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UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan

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

        #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình 
đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 73/TTr-SNN&PTNT ngày 
10/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam thẩm định, phê duyệt 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Sau 
khi xem xét, tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cảnh báo an 
toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi 
trên địa bàn tỉnh như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ 

giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh 
theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 
Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa 
nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh số 74/TTr-SNN&PTNT ngày 10/3/2021 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam;

3. Tờ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 
Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa 
nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh số 73/TTr-SNN&PTNT ngày 10/3/2021 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam;

4. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 65/BC-
SNN&PTNT ngày 11/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

5. Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án: 
Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa 
nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh số 128/BC-SKHĐT ngày 17/3/2021 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư.

6. Các tài liệu liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 
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hoạch đầu tư công năm 2021;
4. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/202021 của HĐND tỉnh về 

phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021;
5. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các 
dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự 
án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại 
Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020;

6. Các văn bản liên quan khác. 
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:  
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công 

trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
2. Dự án nhóm: Dự án nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh.
8. Thời gian thực hiện: năm 2021- 2022.
9. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Ngành Nông nghiệp và PTNT.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 550/STC-ĐT ngày 
15/3/2021 của Sở Tài chính:

- Về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Theo Quyết định số 
90/QĐUBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ 
trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư 
năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND 
tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, trong đó có giao Sở Nông nghiệp và PTNT 
lập báo cáo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Dự án đã có trong danh mục 
được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 
11/01/2021 về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công 
năm 2021, dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2021 là 5 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 chưa được HĐND tỉnh thông qua. Theo Báo cáo số 169/BCUBND 
ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 - 2025, trong đó không có danh mục chi tiết, chỉ có dự kiến tổng 
nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 37.345.074 triệu đồng, 
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trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 23.754.251 triệu đồng. 
Với nguồn vốn dự kiến theo Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 23/10/2020 của 
UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để đảm bảo 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong suốt quá trình thực hiện dự án, trường 
hợp không đảm bảo nguồn thì cần xem xét giảm quy mô đầu tư dự án.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Trong thời gian qua, tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công 
trình thủy lợi diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, nhất là các công trình đập, hồ chứa 
nước. Tuy nhiên, công tác xử lý gặp nhiều khó khăn, do nhiều công trình thủy lợi 
chưa được cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ.

Vì vậy, việc đầu tư cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các 
công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, nâng 
cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ các công trình thủy lợi và xác 
định được phạm vi bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, góp phần, hạn chế tình 
trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ 
chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy 
định của nhà nước. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: 

Báo cáo đề xