên; 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 
(E:\Hoang20\NN&PTNT\KePhuDa.DXuyen.docx) 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

               

               Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 176  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  06 tháng 4  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn  

Dự án:K  chống  ạt l       ng Thu  ồn khu vực th n Phú Đ  

Đị  đi m  X  Du  Thu  hu  n Du  Xu  n t nh Quảng N m 

 

Kính gửi: UBND hu  n Du   u  n 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 72/TTr-UBND ngà  

26/3/2020 c   UBND hu  n Du   u  n về thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn     n K  chống sạt  ở  ờ s ng Thu Bồn khu v c th n  h  Đ      

Du  Thu  hu  n Du   u  n  t nh Quảng N m  S u khi  em  ét  tổng hợp ý kiến 

các cơ qu n i n qu n, Sở Kế hoạch và Đầu tư   o c o kết quả thẩm định nguồn 

vốnvà khả năng cân đối vốn     nnhư s u: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 
1. Tờ trình số    TTr-UBND ngà            c   UBND hu  n Du  

Xuyên; 

2. B o c o đề  u t ch  trương đầu tư     n số    BC-UBND ngà  

          c   UBND hu  n Du   u  n  

3. B o c o thẩm định nội  ộ đề  u t ch  trương đầu tư     n số 63/BC-

UBND ngày 26/3/2020 c   UBND hu  n Du   u  n; 

4  B o c o thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn  phần ngân sách 

hu  n) số 64/BC-UBND ngà            c   UBND hu  n Du   u  n. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 
1. Luật Đầu tư c ng; 

2. Nghị qu ết số     NQ-UBTVQH   ngà             c        n 

Thường v  Quốc hội về vi c phương  n  ổ sung        t  đồng t  nguồn điều 

ch nh giảm nguồn vốn    kiến  ố trí cho c c     n qu n tr ng Quốc gi  c   Kế 

hoạch đầu tư c ng trung hạn gi i đoạn     -2020; 

3. Nghị qu ết số    NQ-HĐND ngà             c   HĐND t nh về kế 

hoạch đầu tư c ng năm   20; 

4. Qu ết định số      QĐ-UBND ngà             c   UBND t nh về 

vi c gi o ch  ti u kinh tế -    hội và    to n ngân s ch nhà nư c năm       

5. C ng văn số      BKHĐT-TH ngà             c   Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về vi c phân  ổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm       



2 

 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
1. Đơn vị ch  trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: L   ý kiến Sở Tài chính tại C ng văn số 

452 SKHĐT-KTN ngày 27/3      c   Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Phần thứ h i 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. T n     n:K  chống sạt  ở  ờ s ng Thu Bồn khu v c th n  h  Đ . 

2. D   n nhóm: C 

3. C p qu ết định ch  trương đầu tư     n: HĐNDt nh Quảng N m. 

4. C p qu ết định đầu tư     n: UBNDt nh Quảng N m. 

5. Ch  đầu tư: UBND hu  n Du   u  n. 

6. Đị  điểm th c hi n     n:    Du  Thu  hu  n Du   u  n  t nh Quảng 

Nam. 

7. D  kiến tổng mức đầu tư: 25.000.0000.000đồng (Hai lăm      ng). 

- Nguồn ngân s ch trung ương: 20.000.000.000 đồng  

- Nguồn ngân s ch hu  n Duy Xuyên: 5.000.000.000 đồng  

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương. 

9. Thời gi n th c hi n: T  năm 2020-2022 

10. Ngành   ĩnh v c đầu tư: Ngành N ng nghi p và  TNT. 

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư tr c tiếp t  Ngân s ch Nhà nư c. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

  kiến thẩm định c   Sở Tài chínhtại C ng văn số 856/STC-ĐT ngà  

31/3/2020 v icác nội  ung sau: 

- Nguồn vốn ngân s ch trung ương: Tại Biểu số     n hành k m theo 

Qu ết định số      QĐ-UBND ngà             c   UBND t nh về gi o ch  ti u 

kế hoạch ph t triển kinh tế -    hội và    to n ngân s ch nhà nư c năm       

trong đó      n n u tr n s  phân  ổ c  thể s u khu đ  th  t c qu  định  Đề nghị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn  th m mưu c p có thẩm qu ền ph  

 u  t ch  trương đầu tư và   o c o Trung ương phân  ổ vốn theo qu  định  

Trường hợp năm       ố trí chư  đ     t  thì   o c o c p có thẩm qu ền  ổ 

sung kế hoạch đầu tư c ng gi i đoạn     -202  để th c hi n     n. 

- Nguồn vốn ngân s ch hu  n: Đề nghị UBND hu  n cân đối ngân s ch 

đị  phương để  ố trí trong   năm     -      Trong qu  trình th c hi n     n nếu 

có nhu cầu tăng tổng mức đầu tư thì ngân s ch hu  n t  cân đối phần tăng th m  

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

1. Về quy trình thủ tục đầu tư 

D   n đ  được HĐND t nh thống nh t h  trợ tại Nghị qu ết số 36/NQ-

HĐND ngà  17/12/2019 về kế hoạch đầu tư c ng năm   20  Tr n cơ sở đó  

UBND hu  n Du   u  n đ  triển kh i th c hi n đ ng trình t  th  t c về  ập   o 

c o đề  u t ch  trương đầu tư     n  
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2. Về tổng mức đầu tư 
Tr n cơ sở đề nghị c   UBND hu  n Du   u  n  UBND t nh   o c o 

HĐND t nh tổng mức đầu tư     n tại B o c o số     BC-UBND ngà  

            à    t  đồng t  ngân s ch trung ương  Tu  nhi n  tại Nghị qu ết số 

36/NQ-HĐND ngà             c   HĐND t nh ch  gi o   nh m c     n  kh ng 

gi o tổng mức đầu tư  Vì vậ   Sở Kế hoạch và Đầu tư   c định tổng mức đầu tư 

    n tr n B o c o đề  u t ch  trương đầu tư c   UBND hu  n Du   u  n  

3. Về nguồn vốn đầu tư 

- Đối v i nguồn ngân s ch hu  n: UBND hu  n Du  Xuyên đ  thẩm định 

nguồn và khả năng cân đối nguồn t  ngân s ch hu  n tại B o c o số 64/BC-

UBND ngày 2         và  ố trí vốn trong    năm (2020-2022). 

- Đối v i nguồn ngân s ch trung ương: Theo B o c o số   6 BC-UBND 

ngà             c   UBND t nh đ nh gi  tình hình th c hi n kế hoạch đầu tư 

c ng năm      và    kiến kế hoạch đầu tư c ng năm      t nh Quảng N m  

trong đó, kế hoạch trung hạn gi i đoạn     -     đ  được gi o đối v i     n K  

chống sạt  ở  ờ s ng Thu Bồn khu v c th n  h  Đ      Du  Thu  hu  n Du  

 u  n  à        tri u đồng và    kiến kế hoạch năm      nguồn ngân s ch 

trung ương  à    t  đồng  

4. Về cân đối vốn 

- Đối v i nguồn ngân s ch hu  n: Tại B o c o số 64/BC-UBND ngày 

26/3/2020, UBND hu  n Du   u  nthống nh t  ố trí   t  đồng t  nguồn ngân 

s ch hu  n th c hi n đầu tư     n t  năm       

- Đối v i nguồn ngân s ch trung ương: Sở Kế hoạch và Đầu tư s  th m 

mưu UBND t nh   o c o HĐND t nh  ố trí    t  đồng để th c hi n đầu tư     n 

phù hợp v i khả năng cân đối nguồn ngân s ch trung ương theo B o c o số 

216 BC-UBND ngà             và C ng văn số      UBND-KTTH ngà  

28/11/2019 c   UBND t nh về vi c   o c o phương  n phân  ổ chi tiết Kế hoạch 

đầu tư c ng vốn ngân s ch trung ương năm       

5. Mức vốn bố trí đối với nguồn ngân sách trung ương 
S u khi     n đảm  ảo c c th  t c đầu tư theo qu  định  Sở Kế hoạch và 

Đầu tư s  th m mưu UBND t nh   o c o HĐND t nh  ố trí 20 t  đồng t  nguồn 

ngân sách trung ương th c hi n đầu tư     n trong thời gi n kể t  năm     .D  

kiến kế hoạch năm      nguồn ngân s ch trung ương  à    t  đồng  Trường hợp 

năm       ố trí chư  đ     t  thì Sở Kế hoạch và Đầu tư s    o c o c p có thẩm 

qu ền  ổ sung kế hoạch đầu tư c ng gi i đoạn     -     để th c hi n     n. 

IV. KẾT LUẬN 

D   n K  chống sạt  ở  ờ s ng Thu Bồn khu v c th n  h  Đ      Du  

Thu  hu  n Du   u  n  t nh Quảng N m    kiến tổng mức đầu tư  à    t  đồng  

trong đó  ngân s ch trung ương h  trợ  à    t  đồng và đ  được UBND t nh   o 

c o HĐND t nh tại B o c o số     BC-UBND ngà             đ  thống nh t 

đầu tư t  năm      theo Nghị qu ết số    NQ-HĐND ngà              UBND 

t nh gi o nhi m v   ập   o c o đề  u t ch  trương đầu tư tại Qu ết định số 

     QĐ-UBND ngày 18/12/2019. 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư s  th m mưu UBND t nh báo cáo HĐND t nh  ố 

trí    t  đồng t  nguồn ngân s ch trung ươngvà phù hợp trong khả năng cân đối 

th c hi n đầu tư     n t  năm       

Đề nghị UBND hu  n Du   u  n chịu tr ch nhi m rà so t nội  ung  qu  

m   ti u chuẩn  định mức đầu tư c       n theo đ ng qu  định hi n hành, đảm 

 ảo hi u quả đầu tư;hoàn ch nh hồ sơ  th  t c trình c p thẩm qu ền ph   u  t 

ch  trương đầu tư để triển kh i th c hi n  đồng thời chịu tr ch nhi m  ố trí ngân 

s ch đị  phương để để đẩ  nh nh tiến độ th c hi n     n./. 

Nơi nhận: 

- Như tr n  

- UBND t nh    c); 

- Ban Gi m đốc Sở; 

- Lưu: VT  KTN  TĐDA  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 

 

 



     

 

      Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 451/SKHĐT-TĐDA 

ngày 27/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị có ý kiến thẩm 

định hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông 

Thu Bồn, khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên  kèm theo 

Báo cáo đề xuất chủ trương dự án do UBND huyện Duy Xuyên lập. Sau khi 

xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến tham gia như sau: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của 

sự thay đổi thời tiết, lượng nước về mùa kiệt xuống thấp làm cho sự chênh lệch 

mực nước giữa hai mùa lũ và mùa kiệt lớn, đặc biệt là vị trí bờ hữu sông Thu Bồn 

khu vực thôn Phú Đa đã làm mất đất canh tác, ảnh hưởng đến các công trình công 

cộng như đường giao thông (DT610), đường dây điện… đến nay hiện tượng sạt lở 

trên vẫn tiếp tục diễn ra và diễn biến này càng nghiêm trọng. Do vậy, việc đề xuất 

đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông nhằm chống sạt lở là cần thiết. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 

định: Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được lập phù hợp với quy định 

hiện hành, bao gồm thuyết minh, các bản vẽ sơ bộ và tổng mức đầu tư. 

3. Sự phù hợp với quy hoạch: Tuyến kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn, khu 

vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên nằm trong qui hoạch, phát 

triển thuỷ lợi đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam 

phê duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 với chiều dài được 

quy hoạch là 1,5km; UBND huyện Duy Xuyên chỉ đề xuất đầu tư 0,6km là thấp 

hơn quy mô theo quy hoạch được duyệt. 

4. Đối với qui mô xây dựng: Theo đề xuất chủ trương đầu tư được UBND 

huyện Duy Xuyên lập thì quy mô đầu tư chỉ 0,6km/1,5km được quy hoạch; Sở 

Nông nghiệp và PTNT xét thấy quy mô này chưa thể giải quyết dứt điểm tình 

hình sạt lở tại khu vực do vị trí sạt lở này có cung trượt thẳng đứng và cao từ 3m 

đến 8m, nhiều vị trí xói sâu xuống lòng sông khoảng 2m đến 5m nên việc bạt 

mái để xây dựng kè sẽ lấn sâu vào bờ sông, tạo thành điểm xoáy của dòng chảy 

so với các điểm còn lại nên sẽ gây xói lở đối với các đoạn chưa được kè. 

Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên 

có đánh giá tổng thể phạm vi sạt lở và xem xét đề xuất thêm giải pháp kết cấu 

 UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 645 /SNN&PTNT-QLXDCT Quảng Nam, ngày 03  tháng 4 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định  

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án  Kè chống sạt lở bờ sông Thu 

Bồn, khu vực thôn Phú Đa,  

xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên 
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công trình sau đây để đề xuất quy mô đầu tư phù hợp, giải quyết dứt điểm tình 

hình sạt lở tại khu vực. 

5. Về kết cấu công trình: Như đã nêu trên thì để xây dựng kè mái nghiên 

phải đào bạt mái đất nên sẽ phá bỏ bờ tre hiện trạng tại vị trí dự kiến kè (600m) 

tạo lồi lõm cục bộ, bờ sông không được trơn, thuận nên có khả năng gây xói lở 

mạnh đối với các đoạn còn lại, gây mất ổn định cho lòng dẫn và bờ sông. Do 

vậy, để đảm bảo ổn định tổng thể tại khu vực, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên nghiên cứu đề xuất 

các giải pháp kết cấu như sau: 

- Nghiên cứu, tiếp tục thực hiện giải pháp xây dựng kè mỏ hàn (tương tự 

đoạn kè thử nghiệm đã được đầu tư tại khu vực, có kết quả ổn định trong nhiều 

năm qua) để hướng dòng chảy, kết hợp gia cố chân mái dốc và trồng thảm thực 

vật bảo vệ bờ, phù hợp với tình hình sạt lở tại khu vực, thân thiện với môi 

trường; hoặc nghiên cứu thêm giải pháp kè mỏ hàn kết hợp kè bờ (tương tự Kè 

sông khu vực Quảng Đại xã Đại Cường do Ban Quản lý dự án các công trình 

NN và PTNT Quảng Nam làm chủ đầu tư, thi công hoàn thành năm 2018, phía 

bờ tả sông Thu Bồn, thuộc thôn Quảng Đại xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) để so 

sánh, đề xuất triển khai tại bờ hữu sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa này nhằm 

phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, tiết kiệm chi phí. 

- Trường hợp quyết định giải pháp kết cấu kè mái nghiên như đề xuất thì 

cần đánh giá cụ thể để đảm bảo kè dứt điểm phạm vi sạt lở; phải xác định được 

vị trí khoá đầu phù hợp và chỉ kết thúc phạm vi kè bảo vệ khi xác định được vị 

trí khoá cuối kè, đảm bảo ổn định tổng thể cho khu vực; tổ chức thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phù hợp, đảm bảo đầu tư dứt điểm phạm vi 

sạt lở, ổn định công trình. 

6. Về mức vốn đầu tư: Sau khi rà soát, làm rõ quy mô đầu tư, kết cấu công 

trình như đã nêu trên, đề nghị cập nhật tổng mức đầu tư theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn, khu vực thôn Phú Đa, 

xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm 

định và tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- Lưu: VT, QLXDCT, CCTL. (7b) 
(E:\Dropbox\covid\04012020 Ke Phu Da.docx) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Trung  
 



 
      Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 569/UBND-BQLDA 

ngày 09/4/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về việc đề nghị điều chỉnh và 

thay đổi giải pháp kết cấu đối với dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn, khu 

vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên kèm theo Báo cáo đề xuất chủ 

trương dự án do UBND huyện Duy Xuyên lập; sau khi kiểm tra, xem xét nội 

dung đề xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thu 

Bồn, khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, đã được Sở Nông nghiệp và PTNT có ý 

kiến tham gia tại Công văn số 645/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 03/4/2020.  

Sau khi nghiên cứu góp ý của Sở tại văn bản nêu trên, UBND huyện Duy 

Xuyên đã kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư tuyến kè dài 

khoảng 1,5km là phù hợp với tình hình sạt lở tại khu vực và qui hoạch phát triển 

thuỷ lợi đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê 

duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017.  

2. Về kết cấu công trình: Cơ bản thống nhất với kết cấu chính của công 

trình như sau: 

- Tại vị trí đoạn sạt lở, bố trí một số mỏ hàn tạo với tuyến bờ sông một góc 

phù hợp để hướng dòng chảy ổn định, bảo vệ bờ. 

- Thân mỏ hàn được xếp đá hộc hoàn toàn hoặc có kết hợp bao tải cát trong 

hệ cọc cừ và các thanh giằng tre, bên ngoài bọc rọ thép lõi đá hộc; bố trí lớp đệm 

chống xói bằng rọ thép lõi đá xung quanh đầu mỏ hàn; tại các vị trí có mái dốc 

không ổn định, gia cố bằng thảm đá hộc. 

Việc chọn phương án xây dựng tuyến kè mỏ hàn tại khu vực này, nếu 

không nghiên cứu, tính toán chuẩn xác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chế độ dòng 

chảy, gây bồi lấp lòng sông, xói lở bờ tại các vị vị trí ngoài phạm vi mỏ hàn và 

có thể gây nên hình thái sông không thể kiểm soát; do vậy, trong giai đoạn lập 

dự án đầu tư, đề nghị UBND huyện Duy Xuyên lựa chọn đơn vị tư vấn chuyên 

ngành, có kinh nghiệm, đảm bảo điều kiện năng lực, để khảo sát, đề xuất 

phương án k  thuật phù hợp; cần thiết, đề xuất điều chỉnh giải pháp để đảm bảo 

xử lý dứt điểm phạm vi sạt lở, ổn định công trình.  

 UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 711 /SNN&PTNT-QLXDCT Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

V/v ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh 

và thay đổi giải pháp thiết kế  

Giai đoạn lập chủ trương đầu tư dự án  

Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn,  

khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, 

huyện Duy Xuyên 
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3. Về mức vốn đầu tư: Sơ bộ tổng mức đầu tư được xác định là 

25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng). 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với giải pháp k  thuật 

điều chỉnh của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông 

Thu Bồn, khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. Đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định và tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt 

chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- Lưu: VT, QLXDCT, CCTL. (7b) 
(E:\Dropbox\Online - CoviD 19\04012020 Y kien ve ke 

Phu Da (lan 2).docx) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Trung 

 

 

 

 

 
  

 



UBND TtNH QUANG NAM 
S1 TAT CHINH 

S& g5- /STC-DT 

V/v tharn gia kin thm dnh 
nguôn von và khánang can dôi 
vn dr an Kè chông s?t là b& 
song Thu Bôn khu vrc thôn 
Phili Da, xã Duy Thu 

CQNG HOA XA HOT CHU NGHfA VIET NAM 
Dôc lap - Tn' do - Hanh phc 

QuángNam, ngày 3i tháng 3 nám 2020 

Kinh giri: Sà K hoach và Du tir. 

Theo d nghi cüa Sà K hoach Va Du tu tai Cong van s 
4S2/SKT-KTN ngày 27/3/2020 ye viêc thârn dnh nguOn vOn dr an Kè chông sat l& b song Thu 

Bôn khu ye thôn Phñ a, xâ Duy Thu, huyên Duy Xuyên; Sà Tài chInE có kiên nhu sau: 

1. V six cn thit du tu', quy rnô du tu va giái pháp l thuât: 

a) Tai dim 2.2.5 rnc I và rnc II trang 10 Báo cáo d xut chü tmog du tu sO 62/BC-UB ngày 26/3/2020, UBND huyên Duy Xuyên báo cáo tr nàrn 
2005 den 2013 b song khu vrc de xuât dr an dã sat 1 va cuon trOi han 7ha dat 
san xuât nông nghiép, de d9a các khu dan cix các thOn Thanh Xuyên, Ph Da 1, 
Phñ Da 2, cac CG sá h tang trixôg h9c, cha, biru din, durng giao thông... Tuy 
rthiên day là d lieu dã qua cu (2013), nen can kháo sat 'ai thuc trang sat i và 
kern theo hInh ánh dê lam can c dê xuât dir an. ?ê nghi Sà Kê hoach va Dau tii tham van 2 

kiên cia S Nông nghiêp và PTNT ye tInh birc xüc phái dau tu, cüng 
nhix trong báo cáo hang nãm ye tInh hInh sat l b& song, cac khu vc dan cix bi 
ánh hu&ng can di dôi cüa S Nông nghiêp và PTNT có dé cp den khu vrc nay 
khOng. 

b) V quy mô du tu: UBND huyen d xut hInh thirc kè mái nghiêng (m 
2), gia cô mái bng tam lát be tong trong khung dm BTCT, dinh kè a cot 

+9,5 den +12,5m có bô trI duang giao thông rng l,5m, chân kè Cot 
±3,75m, có bô 

trI cci rng 2m cot +7,5m, tOng chiêu dài kè 600m. Qua theo döi cong tác quyêt 
toán du an hoàn thành, nhân thây hInh thrc kè mái nghiêng nay dâ duc áp dvng 
cho hâu hêt cac doan b song sat l trên dia bàn tinh, trong do có song Thu Bôn 
(vI di nhu Kè song khu VIC Quáng Dai xâ Dai Cuang). Tuy nhiên, dê có Cu s 
xem xét quy mô, giãi pháp k5 thuât c1i the nhir d xuât, däc biêt là mi.rc rnrâc tInE 
toán thiêt kê (P = 95%) cot +3,25 lieu có hap 1 khOng, thI can có so lieu khào 
sat dna hinh, dnia chat, kháo sat chê do thüy van, dông chày Yen b, song va... khu 
vie dix an; nhimg hien nay rnoi a giai doan 

1ap Bao cao de xuat chu truang dau 
tu nên chua triên khai cOng tác khão sat xây d1mg. Dé nghi Sà Ké hoach và Dâu 
tu' lay )2 kiên Sà Nông nghiêp va PTNT dê lam rO sir hap 1)2, tInh tuân thu quy 
chuân ngành cüa quy mO dâu tu', giâi pháp thiêt kê néu trén. 



c) V tng mirc dâu tu: Tai trang 13 Báo cáo d xut chü trucmg du tu, huyn 
d xut tong mrc dâu tu là 25 t dông, nhung không nói rO là khái toán tong mc 
nay theo phiwng pháp nào. Hin nay thrc hin Nghi, dinh so 68/2019/ND-CP, B 

Xây drng dà ban hành mt lot các Thông tu huâng dan ye xác dnh và quàn l 
chi phi dâu tu xây drng, bao gôm h thông djnh mc ini, giá nhán cong và ca 
may rnài, dc biçt tai thô'i diem nay thi giá xáng dáu dà giám mgnh so vâi giO 
cong ho lien Sà Xáy dig - Tài chInh qu 4 nàmn 2019 và UBND tinh va ban 

hành Quyêt djnh so 
710/QD- UBND ngày 1 7/3/2020 Op dung tmn thôi giO nhán 

cOng, giO ca may ên dja bàn tinh. 
Dê ngh S& Kë hoch và Dâu tu: lay kiên S 

Nông nghip và PT ye s ph hgp cña tong mc dâu tu, cüa c câu chi phi 
theo chc nàng cüa S& quân 1 cong trInh xây dng chuyên ngành; lay kiên S 

Tài nguyen và Môi trung ye dánh giá tác dng môi truè1g cña d an, ye din 
tIch dat nOng nghip bj mat do th\rc hin d an (nêu co). 

2. V nguôn vn và lthá nãng can di vn: 
ND huyn Duy Xuyên d xuât tng mc du tu' 25 t dng, s dung von 

ngân sch tnng ughOtrV 20 t dOng (chialàrn 02 nãm, 2020: 10 t dng, 2021: 

10 t dông), phân cOn 1i 05 t dông sl:r dung von ngân sách huyn. 

rH tr11n un h tro: tai Biêu so 06 ban hành 
a) ye su aulig uguuii ii,u -. 

kern theo Quyêt djnh sO 4122/QD-UBND ngày 18/12/20 19 cña UBND tinh ye 
giao chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê - x hi và dir toán ngân sách nhà nuOc 
nãm 2020, dã dr kiên chucing trInh rnic tiêu bO sung tr nguOn dr phOng ngân 
sách trung ucing chung cho 06 dir an kh&i cong mi 2020 vi tong sO tiên 255 t 

dng, trong do cô dr an neu trên và Se phân bô ci the cho trng d an sau ldii dii 

thu tic quy dinh. 
Dê nghi. Si Kê hoch và Dâu tu xem xét can di trong tng s kinh phi nay 

dê tham muu UBND tinh phê duyt chü trucing dâu tu, báo cáo B Kê hoch Va 

Dâu tu trInh Th ti.róng ChInh phü phân bô vOn theo quy dnh; truông hqp nàm 
2020 bô tn chua dü 20 t thI báo cáo cap có thâm quyên dua vào kê hoch dâu tu 
cong giai dion 2021 - 2025 dê thixc hin dirr an. 

b) V sr ding ngun ngân sách huyn: S vn ngân sách huyn dr kin 05 
t' dông, bO trI trong 03 näm 2020 - 2022; kê hoch nàm 2020 chua bO trI, dê nghi, 
UBND huyn xem xét khà nàng thu ngân sách huyn nàm 2020 trong diêu kin 
djch bnh Covid-19 dang din biên phirc ttp die dir luông tInh khà thi, dOi vi các 
näm tiêp theo thI xây dirng ke hoach trunghan giai don 2021 - 2025 d thirc hin. 
Luu trong qua trInh thirc hin d\r an nêu có nhu câu tang tong mirc dâu tu thI 

ngân sách huyn tir can dOi phân tang them. 

D nghj Sâ K hoach và D.0 tu nghiên c1ru tng hçp./. 

Noi nhçin: 
- Nhu trn; 
- Luu: VT, DT. 
(DT,và,g 2O2O\1 kith v thdrn dfnh ,gun 
v&,, Báo óo x,dt rh dd n 

án.docx) 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN DUY XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 72 /BC-UBND 

           

Duy Xuyên, ngày  09  tháng  4  năm  2020 

 

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng 

Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu  

Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG: 

1. Căn cứ lập báo cáo: 

Căn cứ Luật Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Thực hiện Công văn số 1630/UBND-KTTH ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thống nhất chủ trương và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình Kè 

chống sạt lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn, khu vực Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy 

Xuyên; 

Thực hiện Công văn số 3268/VPCP-KTN ngày 11/5/2015 của Văn phòng Chính phủ 

về việc xử lý đề nghị đầu tư kè chống sạt lở bảo vệ dân cư trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, 

Hà Giang; 

Thực hiện Công văn số 2007/UBND-KTTH ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư Kè chống sạt lở bờ hữu 

sông Thu Bồn, khu vực Phú Đa;  

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020; 

Thực hiện Công văn số 274/SKHĐT-QHTH ngày 02/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới 

năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu ngân sách trung ương; 

Thực hiện Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 511/VPUBND-KTN ngày 17/3/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện Duy Xuyên tại Tờ trình số 

48/TTr-UBND ngày 05/3/2020; 

Thực hiện số 417/SKHĐT-KTN ngày 23/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị của UBND huyện Duy Xuyên tại Tờ trình số 48/TTr-

UBND ngày 05/3/2020. 
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Theo Báo cáo số 176/BC-SKHĐT ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam về Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt 

lở bờ sông Thu Bồn khu vực thông Phú Đa xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. 

Theo Công văn số 645/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 03/4/2020 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn, khu vực thôn Phú Đa, xã Duy 

Thu, huyện Duy Xuyên. 

2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án: 

2.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên: 

2.1.1 Vị trí địa lý: 

Duy Xuyên là một trong những huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Nam. Nằm trên bờ 

Nam sông Thu Bồn và ở vị trí trung độ giữa thành phố Đà Nẵng và Tam Kỳ (khoảng 40 

km). Ranh giới hành chính được xác định như sau: 

- Phía Ðông giáp biển Ðông. 

- Phía Tây giáp huyện huyện Ðại Lộc và Nông Sơn. 

- Phía Nam giáp huyện Quế Sơn và huyện Thăng Bình. 

- Phía Bắc giáp các huyện Ðiện Bàn, Ðại Lộc và Thị xã Hội An. 

Huyện Duy Xuyên có 13 xã và 1 thị trấn: Duy Sơn, Duy Trinh, Duy Phú, Duy Hải, 

Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Phước, Duy Thành, Duy Châu, Duy Tân, Duy Hòa, Duy Thu, 

Duy Trung và Thị trấn Nam Phước. 

2.1.2 Điều kiện tự nhiên: 

Huyện Duy Xuyên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao 

và ít biến động. Khí hậu là nơi chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam, 

với tính trội là khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam. Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa 

kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 và mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, thỉnh thoảng có những 

đợt rét mùa đông nhưng không đậm và không kéo dài.  

Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25,9 
0
C; cao nhất vào các tháng 6, 7, 8, trung 

bình từ 35-37
0
C; thấp nhất vào các tháng 12, 1, 2, trung bình từ 18-23

0
C. Cường độ bức xạ 

trung bình 4,89 kWh/m
2
/ngày. Độ ẩm không khí trung bình là 83,4%; cao nhất vào các 

tháng 10, 11, trung bình từ 85,67-87,67%; thấp nhất vào các tháng 6,7, trung bình từ 76,67 - 

77,33%. Lượng mưa trung bình hàng năm là 2.504,57 mm/năm; lượng mưa cao nhất vào 

các tháng 10, 11, trung bình từ 550-1.000 mm/tháng; thấp nhất vào các tháng 1, 2, 3, 4, 

trung bình từ 23-40 mm/tháng. Số giờ nắng bình quân trong năm là 2.156,2 giờ; nhiều nhất 

là vào tháng 5, 6, trung bình từ 234 đến 277 giờ/tháng; ít nhất là vào tháng 11, 12, trung 

bình từ 69 đến 165 giờ/tháng. Hướng gió thịnh hành từ tháng 10 đến tháng 4 là Đông Bắc, 

tốc độ gió trung bình hướng này là 3,5 m/s . Trong các tháng từ tháng 5 đến tháng 9 hướng 

gió thịnh hành là hướng Tây Nam, sau đó là hướng Đông , với tốc độ trung bình từ 2 đến 3 

m/s. Trong những ngày có gió Tây khô nóng tốc độ gió tương đối mạnh đạt từ 4 dến 6 m/s, 

một số trường hợp có bão, tốc độ lên tới 40m/s. 

2.2 Tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2019: 

2.2.1. Lĩnh vực kinh tế:   
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a. Sản xuất công nghiệp-TTCN:  

Tiếp tục ổn định và phát triển. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 4.115 tỷ đồng (giá 

cố định 2010), tăng 15% so cùng kỳ (chỉ tiêu 14,5%). May mặc xuất khẩu, va li, túi xách đạt 

giá trị sản xuất trên 1.053 tỷ đồng, tăng 46,44%; Công nghiệp phi kim, kim loại phát triển 

khá, giá trị toàn ngành đạt 953,7 tỷ đồng, tăng 9,7%; Chế biến thực phẩm, đồ uống cơ bản ổn 

định, giá trị sản xuất đạt 805 tỷ đồng, xấp xỉ so cùng kỳ; ngành chế biến mây tre, gỗ tiếp tục 

gặp khó khăn, giá trị toàn ngành khoảng 166 tỷ đồng, đạt 84,3% so cùng kỳ; Công nghiệp dệt 

vải-sợi tiếp tục gặp khó khăn, giá trị của lĩnh vực này đạt 413 tỷ đồng, giảm 6,54% so cùng 

kỳ. 

Công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp có nhiều cố gắng. Tiếp tục hướng dẫn 

chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục triển khai 10 dự án đã được thông qua và tiếp nhận 4 hồ sơ dự 

án mới. 

Công tác khuyến công có nhiều cố gắng. Đã hỗ trợ 12 DN thông tin tuyên truyền trên 

hệ thống truyền thanh và in phát hành 7.000 tờ rơi tuyển dụng lao động; hướng dẫn, hỗ trợ 

các doanh nghiệp đăng ký tham gia các Hội chợ tại Đại Lộc, Tam Kỳ, Đà Nẵng nhằm quảng 

bá, giới thiệu sản phẩm. 

b. Lĩnh vực thƣơng mại - dịch vụ:  

Hoạt động Thương mại- Dịch vụ ổn định, giá cả không biến động lớn, chất lượng, mẫu 

mã sản phẩm khá đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại một số chợ chưa 

nề nếp, hạ tầng không đồng bộ, nhất là nhà chợ xuống cấp chưa có kinh phí đầu tư, vệ sinh- 

môi trường chưa đảm bảo. Việc củng cố đội ngũ Ban Quản lý chợ ở một số địa phương 

chưa được quan tâm. 

Về du lịch, đã thu hút trên 421.452 lượt khách, tăng 6,05% so cùng kỳ; trong đó khách 

đến M  Sơn trên 416.633 lượt, chủ yếu là khách quốc tế. Doanh thu ước đạt trên 65 tỷ đồng, 

tăng 8,33% so cùng kỳ. Đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện NQ08 của Tỉnh ủy về 

phát triển Du lịch và Đề án phát triển Du lịch. Phối hợp với ngành chức năng của tỉnh chuẩn 

bị và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm Khu đền tháp M  Sơn, đô thị cổ Hội An được 

UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm được công nhận là khu 

dự trữ sinh quyển thế giới diễn ra trên địa bàn huyện; qua đó tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, 

tiềm năng Du lịch Duy Xuyên đến với bạn bè quốc tế và trong nước.  

Tổng giá trị sản xuất toàn ngành Dịch vụ ước đạt 5.078 tỷ đồng (theo giá cố định 

2010), tăng 18,5 % so cùng kỳ (chỉ tiêu 18,3%). 

c. Sản xuất nông nghiệp: 

Vụ sản xuất Đông Xuân do mưa lạnh kéo dài làm chậm tiến độ xuống giống và sự sinh 

trưởng, phát triển các loại cây trồng; nhiều diện tích phải gieo sạ lại; đất lúa chuyển đổi cây 

trồng cạn đến tháng 2/2019 mới xuống giống hết diện tích. Vụ Hè Thu, tình hình hạn hán, 

nhiễm mặn và sự phát sinh của các loại sâu bệnh hại đã tác động lớn đến sinh trưởng và 

phát triển của cây trồng, tình hình chuột, sâu bệnh xuất hiện gây hại cục bộ trên một số diện 

tích. Vì vậy, năng xuất và sản lượng sụt giảm so với kế hoạch. Trước tình hình đó, UBND 

huyện đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp phân công cán bộ đứng điểm, phối hợp với các địa 

phương đôn đốc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, tăng diện tích lúa lai; phát động ra 

quân diệt chuột ngay từ đầu vụ; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng; duy trì giao ban hằng 
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tuần để hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh. Nhờ vậy, kết quả sản xuất năm nông nghiệp cơ 

bản đạt khá. 

Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm 14.448,5 ha, đạt 97,4 % KH và đạt 97,7% so 

cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu tái cơ cấu ngành trồng trọt, thích ứng với biến đổi 

khí hậu, giảm áp lực về nguồn nước tưới, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, nâng cao giá 

trị gia tăng cho người sản xuất. Trong năm 2019, toàn huyện đã chuyển đổi được 145,9 ha. 

Chủ yếu chuyển sang sản xuất các loại cây như lạc, ngô, sen, cỏ chăn nuôi và các loại cây 

thực phẩm đạt hiệu quả cao hơn từ 1,5 - 3 lần so với trồng lúa. Tuy nhiên sự chuyển đổi trên 

đất lúa chưa thật sự bền vững. 

Ngành chăn nuôi tiếp tục gặp khó khăn, do dịch bệnh trên đàn gia súc kéo dài, nhất là 

dịch tả lợn Châu Phi diễn biến hết sức phức tạp chưa có dấu hiệu dừng lại; tính đến ngày 

10/12/2019,  tổng số lợn tiêu hủy là 7.362 con với tổng trọng lượng là 600.592,2 tấn của 3.042 

hộ, ở 75 thôn- khối phố và 14 xã- thị trấn. UBND huyện đã chủ động triển khai các biện pháp 

bao vây dập dịch; hướng dẫn nhân dân thường xuyên vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng 

trại để tiêu diệt mầm bệnh. Nhờ vậy hiện vẫn duy trì được tổng đàn gia súc 56.565 con, 

trong đó: đàn lợn 34.215 con, giảm 34,2 % so cùng kỳ, đàn bò 16.500 con, giảm 8,3% so 

với cùng kỳ, đàn trâu 2.850 con, giảm 5% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm 666.100 con, tăng 

6,6% so với cùng kỳ. Hiện đang tích cực triển khai các biện pháp hướng dẫn chăn nuôi an 

toàn; chú trọng tăng đàn gia cầm và gia súc nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ Tết 

Nguyên đán. 

Về liên doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm, góp phần 

ổn định thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản, người nông dân bớt nỗi lo về đầu ra 

nông sản, yên tâm sản xuất.  

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 185 ha, trong đó, diện tích nuôi tôm nước lợ 

127,5 ha. Do ảnh hưởng dịch bệnh, nên sản lượng tôm nuôi chỉ đạt 412 tấn, giảm 25,1% so 

cùng kỳ. Về khai thác hải sản mặc dù gặp không ít khó khăn về ngư trường, lực lượng lao 

động nhưng ngư dân vẫn tích cực vươn khơi, bám biển, sản lượng đạt 13.500 tấn, tăng 2,2% 

so cùng kỳ. Các tàu đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ tiếp tục gặp khó khăn chưa có 

hướng giải quyết. 

Công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được tập 

trung chỉ đạo. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt và kéo dài, trong khi đó một số chủ 

rừng còn chủ quan, đốt thực bì để xảy ra 6 vụ cháy rừng, với diện tích 127 ha rừng trồng tại 

các xã Duy Trung, Duy Sơn và Duy Trinh, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng không nhỏ 

về môi trường sinh thái rừng. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ 

đạo. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch xây dựng huyện 

nông thôn mới đến năm 2020; hướng dẫn các xã Duy Châu và Duy Trung tổ chức tốt lễ Công 

bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 và chỉ đạo các xã còn lại tập trung thực hiện các tiêu 

chí xã nông thôn mới. Đến nay 2 xã Duy Vinh và Duy Phú cơ bản đạt 19/19  tiêu chí, đang đề 

nghị tỉnh công nhận và các xã Duy Tân, Duy Thu phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới và 

huyện NTM vào tháng 6/2020. Bên cạnh đó, huyện đang tập trung rà soát, đánh giá mức độ 

hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định 3816/QĐ-UBND của UBND tỉnh và đăng ký xây 

dựng 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Duy Phước, Duy Trinh, Duy Sơn, Duy 

Thành, Duy Hòa. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm.  
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Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 1.498 tỷ đồng, tăng 3,03% so với năm 2018 (kế 

hoạch đề ra là tăng trưởng 3,4%). 

d. Quy hoạch và đầu tƣ xây dựng cơ bản:  

Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng  có nhiều cố gắng. Đã trình UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Duy Hải, Duy Nghĩa giai đoạn đến năm 2030. Đối 

với các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) trên địa bàn huyện, đã chỉ đạo ngành chức 

năng hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt để triển khai thực hiện các 

bước tiếp theo. Về quy hoạch xã NTM: đã chỉ đạo rà soát, cập nhật điều chỉnh theo quy 

định. Riêng về quy hoạch huyện NTM, đã trình tỉnh xin điều chỉnh quy hoạch vùng, điều 

chỉnh khu trung tâm thị trấn Nam Phước và cập nhật, khớp nối với quy hoạch NTM các xã. 

Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại vùng Đông, 

phát hiện, chỉ đạo xử lý dứt điểm 12 trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp 

tại xã Duy Nghĩa. 

Về đầu tƣ xây dựng cơ bản, đã triển khai xây dựng mới 36 công trình trong kế hoạch 

từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, với TMĐTkhoảng 518 tỷ đồng; bao gồm các công trình 

thuộc chương trình huyện nông thôn mới và các công trình sửa chữa, nâng cấp trường, lớp 

học từ nguồn sự nghiệp giáo dục; các công trình phát triển kinh tế nông nghiệp: thủy lợi 

nhỏ, kiên cố hóa kênh mương. Ngoài ra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu 

tư, nâng cấp các công trình để duy trì tiêu chí NTM tại các xã. Bên cạnh đó, đã phê duyệt và 

triển khai nâng cấp, sửa chữa các công trình tường rào, cổng ngõ, nhà lớp học từ nguồn kinh 

phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa trường lớp học của sự nghiệp giáo dục và một số công 

trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp giao thông. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư và 

đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp để sớm hoàn thành 

đưa vào sử dụng. Triển khai xây dựng mới 25,5 km kênh mương nội đồng; 14 km GTNT; 

dồn điền đổi thửa 55 ha. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 ước đạt 4.180 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ; 

trong đó, nguồn vốn do huyện, xã quản lý (kể cả nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư) 

ước đạt 694 tỷ đồng. 

e. Quản lý tài nguyên, môi trƣờng: 

Công tác thẩm định giá đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư được chú trọng. Chỉ đạo 

thực hiện xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn huyện trình tỉnh phê duyệt. 

Ban hành 116 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng 

giá trị 210,9 tỷ đồng. Tiếp tục chỉ đạo công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân đảm 

bảo thời gian (tổng 1.018 hồ sơ, diện tích 41,6 ha). Trình cấp thẩm quyền thu hồi đất, cho 

thuê đất đối với một số dự án như: mở rộng khu chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường tại thôn An Trung, xã Duy Trung với diện tích 9.600 m
2
; Công ty TNHH Việt Thắng 

Quảng Nam thuê đất để xây dựng cơ sở thu mua chế biến nông sản xuất khẩu, liên kết sản 

xuất và bao tiêu sản phẩm tại thôn Tân Phong, xã Duy Châu với diện tích 5.000 m
2
; Công ty 

TNHH Giáo dục Yến Nhung thuê đất xây dựng Trường Mầm non Trăng Non tại xã Duy Phước 

với diện tích 6.770m
2
; dự án mở rộng khách sạn Nhà hàng Cham Pa, tại xã Duy Phú với diện 

tích 7.002 m
2
; Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An xây dựng Khu đô thị Nồi Rang (đợt 2) 

tại xã Duy Nghĩa với diện tích 13.720m
2
; Tập đoàn Đầu tư – Thương mại Đại Việt thuê đất 
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để xây dựng bến bãi tập kết cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Thuận An, 

xã Duy Nghĩa với diện tích 2.306 m
2
.  

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ kê khai đăng ký, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại 4 xã Duy 

Vinh, Duy Phước, Duy Thành và thị trấn Nam Phước, đến nay đã xét duyệt là 

15.376/49.093 hồ sơ (Duy Vinh: 4.243/6.817 hồ sơ; Duy Phước: 4.941/15.127 hồ sơ; thị 

trấn Nam Phước: 5.096/18.904 hồ sơ, Duy Thành: 1.096/8.245 hồ sơ). 

Về lĩnh vực môi trường: Chỉ đạo địa phương ra quân vệ sinh môi trường phục vụ Tết 

Nguyên đán Kỷ Hợi và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả kế 

hoạch ra quân vệ sinh môi trường phục vụ Lễ kỷ niệm 20 năm Khu Đền tháp M  Sơn được 

UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới và các ngày lễ lớn. Chỉ đạo triển khai thực 

hiện tốt Đề án thu gom rác thải; thường xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng sản xuất gây ô 

nhiễm môi trường; xác định các khu vực thải và các điểm ô nhiễm báo cáo về tỉnh để tổng 

hợp, xác định giải pháp bảo vệ môi trường. Triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, 

ngày lễ về môi trường trong năm 2019; chỉ đạo tập trung thu gom, xử lý khối lượng lớn rác 

thải sinh hoạt tồn đọng trên địa bàn do sự cố tại các khu xử lý rác thải của tỉnh; đồng thời, 

khảo sát địa điểm quy hoạch xây dựng khu xử lý rác thải tập trung. Thẩm định, cấp 47 giấy 

xác nhận bảo vệ môi trường của các dự án trên địa bàn huyện.  

Quản lý tài nguyên khoáng sản được tập trung chỉ đạo thường xuyên. Đã phối hợp với  

Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra tình hình hoạt động và việc thực hiện các nghĩa 

vụ có liên quan trong khai thác cát, sỏi của các đơn vị được cấp phép hoạt động trên địa bàn 

huyện.  

f. Thu, chi ngân sách:  

Tổng thu ngân sách ước thực hiện là 1.489,2 tỷ đồng; nếu loại trừ số kết dư, chuyển 

nguồn năm trước và thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên thì số phát sinh trong năm là: 1.337,2 

tỷ đồng, tăng 25,5% so với dự toán (DT) tỉnh giao và tăng 24,9% so với DT huyện giao. 

Trong đó thu phát sinh kinh tế trên địa bàn là 663,1 tỷ đồng, tăng 28,3% so với DT huyện 

giao. Tốc độ tăng thu phát sinh kinh tế là 57,2% (kế hoạch 18%). 

Tổng chi ngân sách ước thực hiện 1.092,9 tỷ đồng; nếu loại trừ số chi chuyển nguồn 

sang năm 2019 quyết toán và chi nộp ngân sách cấp trên là 68 tỷ đồng, thì số chi ngân sách 

phát sinh trong năm là 1.024,9 tỷ đồng, tăng 36% dự toán huyện giao. Trong đó: Chi đầu tư 

phát triển (loại trừ số chi chuyển nguồn) 305,9 tỷ đồng, tăng 97,3% so với DT huyện giao; chi 

thường xuyên (loại trừ số chi nộp ngân sách cấp trên) 719,1 tỷ đồng, tăng 21,8% so với DT 

huyện giao. 

2.2.2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi- 

2019 gắn với các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ 

niệm 44 năm giải phóng quê hương và các ngày kỷ niệm, các sự kiện trong năm. Tổ chức 

tổng kết 05 năm “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014-

2019, sơ kết 2 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch; tổng kết 5 năm về thực hiện NQ 33 

của BCH TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con nguời Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền 

vững đất nước. Phối hợp các ngành của tỉnh tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 20 năm Đô thị 

Hội An, Khu Đền tháp M  Sơn được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa Thế giới, 10 năm 
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Cù Lao Chàm- Hội An được công nhận Khu Dữ trữ sinh quyển Thế giới và chỉ đạo tổ chức 

chuỗi hoạt động Kỷ niệm 20 năm ngày Khu Đền tháp M  Sơn được UNESCO công nhận Di 

sản văn hóa thế giới. 

Thực hiện tốt chính sách người có công và các chính sách an sinh xã hội. Tổ chức 

thăm hỏi, chuyển trao trên 46.830 xuất quà tết, quà 27/7 của Chủ tịch nước, UBND tỉnh và 

huyện đến các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn được kịp thời. Triển khai thực hiện 

tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, nhờ vậy tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 1.423 hộ 

xuống còn 1.107 hộ (giảm 316 hộ), tỷ lệ 3,08%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao (250 hộ) và vượt 

Nghị quyết của HĐND huyện giao 0,6%. Chỉ đạo phân công 42 cơ quan, ban, ngành, hội, 

đoàn thể nhận hỗ trợ, giúp đỡ 140 hộ đăng ký thoát nghèo năm 2019 để đủ điều kiện thoát 

nghèo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực. Phối hợp với Sở 

LĐ-TB&XH tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021 và nâng cao năng lực tư 

vấn cho hơn 500 tuyên truyền viên cơ sở.  

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai tích cực. Tổ chức thăm và tặng 200 

xuất quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 

tổng trị giá 60.000.000 đồng. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019, 

Diễn đàn trẻ em huyện Duy Xuyên năm 2019, Đêm hội Trung thu. Phối hợp Hội Bảo trợ 

người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam tổ chức khám sàng lọc 

tim cho hơn 7.000 trẻ em trên địa bàn huyện. Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi (thể 

nhẹ cân) giảm xuống còn 3,09 %. 

Giáo dục- Đào tạo tiếp tục chuyển biến tích cực, Chất lượng giáo dục được giữ vững, 

mạng lưới trường lớp được tiếp tục đầu tư xây dựng đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu dạy và 

học; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm đúng mức. Duy trì thành tích 

học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt kết quả cao. Tổ chức sáp 

nhập, sắp xếp ổn định bộ máy Trường Tiểu học Duy Hòa và Trường Tiểu học Duy Sơn. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chăm lo thường xuyên. Tuyến y tế cơ sở 

được củng cố, xây dựng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trung 

tâm y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chỉ đạo, hướng dẫn các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh ở người. Trong năm đã khám và điều trị cho  88.895 lượt người, trong đó 

có 6.492 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xuất hiện 

rải rác một số dịch bệnh, như: cúm mùa, sốt phát ban, sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu 

chảy cấp và trong tháng 10/2019 ghi nhận 03 ca mắc bệnh bạch hầu tại xã Duy Nghĩa. 

Trước tình hình đó, huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng 

ngừa, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. 

Chỉ đạo thực hiện tốt BHYT toàn dân, kết quả tham gia BHYT đạt tỉ lệ 95,86% (kế 

hoạch 94%).Công tác DS-KHHGĐ được triển khai thực hiện đảm bảo chương trình, kế 

hoạch đề ra. Đội ngũ cộng tác viên cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và 

quản lý biến động dân số tại địa bàn dân cư. 

2.2.3. Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh, Nội chính: 

Đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế 

độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được chú trọng, 
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thực hiện hoàn thành tốt công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị theo kế hoạch. 

Thực hiện tốt công tác quản lý thực lực và các bước chuẩn bị công tác tuyển gọi công dân 

nhập ngũ, đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu trên giao và chăm lo thực hiện chu đáo công tác hậu 

phương quân đội. Chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 3 

xã (Duy Sơn, Duy Tân, Duy Vinh) đảm bảo an toàn, đạt kết quả khá tốt. Công tác giáo dục 

quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND có nhiều 

chuyển biến tích cực. 

Tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định; trật tự an toàn xã hội tương đối phức tạp, 

đã xảy ra 51 vụ (cướp giật tài sản 04 vụ, giết người 02 vụ, trộm cắp tài sản 28 vụ, cố ý gây 

thương tích 09 vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 02 vụ, sử dụng Internet chiếm đoạt tài sản 04 

vụ, hủy hoại tài sản 02 vụ; điều tra khám phá 39/51 vụ), giảm 9 vụ so với cùng kỳ. Tội 

phạm ma túy 16 vụ, bắt 41 đối tượng, tăng 11 vụ, tăng 34 đối tượng so cùng kỳ. Tai nạn 

giao thông đường bộ xảy ra 13 vụ, làm chết 13 người, bị thương 03 người (chưa kể các vụ 

tự gây tai nạn), giảm 03 vụ, giảm 03 người chết và 03 người bị thương so cùng kỳ. Tình 

hình nghiện hút ma túy ở trẻ vị thành niên tiếp tục gia tăng phức tạp, đã phát hiện, xử lý 47 

trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Nạn đánh bạc diễn biến khá phức tạp, ngày càng 

tinh vi và có tổ chức, đã phát hiện và bắt 29 vụ, bắt 181 đối tượng, tăng 04 vụ so cùng kỳ.  

Công tác xây dựng lực lượng CAND, phát động đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ được chú trọng thường xuyên. Việc triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, 

giữ gìn TTATXH, trật tự ATGT và đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội được tập trung chỉ 

đạo quyết liệt, góp phần giữ ổn định chính trị và TTATXH. 

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì thường 

xuyên. Trong năm đã tiếp 360/387 lượt người/người (tiếp thường xuyên: 256 lượt người, 

tiếp định kỳ và đột xuất: 104 lượt người), tăng 61% so với cùng kỳ. Lãnh đạo UBND huyện 

đã lắng nghe, tiếp thu, giải thích và chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết kịp thời, không 

để phát sinh điểm nóng và khiếu kiện vượt cấp. Tổng số đơn tiếp nhận 428 đơn (cấp xã: 276 

đơn; cấp huyện: 152 đơn), lượng đơn tăng 33% (428/323 đơn)so với cùng kỳ. Sau khi tiếp 

nhận, đã chỉ đạo các ngành chức năng tập trung giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy 

định của pháp luật. Công tác thanh tra kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng được triển 

khai tích cực.Thực hiện 6 cuộc thanh tra (05 cuộc theo kế hoạch, 01 cuộc đột xuất), đã ban 

hành kết luận 05 cuộc, phát hiện vi phạm 840.860.000 đồng, kiến nghị chấn chỉnh, khắc 

phục số tiền 478.069.000 đồng; thu hồi vào ngân sách Nhà nước 362.791.000 đồng, đạt tỷ lệ 

100%. Ngoài ra, còn tiến hành các cuộc thanh tra trên lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ 

bản; thực hiện chế độ thu, chi và quản lý ngân sách, quản lý công sản, quản lý đầu tư xây 

dựng. 

Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật được chú trọng, thường xuyên; tổ 

chức các lớp học tập pháp luật cho nhiều đối tượng khác nhau, góp phần nâng cao nhận thức 

và hiểu biết về pháp luật.  

2.2.4. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính: 

Về công tác xây dựng chính quyền, đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức bộ 

máy của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và hoàn thiện bộ 

máy chính quyền cơ sở. Hoàn thành việc sắp xếp lại 94 thôn, khối phố xuống còn 78 thôn, 

khối phố theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh; chỉ đạo tổ 
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chức tốt cuộc bầu cử Trưởng thôn, khối phố đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo dân chủ, công 

khai. Kết quả, có 50 người tái cử, 28 nhân sự mới; 71/78 Trưởng thôn, khối phố là đảng 

viên (có 39 người là Bí thư kiêm Trưởng thôn, khối phố). Chế độ chính sách, đào tạo bồi 

dưỡng cho CBCC, VC được đảm bảo. Công tác thi đua- khen thưởng được thực hiện kịp 

thời. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.  

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo theo chương 

trình tổng thể cải cách nền hành chính và các Nghị quyết, Quy định của cấp trên. Riêng về 

cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại và thành lập Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"  trong giải 

quyết thủ tục hành chính gắn với việc xây dựng chính quyền điện tử từ huyện đến cơ sở, đáp 

ứng tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân. 

2.2.5. Thực trạng vùng dự án: 

  Khu vực dự án thuộc thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

cách trung tâm hành chính huyện Duy Xuyên khoảng 26 km về phía Tây, cách tỉnh lỵ 

Quảng Nam khoảng 50km về phía Bắc; ranh giới được xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp xã Đại Thắng (Đại Lộc). 

- Phía Tây giáp xã Đại Thạnh (Đại Lộc). 

- Phía Nam xã Duy Phú và xã Quế Trung huyện Nông Sơn 

- Phía Đông giáp xã Duy Tân và Duy Phú. 

Tọa độ địa lý: 15
0
47’4” vĩ độ Bắc và 108

0
03’32” Kinh độ Đông    

Khu vực này, hàng năm tình hình sạt lở bờ sông, bồi lấp và chuyển hướng dòng chảy 

diễn ra rất phức tạp. Mỗi năm dòng chảy có thể sạt lở bờ và làm mất đất thổ cư khoảng từ 

5m đến 10m và làm sụt lún các nhà cửa gần bờ sông.         

Trong những năm qua, do tác động lũ lụt hàng năm trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã 

có nhiều đoạn bờ sông bị sạt lỡ rất nghiêm trọng. Đoạn sông Thu Bồn đoạn qua thôn Thạnh 

Xuyên đến chợ Phú Đa phía bờ hữu hàng năm đều bị sạt lỡ, lấn đất nông nghiệp cũng như 

các khu dân cư của các thôn Thạnh Xuyên, Phú Đa 1, Phú Đa2,…  thuộc xã Duy Thu. 

Từ năm 2005 đến 2013: đã sạt lở và cuốn trôi hơn trên 7 ha đất sản xuất nông nghiệp, 

bên cạnh đó hằng năm đe dọa các khu dân cư thôn thạnh xuyên, Phú Đa 1, Phú Đa2…, cơ 

sở hạ tầng như trường học, chợ, Bưu điện, đương giao thông và đường dây điện …  

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƢ, 

ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ 

1. Sự cần thiết phải đầu tƣ: 

Hiện trạng dòng chảy sông Thu Bồn đoạn qua các thôn Phú Đa 1, Phú Đa 2 ..., xã Duy 

Thu, huyện Duy Xuyên trong những năm qua đã làm sạt lở và ngày một lấn dần vào khu 

dân cư, làm mất dần diện tích đất canh tác nông nghiệp và đất thổ cư của người dân. 

Vùng ven sông Thu Bồn thuộc khu vực dự án là khu vực còn nhiều khó khăn về kinh 

tế và xã hội của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Với yêu cầu phát triển chung, việc đầu 

tư xây dựng tuyến kè cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm từng bước bảo vệ an toàn khu 

vực dân cư sinh sống là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ 

thiên tai. 

Việc xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực Phú Đa nhằm để ổn định đời 

sống cho khoảng 70 hộ dân, 70 ha đất nông nghiệp của 2 thôn Phú Đa 1, Phú Đa 2 , bảo vệ 
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tài sản và tính mạng nhân dân và bảo vệ các cơ sở vật chất, công trình công trình công cộng 

như trường học, trạm y tế, đường giao thông ... là hết sức cần thiết 

2. Các điều kiện thuận lợi và khó khăn: 

+ Thuận lợi: 

- Trong khi lập dự án, nhờ có sự chỉ đạo kịp thời và sâu sắc của lãnh đạo các cấp nên 

quá trình thực hiện dự án có nhiều thuận lợi. 

- Người dân sống và canh tác ở đây rất mong muốn tuyến kè được đầu tư xây dựng 

nên những vấn đề về giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa để thực hiện dự án sẽ được sự 

ủng hộ nhiệt tình. 

- Nguồn cung cấp vật tư cho xây dựng công trình tương đối gần. Đường giao thông để 

vận chuyển bằng xe tải nhẹ thuận lợi nên giá thành không cao. Nguồn nhân lực địa phương 

để phục vụ cho công trình có trình độ tay nghề thấp, chủ yếu là lao động phổ thông. 

+ Khó khăn: 

- Tại khu vực xây dựng công trình, địa chất vùng dọc bờ sông là đất cát pha nên việc 

sạt lở và chống sạt lở bờ sông là rất kém, hơn nữa tại khu vực này dòng chảy mặt và dòng 

chảy đáy của dòng sông có những biến động tương đối phức tạp qua mỗi năm do vậy cần 

phải có những giải pháp công trình phù hợp để bảo vệ bờ sông không bị sạt lở nghiêm trọng.    

III. MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƢ 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Bảo vệ tính mạng, tài sản của dân cư sống ven sông. Đất đai canh tác, chuyên dùng và 

các công trình hạ tầng. Ổn định dân cư kinh tế trong vùng bảo vệ; phòng chống xói lở bờ 

sông. Chỉnh trang cảnh quan, môi trường sinh thái khu vực. Đặc biệt bảo vệ khu trung tâm 

xã Duy Thu và tuyến đường ĐH10.DX. Tạo điều kiện phát triển du lịch, kinh tế xã hội. 

2. Quy mô đầu tƣ:   

a) Vị trí xây dựng: Điểm đầu giáp với tuyến kè Thạnh Xuyên (tuyến kè thử nghiệm), 

điểm cuối đến chợ Phú Đa. Chiều dài tuyến bờ kè 1,5km. 

b) Quy mô xây dựng: 

- Loại và cấp công trình: Công trình nông nghiệp - PTNT, cấp III. 

- Xây dựng một số kè mỏ hàn bằng đá hộc dọc theo tuyến bờ sông khu vực Phú Đa 

có chiều dài khoảng 1,5km để hướng dòng chảy ra giữa sông nhằm bảo vệ bờ sông Thu 

Bồn. 

- Các chỉ tiêu k  thuật: 

STT Chỉ tiêu thiết kế Đơn vị Thông số 

1 Loại công trình  Nông nghiệp & PTNT 

2 Cấp công trình  III 

3 MN sông tính toán thiết kế (P=95%) m +3,25 

4 Chiều dài tuyến bờ khoảng km 1,50 

5 Chiều cao Hmax m 5,50 
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- Quy mô kết cấu kè mỏ hàn: 

+ Bố trí tuyến: Từ đầu tuyến (cuối kè Thạnh Xuyên) về hạ lưu sông Thu Bồn; trên dọc 

bờ hữu sông Thu Bồn bố trí 17 mỏ hàn tạo với tuyến cắt dọc một góc phù hợp để đảm bảo 

hướng dòng chảy ổn định bờ, điểm cuối kè tại chợ Phú Đa.  

+ Hình thức kè: Kè mỏ hàn. 

+ Kết cấu mỏ hàn: Thân kè được xếp đá hộc kết hợp bao tải cát, hoặc đá hộc tại vị trí 

thuận lợi; phía ngoài được bọc một lớp rọ đá dày 0,5m. Xung quanh đầu mỏ hàn bố trí một 

lớp đệm chống xói bằng rọ đá (2x1x0.5)m; gia cố chân bờ sông bằng thảm rọ đá loại 

(2*1*0.5)m, dưới là vải địa loại ART14 tại các vị trí có mái dốc không ổn định để bảo vệ bờ 

sông. 

3. Địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

3.1. Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

3.2. Phạm vi đầu tư:  

- Đoạn sông Thu Bồn (phía bờ hữu) từ cuối thôn Thạnh Xuyên (giáp tuyến kè thử 

nghiệm) đến chợ Phú Đa; nằm dọc theo tuyến đường ĐH10.DX và các công trình công cộng 

như trường học, trạm y tế xã, chợ Phú Đa và nhà dân của các thôn Thạnh Xuyên, Phú Đa 1, 

Phú Đa 2,… thuộc xã Duy Thu. 

IV. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ, KHẢ 

NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VIỆC HUY ĐỘNG CÁC 

NGUỒN VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ: 

a. Căn cứ lập sơ bộ tổng mức đầu tư: 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình; 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng; 

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/08/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; 

Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính về Chi phí Bảo 

hiểm công trình; 

Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 

123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 

27/12/2011 của Chính phủ; 

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài Chính về Chi phí thẩm tra 

phê duyệt quyết toán, kiểm toán công trình; 

Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế 

độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư; 

Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn chế 

độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư; 

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
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Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Ban hành định 

mức xây dựng; 

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác 

định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 

Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xây 

dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; 

Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác 

định và quản lý chỉ số giá xây dựng; 

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác 

định đơn giá nhân công xây dựng; 

Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác 

định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

Quyết định 3123/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 

Công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca may và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam;  

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc công bố tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công 

trên địa bàn tỉnh; 

Giá vật liệu xây dựng theo công bố số 69/CB-LS ngày 13/11/2019 của liên sở TC-XD 

về giá vật liệu xây dựng Quý III/2019  trên địa bàn tỉnh Quảng;  

Cước vận chuyển: Áp dụng Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về Ban hành đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô được 

thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 

1252/QĐ-UBND ngày 17/04/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về Đính chính một số loại 

đường trong bảng tính đơn giá cước vận chuyển tại khoản 1, mục II, Phụ lục I kèm theo 

Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh;  Quyết định số 452/QĐ-

UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Công bố xếp loại đường bộ 

các tuyến tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ từ năm 2015; 

Quyết định số 640/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải về việc Xếp 

loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011. 

b) Tổng mức đầu tư của dự án: 

Theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, tại khoản 2, điều 5 thì TMĐT xây dựng được xác định 

theo một trong các phương pháp: 

- Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết 

khác của dự án; 

- Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

- Xác định từ dữ liệu chi phí các công trình tương tự và đang thực hiện. 

Do đó, chủ đầu tƣ tính toán chi phí tổng mức đầu tƣ dự án tính toán trên cơ sở 

khối lƣợng thực tế của công trình. 

Tổng mức đầu tƣ dự kiến là: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). Trong đó: 

Chi phí xây dựng 18.698.243.000  đồng 

Chi phí quản lý dự án       459.603.000  đồng 
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Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng       2.156.074.000  đồng 

Chi phí khác       971.835.000  đồng 

Chi phí bồi thường, GPMB 500.000.000  đồng 

Chi phí dự phòng       2.213.981.000  đồng 

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tƣ công và việc huy 

động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án:  

 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư gồm: 

 + Ngân sách Trung ương hỗ trợ  : 20.000.000.000 đồng 

 + Ngân sách huyện Duy Xuyên  :   5.000.000.000 đồng 

3. Tiến độ phân kỳ vốn đầu tƣ thực hiện dự án:  

Năm 

Nguồn vốn Trung 

ƣơng hỗ trợ 

(đồng) 

Nguồn vốn NS 

huyện Duy Xuyên 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

Năm thứ nhất (năm 2020) 10.000.000.000 1.500.000.000 11.500.000.000 

Năm thứ hai   (năm 2021) 10.000.000.000 1.500.000.000 11.500.000.000 

Năm thứ hai   (năm 2021) 0 2.000.000.000 2.000.000.000 

Tổng cộng: 20.000.000.000 5.000.000.000 25.000.000.000 

 

V. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƢ PHÙ HỢP VỚI 

ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC THEO 

THỨ TỰ ƢU TIÊN HỢP LÝ BẢO ĐẢM ĐẦU TƢ TẬP TRUNG, CÓ HIỆU QUẢ 

1. Công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2020. 

2. Xây dựng công trình: Năm 2020 – 2022. 

VI. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC 

HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ Tỷ lệ % CÁCH TÍNH 
GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 

1 
Chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ và tái 

định cƣ 

  

 
500.000.000 

2 Chi phí xây dựng   
 

18.698.243.000 

 
Hạng mục: Kè mỏ hàn 

  Theo bảng tổng hợp dự 

toán hạng mục 
17.284.513.335 

 
Hạng mục: Bến đò 

  Theo bảng tổng hợp dự 

toán hạng mục 
328.130.187 

 

Hạng mục: 01 Cống tiêu   Theo bảng tổng hợp dự 

toán hạng mục 
1.085.599.195 

3 Chi phí quản lý dự án 
2,458% (Gxd+Gtb) trƣớc thuế x 

tỷ lệ 
459.603.000 

4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng   
 

2.156.074.000 

4.1 
Chi phí khảo sát địa chất ( 2 giai 

đoạn) 

  

 
355.300.000 

4.2 
Chi phí khảo sát địa hình ( 2 giai 

đoạn) 

  

 
440.000.000 

4.3 
Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây 

dựng 

3% 
Gks trước thuế x tỷ lệ 23.859.000 

4.4 Chi phí lập ĐTM   
 

165.000.000 
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4.5 
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi  

0,748% (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ 

lệ 
139.862.855 

4.6 
Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu 

khả thi  

0,145% (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ 

lệ 
27.112.452 

4.7 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công  2,475% Gxd trước thuế x tỷ lệ 462.781.507 

4.8 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng  0,139% Gxd trước thuế x tỷ lệ 25.990.557 

4.9 Chi phí thẩm tra dự toán công trình  0,133% Gxd trước thuế x tỷ lệ 24.868.663 

4.10 
Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT tư 

vấn  

0,724% 
Gtv trước thuế x tỷ lệ 12.026.155 

4.11 
Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT 

thi công 

0,216% Dự toán gói thầu trước thuế 

x tỷ lệ 
40.388.204 

4.12 Chi phí giám sát thi công xây dựng  
2,154% Dự toán gói thầu XD trước 

thuế x tỷ lệ 
402.760.148 

4.13 
Chi phí giám sát công tác khảo sát 

xây dựng  

4,072% 
Gks trước thuế x tỷ lệ 32.384.616 

4.14 
Chi phí giải quyết kiến nghị của nhà 

thầu 

0,02% Dự toán gói thầu trước thuế 

x tỷ lệ 
3.739.648 

5 Chi phí khác   
 

971.835.000 

5.1 
Chi phí đảm bảo an toàn giao thông 

thủy 

  

 
330.000.000 

5.2 Chi phí bảo hiểm công trình 1,030% Gxd trước thuế x tỷ lệ 192.591.900 

5.3 
Lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng 

0,015% 
Tổng mức đầu tư x tỷ lệ 3.725.000 

5.4 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán 

0,472% 
Tổng mức đầu tư x tỷ lệ 117.950.000 

5.5 Chi phí kiểm toán độc lập 0,744% Tổng mức đầu tư x tỷ lệ 204.710.000 

5.6 Chi phí thẩm định thiết kế k  thuật  0,093% Gxd trước thuế x tỷ lệ 15.808.514 

5.7 Chi phí thẩm định dự toán xây dựng 0,089% Gxd trước thuế x tỷ lệ 15.128.578 

5.11 
Chi phí công tác giám sát, đánh giá 

đầu tư 

20% Chi phí quản lý dự án x tỷ 

lệ 
91.920.562 

A 
TỔNG MỨC ĐẦU TƢ TRƢỚC 

DỰ PHÕNG 
  

 
22.785.755.000 

6 Chi phí dự phòng   
 

2.213.981.000 

6.1 
Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát 

sinh 

8,7% (Ggpmb+Gxd+Gtb+Gqlda+

Gtv+ Gk) x tỷ lệ 
1.984.639.000 

6.2 Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá 
  Theo bảng chi phí dự 

phòng trượt giá 
229.342.000 

B 
TỔNG MỨC ĐẦU TƢ SAU DỰ 

PHÒNG 
  

 
24.999.736.000 

 
Làm tròn     25.000.000.000 

 

VII. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG, XÃ HỘI; 

XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI 

1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng, xã hội:  

Khu vực xây dựng dự án chủ yếu là đất bãi sông, đất vườn và đất trồng cây hằng năm 

hai bên, nên việc tác động đến môi trường, xã hội không ảnh hưởng đến dân sinh, cũng như 

các hoạt động khác. Đây là dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, phục vụ nhu cầu 

dân sinh. Do vậy, khi hoàn thành nó sẽ góp phần tích cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã 

hội. 

1.1. Phạm vi và hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng: 
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- Phạm vi: Những khu vực chịu tác động trực tiếp của công trình (cầu, đường đầu cầu) 

và các vùng chịu tác động gián tiếp. 

- Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án khả thi và thiết kế xây dựng 

các công trình giao thông theo tiêu chuẩn 22TCN 242-98 của Bộ Giao thông vận tải. 

1.2. Dự báo những tác động môi trƣờng, đề xuất biện pháp giảm thiểu: 

- Biện pháp giảm thiểu được đề xuất có thể ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tác động tới mức 

có thể chấp nhận được. 

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu: Giải pháp k  thuật xây dựng và thực hiện các biện pháp 

sẽ được thực hiện theo trình tự từ dễ đến khó, bao gồm 5 bước sau: 

+ Ngăn ngừa các tác động: Không tiến hành bất cứ một hoạt động nào hoặc không tiến 

hành một phần của phần việc của hoạt động gây tác động. 

+ Giảm nhẹ: Giới hạn mức độ hoặc quy mô của hành động và quá trình xuất hiện hành 

động đó. 

+ Điều chỉnh: Điều chỉnh các tác động thông qua việc sửa chữa hoặc phục hồi môi 

trường bị ảnh hưởng. 

+ Bảo vệ và duy tu: Giảm hoặc loại bỏ tác động theo thời gian thông qua việc bảo tồn 

hoặc duy tu trong thời gian hoạt động của một hành động. 

+ Đền bù: Bù đắp lại những mất mát do bị tác động bằng cách thay thế hoặc cung cấp 

các nguồn tài nguyên, nhân lực hoặc tạo ra môi trường thay thế. 

- Dự báo những tác động đối với môi trường tự nhiên và đề xuất biện pháp giảm thiểu: 

* Dự báo những tác động đối với môi trƣờng tự nhiên: 

+ Tác động tới chất lượng môi trường không khí trong quá trình thi công và khai thác. 

+ Tiếng ồn trong quá trình thi công và khai thác. 

* Biện pháp giảm thiểu:  

+ Giảm thiểu bụi phát sinh do vận chuyển vật liệu thi công, xử lý chất thải rắn không 

được đốt ngoài trời, các biện pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác động, thậm chí ngừng 

thi công cho đến khi điều kiện thích hợp được thiết lập. Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ 

phát thải của dòng xe trong giai đoạn khai thác. Nhìn chung, mức độ cũng như phạm vi ảnh 

hưởng của tiếng ồn trong thi công không ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh sống.  

+ Phương án tuyến khảo sát thiết kế chọn phương án không có di dân, tái định cư, hạn 

chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt cũng như các hoạt động của dân cư trong vùng dự 

án. 

2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội: 

2.1. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án: 

- Ủy ban nhân dân Huyện Duy Xuyên (chủ đầu tư dự án) rất mong muốn tiếp nhận 

nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và từ nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng và hoàn thiện 

công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu; Địa điểm: 

Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam nhằm ổn định đời sống nhân dân trong 

khu vực dự án, nhân dân có nhiều điều kiện để tái sản xuất nông nghiệp và mở rộng các 

hoạt động sản xuất khác như chăn nuôi, làm kinh tế vườn. Bên cạnh đó, các hoạt động sản 

xuất kinh doanh khác như thương nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ càng được mở rộng. 
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- Năng lực Chủ đầu tư: Chủ đầu tư đã thực hiện nhiều dự án có quy mô và tính chất 

tương tự. 

2.2. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án:  

- Đảm bảo bảo vệ tài sản, tính mạng của dân cư sống ven sông. Đất đai canh tác, 

chuyên dùng và các công trình hạ tầng. Ổn định dân cư kinh tế trong vùng bảo vệ. Phòng 

chống xói lở bờ sông. Chỉnh trang cảnh quan, môi trường sinh thái khu vực. Đặc biệt bảo vệ 

khu trung tâm huyện và khu làng nghề truyền thống. Tạo điều kiện phát triển du lịch, kinh tế 

xã hội. 

VII. PHÂN CHIA DỰ ÁN THÀNH PHẦN: 

Không phân chia dự án thành phần. 

 

IX. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

2. Cơ quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Quảng Nam. 

3. Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên. 

4. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án - Qu  đất 

huyện trực tiếp quản lý dự án. 

5. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tƣ: Ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng chung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và ngân sách huyện Duy Xuyên. 

6. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2020. 

7. Thời gian thực hiện đầu tƣ: Năm 2020 - 2022. 

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:  

    Trên đây là nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ 

sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu; Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ủy ban nhân dân Huyện Duy Xuyên kính đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Hội đồng thẩm định quan tâm, xem xét, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư để dự án sớm được triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- HĐND tỉnh Quảng Nam; 
- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở KH&ĐT tỉnh Q.Nam;  

- Sở NN&PTNT tỉnh Q.Nam; 

- Lưu: VT, Thảo(10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Bốn 
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1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DUY XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

            Số: 74 /BC-UBND Duy Xuyên, ngày  10  tháng  4  năm  2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn  

khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu  

Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 
 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dư án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu 

Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu; Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam; 

Báo cáo Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, phần vốn ngân 

sách huyện; 

Các tài liệu liên quan khác. 

II. Các tài liệu liên quan khác 

Căn cứ Luật Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Thực hiện Công văn số 1630/UBND-KTTH ngày 22/4/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất chủ trương và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây 

dựng các công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn, khu vực 

Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên; 

Thực hiện Công văn số 3268/VPCP-KTN ngày 11/5/2015 của Văn phòng 

Chính phủ về việc xử lý đề nghị đầu tư kè chống sạt lở bảo vệ dân cư trên địa 

bàn các tỉnh Quảng Nam, Hà Giang; 

Thực hiện Công văn số 2007/UBND-KTTH ngày 15/5/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư 

Kè chống sạt lở bờ hữu sông Thu Bồn, khu vực Phú Đa;  

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; 
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Thực hiện Công văn số 274/SKHĐT-QHTH ngày 02/3/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu 

tư các dự án khởi công mới năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu ngân 

sách trung ương; 

Thực hiện Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 511/VPUBND-KTN ngày 17/3/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện 

Duy Xuyên tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 05/3/2020; 

Thực hiện Công văn số 417/SKHĐT-KTN ngày 23/3/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị của UBND huyện 

Duy Xuyên tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 05/3/2020; 

Thực hiện Báo cáo số 176/BC-SKHĐT ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thông Phú Đa xã Duy 

Thu, huyện Duy Xuyên; 

Thực hiện Công văn số 645/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 03/4/2020 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý 

kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ 

sông Thu Bồn, khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. 

III. Tổ chức thẩm định: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: UBND huyện Duy Xuyên. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Không. 

Phần thứ hai  

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 

I. Mô tả thông tin chung của dự án: 

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã 

Duy Thu;  

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên. 

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án – Quỹ đất huyện Duy Xuyên. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

a. Vị trí xây dựng: Điểm đầu giáp với tuyến kè Thạnh Xuyên (tuyến kè 

thử nghiệm), điểm cuối đến chợ Phú Đa. Chiều dài tuyến bờ kè 1,5km. 

b. Quy mô xây dựng: 

- Loại và cấp công trình: Công trình nông nghiệp - PTNT, cấp III. 
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- Xây dựng một số kè mỏ hàn bằng đá hộc dọc theo tuyến bờ sông khu 

vực Phú Đa có chiều dài khoảng 1,5km để hướng dòng chảy ra giữa sông nhằm 

bảo vệ bờ sông Thu Bồn. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật: 

STT Chỉ tiêu thiết kế Đơn vị Thông số 

1 Loại công trình  Nông nghiệp & PTNT 

2 Cấp công trình  III 

3 MN sông tính toán thiết kế (P=95%) m +3,25 

4 Chiều dài tuyến bờ khoảng km 1,50 

5 Chiều cao Hmax m 5,50 

- Quy mô kết cấu kè mỏ hàn: 

+ Bố trí tuyến: Từ đầu tuyến (cuối kè Thạnh Xuyên) về hạ lưu sông Thu 

Bồn; trên dọc bờ hữu sông Thu Bồn bố trí 17 mỏ hàn tạo với tuyến cắt dọc một 

góc phù hợp để đảm bảo hướng dòng chảy ổn định bờ, điểm cuối kè tại chợ 

Phú Đa.  

+ Hình thức kè: Kè mỏ hàn. 

+ Kết cấu mỏ hàn: Thân kè được xếp đá hộc kết hợp bao tải cát, hoặc đá 

hộc tại vị trí thuận lợi; phía ngoài được bọc một lớp rọ đá dày 0,5m. Xung 

quanh đầu mỏ hàn bố trí một lớp đệm chống xói bằng rọ đá (2x1x0.5)m; gia cố 

chân bờ sông bằng thảm rọ đá loại (2x1x0.5)m, dưới là vải địa loại ART14 tại 

các vị trí có mái dốc không ổn định để bảo vệ bờ sông.     

5. Tổng vốn thực hiện dự án: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ 

đồng). Trong đó: 

Chi phí xây dựng 18.698.243.000  đồng 

Chi phí quản lý dự án      459.603.000  đồng 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng    2.156.074.000  đồng 

Chi phí khác       971.835.000  đồng 

Chi phí bồi thường, GPMB 500.000.000  đồng 

Chi phí dự phòng       2.213.981.000  đồng 

6. Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn: Thực hiện theo 

Báo cáo số 176/BC-SKHĐT ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư. Cụ 

thể về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn như sau: 

 + Ngân sách Trung ương hỗ trợ   : 20.000.000.000 đồng 

 + Ngân sách huyện Duy Xuyên   :   5.000.000.000 đồng 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022. 

II. Ý kiến thẩm định: 

1. Việc đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu 

vực thôn Phú Đa xã Duy Thu; Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của dân cư sống ven sông. Đất đai 

canh tác, chuyên dùng và các công trình hạ tầng. Ổn định dân cư kinh tế trong 

vùng bảo vệ; phòng chống xói lở bờ sông. Chỉnh trang cảnh quan, môi trường 
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sinh thái khu vực. Đặc biệt bảo vệ khu trung tâm xã Duy Thu và tuyến đường 

ĐH10.DX. Tạo điều kiện phát triển du lịch, kinh tế xã hội.  

2. Mục tiêu của dự án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bảo 

vệ chống xói lở bờ sông.  

3. Nội dung và quy mô đầu tư: Phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương.  

4. Hình thức đầu tư phù hợp với Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014 và các nghị định hưỡng dẫn. 

5. Phạm vi, địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. 

6. Thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy mô, tính chất dự án. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Phù hợp nội dung Báo cáo số 176/BC-SKHĐT 

ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về Kết quả thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu 

Bồn khu vực thông Phú Đa xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên; 

8.  Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

Dự án đầu tư nhằm nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của dân cư sống ven sông. 

Đất đai canh tác, chuyên dùng và các công trình hạ tầng. Ổn định dân cư kinh 

tế trong vùng bảo vệ; phòng chống xói lở bờ sông. Chỉnh trang cảnh quan, môi 

trường sinh thái khu vực. Đặc biệt bảo vệ khu trung tâm xã Duy Thu và tuyến 

đường ĐH10.DX. Tạo điều kiện phát triển du lịch, kinh tế xã hội. 

III. Kết luận: 

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy 

Thu; Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam được đầu tư 

xây dựng đáp ứng nhu cầu bảo vệ tính mạng, tài sản của dân cư sống ven sông. 

Đất đai canh tác, chuyên dùng và các công trình hạ tầng. Ổn định dân cư kinh 

tế trong vùng bảo vệ; phòng chống xói lở bờ sông. Chỉnh trang cảnh quan, môi 

trường sinh thái khu vực. Đặc biệt bảo vệ khu trung tâm xã Duy Thu và tuyến 

đường ĐH10.DX. Tạo điều kiện phát triển du lịch, kinh tế xã hội. Dự án đủ 

điều kiện để cơ quan có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối 

vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở KH&ĐT tỉnh QNam; 

- Sở NN&PTNT tỉnh QNam; 

- Sở Tài chính tỉnh QNam; 

- Lưu: VT, Thảo(10b). 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

         KT. CHỦ TỊCH 

          PHÓ CHỦ TỊCH 

 

          (Đã ký) 

 

         Nguyễn Bốn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN DUY XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 64 /BC-UBND 

 

         Duy Xuyên, ngày  26  tháng  3  năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn  

(phần vốn ngân sách huyện) 

Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn  

khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu  

Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 
     

I. Căn cứ pháp lý thẩm định: 

Căn cứ Luật Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Thực hiện Công văn số 1630/UBND-KTTH ngày 22/4/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất chủ trương và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây 

dựng các công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn, khu vực 

Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên; 

Thực hiện Công văn số 3268/VPCP-KTN ngày 11/5/2015 của Văn phòng 

Chính phủ về việc xử lý đề nghị đầu tư kè chống sạt lở bảo vệ dân cư trên địa 

bàn các tỉnh Quảng Nam, Hà Giang; 

Thực hiện Công văn số 2007/UBND-KTTH ngày 15/5/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư 

Kè chống sạt lở bờ hữu sông Thu Bồn, khu vực Phú Đa;  

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 274/SKHĐT-QHTH ngày 02/3/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu 

tư các dự án khởi công mới năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu ngân 

sách trung ương; 

Thực hiện Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 511/VPUBND-KTN ngày 17/3/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện 

Duy Xuyên tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 05/3/2020; 
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Thực hiện số 417/SKHĐT-KTN ngày 23/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị của UBND huyện Duy Xuyên tại 

Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 05/3/2020. 

UBND huyện Duy Xuyên thẩm định nguồn vốn (phần vốn ngân sách 

huyện) đối với dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa 

xã Duy Thu; Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với 

các nôi dung sau: 
 

II. Kết quả thẩm định: 

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa 

xã Duy Thu. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện huyện Duy Xuyên. 

 5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam. 

6. Nội dung, quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng:  

- Loại và cấp công trình: Công trình nông nghiệp - PTNT, cấp III. 

- Bình đồ tuyến: Tuyến kè cơ bản bảm theo địa hình bờ sông hiện trạng, 

nằm về phía bờ phải của sông Thu Bồn. Chiều dài tuyến kè khoảng 600,0m. 

Hình thức kè mái nghiêng, gia cố mái bằng tấm lát bê tông trong các khung 

BTCT.  

- Các chỉ tiêu kỹ thuật: 

STT Chỉ tiêu thiết kế Đơn vị Thông số 

1 Cấp công trình  III 

2 MN sông tính toán thiết kế (P=95%) m +3,25 

3 Cao trình đỉnh kè thiết kế m +9.5 ÷ +12,50 

4 Cao trình chân kè m +3,75 

5 Hệ số mái kè (m)  2 

6 Cao trình cơ m +7,50 

7 Bề rộng cơ m 2,0 

8 Chiều dài tuyến m 600,0 

9 Mái kè bảo vệ tấm lát bê tông  cm 40x40x16 

10 Bề rộng đỉnh kè bằng bê tông  m 1,50 

- Quy mô kết cấu: 

+ Đỉnh kè: Cao trình thiết kế từ +9.50 ÷ +12,50m; Chiều rộng đỉnh kè B= 

rộng 1,5m; có kết cấu bê tông M200 dày 16cm có chân khay,phía trong trồng 

cỏ thường rộng 1,0 m 

+ Mái kè: Lát bằng tấm lát bê tông đúc sẵn kích thước (40x40x16)cm có 

ngàm liên kết trong  khung dầm bê tông cốt thép; dưới các tấm lát là lớp đá 

dăm 1x2 dày 10cm, và dưới cùng là lớp vải lọc ART 14D hoặc tương đương. 

Hệ số mái của kè là m=2,0; giữa mái kè có bố trí cơ rộng 2,0m; cao trình cơ 

+7,50m. 



3 

+ Chân kè: Dựng một hàng rọ đá có kích thước 2x1x0,5m, Cao trình đỉnh 

rọ đá +3,75m, ngoài chân kè bảo vệ rọ đá dày 0,5m, những vị trí bị sạt lở nhiều, 

độ đốc địa hình lớn thì bên dưới rọ đá được xếp thả bao cát tạo mái m=2 để ổn 

định chân kè. Dưới bao cát trải lớp vải lọc để chống rửa trôi cát.     

6.2 Tổng mức đầu tư dự kiến: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ 

đồng). Trong đó: 

Chi phí xây dựng     17.449.088.000  đồng 

Chi phí quản lý dự án       428.899.000  đồng 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng       2.080.330.000  đồng 

Chi phí khác       950.761.000  đồng 

Chi phí bồi thường, GPMB 1.200.000.000  đồng 

Chi phí dự phòng       2.850.347.000  đồng 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022. 

8. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện đầu tư:  

8.1 Nguồn vốn đầu tư:  

 + Ngân sách Trung ương hỗ trợ   : 20.000.000.000 đồng 

 + Ngân sách huyện Duy Xuyên   :   5.000.000.000 đồng 

8.2 Phân kỳ vốn đầu tư thực hiện dự án (phần nguồn vốn ngân sách huyện): 

Năm đầu tư 
Ngân sách huyện 

(đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

Năm 2020 1.500.000.000 1.500.000.000 

Năm 2021 1.500.000.000 1.500.000.000 

Năm 2022 2.000.000.000 2.000.000.000 

Tổng cộng: 5.000.000.000 5.000.000.000 

9. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo các quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

10. Phương thức thực hiện: Theo quy định của Nhà nước về đấu thầu. 

Trên đây là kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (phần 

vốn ngân sách huyện) của UBND huyện Duy Xuyên đối với dự án: Kè chống 

sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu; Địa điểm: Xã Duy 

Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT tỉnh QN; 

- Sở Tài chính tỉnh QN; 

- Lưu: VT, TCKH(10b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Bốn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DUY XUYÊN 

    CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 83 /TTr-UBND Duy Xuyên, ngày  10  tháng  4 năm 2020 
 
 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư  

Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn  

khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu  

Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

 

Căn cứ Luật Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Thực hiện Công văn số 1630/UBND-KTTH ngày 22/4/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất chủ trương và hỗ trợ kinh phí đầu tư xây 

dựng các công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ hữu sông Thu Bồn, khu vực 

Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên; 

Thực hiện Công văn số 3268/VPCP-KTN ngày 11/5/2015 của Văn phòng 

Chính phủ về việc xử lý đề nghị đầu tư kè chống sạt lở bảo vệ dân cư trên địa 

bàn các tỉnh Quảng Nam, Hà Giang; 

Thực hiện Công văn số 2007/UBND-KTTH ngày 15/5/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư 

Kè chống sạt lở bờ hữu sông Thu Bồn, khu vực Phú Đa;  

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 274/SKHĐT-QHTH ngày 02/3/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư 

các dự án khởi công mới năm 2020 từ nguồn chương trình mục tiêu ngân sách 

trung ương; 

Thực hiện Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 511/VPUBND-KTN ngày 17/3/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện 

Duy Xuyên tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 05/3/2020; 
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Thực hiện Công văn số 417/SKHĐT-KTN ngày 23/3/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc trả lời kiến nghị của UBND huyện 

Duy Xuyên tại Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 05/3/2020; 

Thực hiện Báo cáo số 176/BC-SKHĐT ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thông Phú Đa xã Duy 

Thu, huyện Duy Xuyên; 

Thực hiện Công văn số 645/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 03/4/2020 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý 

kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ 

sông Thu Bồn, khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. 

UBND huyện Duy Xuyên trình UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu; Địa 

điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam theo những nội dung 

chủ yếu sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú 

Đa xã Duy Thu. 

2. Nhóm dự án: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên. 

Đại diện chủ đầu tư thực hiện dự án: Ban Quản lý Dự án – Quỹ đất huyện 

Duy xuyên. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).  

Trong đó: 

Chi phí xây dựng 18.698.243.000  đồng 

Chi phí quản lý dự án      459.603.000  đồng 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng    2.156.074.000  đồng 

Chi phí khác       971.835.000  đồng 

Chi phí bồi thường, GPMB 500.000.000  đồng 

Chi phí dự phòng       2.213.981.000  đồng 

8.Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 

 + Ngân sách Trung ương hỗ trợ   : 20.000.000.000 đồng 

 + Ngân sách huyện Duy Xuyên   :   5.000.000.000 đồng 
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9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương từ nguồn dự 

phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Ngân sách Trung ương từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020. 

11. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): Năm 

2020-2022. Trong đó: 

+ Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Năm 2020. 

+ Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022. 

12. Hình thức đầu tư của dự án: Thực hiện theo các quy định hiện hành 

của Nhà nước. 

13. Các thông tin khác: 

13.1 Mục tiêu đầu tư: Bảo vệ tính mạng, tài sản của dân cư sống ven sông. 

Đất đai canh tác, chuyên dùng và các công trình hạ tầng. Ổn định dân cư kinh tế 

trong vùng bảo vệ; phòng chống xói lở bờ sông. Chỉnh trang cảnh quan, môi 

trường sinh thái khu vực. Đặc biệt bảo vệ khu trung tâm xã Duy Thu và tuyến 

đường ĐH10.DX. Tạo điều kiện phát triển du lịch, kinh tế xã hội. 

13.2 Quy mô đầu tư:  

a. Vị trí xây dựng: Điểm đầu giáp với tuyến kè Thạnh Xuyên (tuyến kè 

thử nghiệm), điểm cuối đến chợ Phú Đa. Chiều dài tuyến bờ kè 1,5km. 

b. Quy mô xây dựng: 

- Loại và cấp công trình: Công trình nông nghiệp - PTNT, cấp III. 

- Xây dựng một số kè mỏ hàn bằng đá hộc dọc theo tuyến bờ sông khu 

vực Phú Đa có chiều dài khoảng 1,5km để hướng dòng chảy ra giữa sông nhằm 

bảo vệ bờ sông Thu Bồn. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật: 

STT Chỉ tiêu thiết kế Đơn vị Thông số 

1 Loại công trình  Nông nghiệp & PTNT 

2 Cấp công trình  III 

3 MN sông tính toán thiết kế (P=95%) m +3,25 

4 Chiều dài tuyến bờ khoảng km 1,50 

5 Chiều cao Hmax m 5,50 

- Quy mô kết cấu kè mỏ hàn: 

+ Bố trí tuyến: Từ đầu tuyến (cuối kè Thạnh Xuyên) về hạ lưu sông Thu Bồn; 

trên dọc bờ hữu sông Thu Bồn bố trí 17 mỏ hàn tạo với tuyến cắt dọc một góc phù 

hợp để đảm bảo hướng dòng chảy ổn định bờ, điểm cuối kè tại chợ Phú Đa.  
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+ Hình thức kè: Kè mỏ hàn. 

+ Kết cấu mỏ hàn: Thân kè được xếp đá hộc kết hợp bao tải cát, hoặc đá 

hộc tại vị trí thuận lợi; phía ngoài được bọc một lớp rọ đá dày 0,5m. Xung quanh 

đầu mỏ hàn bố trí một lớp đệm chống xói bằng rọ đá (2x1x0.5)m; gia cố chân bờ 

sông bằng thảm rọ đá loại (2x1x0.5)m, dưới là vải địa loại ART14 tại các vị trí 

có mái dốc không ổn định để bảo vệ bờ sông.     

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

- Báo cáo thẩm định nội bộ; 

UBND huyện Duy Xuyên trình UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xem xét, thẩm định và phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu; Địa 

điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để huyện có cơ sở tổ 

chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở KH&ĐT tỉnh QNam; 

- Sở NN&PTNT tỉnh QNam; 

- Sở Tài chính tỉnh QNam; 

- Lưu: VT, Thảo(10b). 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

         KT. CHỦ TỊCH 

         PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

         (Đã ký) 

 

 

            Nguyễn Bốn 

 



 UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN DUY XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số: 569 /UBND-BQLDA                     Duy Xuyên, ngày  09  tháng  4  năm 2020 
 

V/v đề nghị điều chỉnh và thay đổi giải 

pháp thiết kế giai đoạn lập chủ trương 

đầu tư đối với dự án Kè chống sạt lở bờ 

sông Thu Bồn, khu vực thôn Phú Đa, xã 

Duy Thu, huyện Duy Xuyên. 

   

  Kính gửi:  

    - UBND tỉnh Quảng Nam; 

    - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT. 

  

 Ngày 26/3/2020, UBND huyện Duy Xuyên có Tờ trình số 71/TTr-UBND đề 

nghị thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Thu 

bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. Trong quá trình thẩm 

định Báo cáo chủ trương đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 

645/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 03/4/2020 về việc tham gia ý kiến thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn, khu 

vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên. Trên cơ sở các nội dung góp ý 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Duy 

Xuyên xin giải trình và đề xuất một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Giải trình về quy mô, giải pháp thiết kế của dự án đã đề xuất tại Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 

Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu, 

UBND huyện Duy Xuyên đề xuất quy mô đầu tư xây dựng tuyến kè với chiều dài 

khoảng 600m/1500m (từ trạm y tế xã Duy Thu đến cuối chợ Phú Đa); kết cấu mái 

kè bằng khung BTCT, mái nghiên 1:2 lát tấm đan bê tông, chân kè gia cố bằng rọ 

đá hộc, cơ kè rộng 1.5m, đường đỉnh kè rộng 2.0m. Tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ 

đồng (trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng và ngân sách huyện 05 tỷ 

đồng). Mục tiêu của dự án là kè khẩn cấp các vị trí sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng 

đến đất sản xuất, các công trình công cộng như tuyến đường ĐH10.DX, trạm y tế, 

chợ, trường học và nhà cửa, vật kiến trúc của nhân dân.  

Việc đầu tư xây dựng toàn bộ tuyến kè (dài 1500m) với kết cấu mái nghiên, 

khung BTCT như trên với tổng mức đầu từ khoảng hơn 86 tỷ đồng là rất cần thiết 

nhằm ổn định, chống xói lở bờ sông, ổn định đời sống dân cư khu vực dự án. Tuy 

nhiên, ngoài phần ngân sách Trung ương hỗ trợ (20 tỷ đồng) thì phần ngân sách 

huyện phải đảm bảo là hơn 66 tỷ đồng. Đây là phần vốn quá lớn so với ngân sách 

huyện hiện nay. Do đó, UBND huyện đề xuất chủ trương đầu tư là kè gia cố khẩn 

cấp một số vị trí sạt lở nghiêm trọng như Báo cáo đề xuất đã trình với chiều dài 

tuyến kè khoảng 600m. Việc đầu tư đoạn tuyến còn lại (khoảng 900m), trong các 

năm tiếp theo, huyện sẽ tiếp tục huy động các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, 



tỉnh để tiếp tục đầu tư, hoàn thiện tuyến kè như quy hoạch đã được UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt. 

2. Đề xuất điều chỉnh giải pháp thiết kế phù hợp với thực trạng và các 

công trình lân cận: 

Trên cơ sở ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng 

Nam (tại Công văn số 645/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 03/4/2020), để phù hợp 

với thực trạng bờ sông và công trình tuyến kè mỏ hàn phía thượng lưu đã được đầu 

tư xây dựng trước đây (kè Thạnh Xuyên). Đồng thời, nhằm gia cố dứt điểm các vị 

trí sạt lở trên toàn tuyến (1500m). UBND huyện Duy Xuyên đề xuất điều chỉnh 

giải pháp thiết kế công trình cụ thể như sau: 

a) Vị trí xây dựng: Điểm đầu giáp với tuyến kè Thạnh Xuyên (tuyến kè thử 

nghiệm), điểm cuối đến chợ Phú Đa. Chiều dài tuyến bờ kè 1,5km. 

b) Quy mô xây dựng: 

- Loại và cấp công trình: Công trình nông nghiệp - PTNT, cấp III. 

- Xây dựng một số kè mỏ hàn bằng đá hộc dọc theo tuyến bờ sông khu vực 

Phú Đa có chiều dài khoảng 1,5km để hướng dòng chảy ra giữa sông nhằm bảo vệ 

bờ sông Thu Bồn. 

- Các chỉ tiêu kỹ thuật: 

STT Chỉ tiêu thiết kế Đơn vị Thông số 

1 Loại công trình  Nông nghiệp & PTNT 

2 Cấp công trình  III 

3 MN sông tính toán thiết kế (P=95%) m +3,25 

4 Chiều dài tuyến bờ khoảng km 1,50 

5 Chiều cao Hmax m 5,50 

- Quy mô kết cấu kè mỏ hàn: 

+ Bố trí tuyến: Từ đầu tuyến (cuối kè Thạnh Xuyên) về hạ lưu sông Thu Bồn; 

trên dọc bờ hữu sông Thu Bồn bố trí 17 mỏ hàn tạo với tuyến cắt dọc một góc phù 

hợp để đảm bảo hướng dòng chảy ổn định bờ, điểm cuối kè tại chợ Phú Đa.  

+ Hình thức kè: Kè mỏ hàn. 

+ Kết cấu mỏ hàn: Thân kè được xếp đá hộc kết hợp bao tải cát, hoặc đá hộc 

tại vị trí thuận lợi; phía ngoài được bọc một lớp rọ đá dày 0,5m. Xung quanh đầu 

mỏ hàn bố trí một lớp đệm chống xói bằng rọ đá (2x1x0.5)m; gia cố chân bờ sông 

bằng thảm rọ đá loại (2*1*0.5)m, dưới là vải địa loại ART14 tại các vị trí có mái 

dốc không ổn định để bảo vệ bờ sông. 

c) Tổng mức đầu tư: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng).   

Trong đó: 

Chi phí xây dựng 18.698.243.000  đồng 

Chi phí quản lý dự án       459.603.000  đồng 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng       2.156.074.000  đồng 

Chi phí khác       971.835.000  đồng 



Chi phí bồi thường, GPMB 500.000.000  đồng 

Chi phí dự phòng       2.213.981.000  đồng 

c) Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Báo cáo số 176/BC-SKHĐT 

ngày 06/4/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư. Cụ thể về nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn như sau: 

 - Ngân sách Trung ương hỗ trợ   : 20.000.000.000 đồng 

 - Ngân sách huyện Duy Xuyên   :   5.000.000.000 đồng 

    Trên đây là nội dung giải trình và đề nghị điều chỉnh, thay đổi giải pháp 

thiết kế giai đoạn lập chủ trương đầu tư đối với dự án: Kè chống sạt lở bờ sông 

Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu; Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên kính đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm, xem xét, thẩm 

định và báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư dự án để 

huyện có cơ sở tổ chức thực hiện./. 

(Kèm theo Báo cáo chủ trương đầu tư đối với dự án: Kè chống sạt lở bờ 

sông Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa xã Duy Thu; Địa điểm: Xã Duy Thu, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã được điều chỉnh theo nội dung Công văn này)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT tỉnh Q.Nam;  

- Sở NN&PTNT tỉnh Q.Nam; 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- Lưu: VT, BQLDA Thảo(10b). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Bốn 
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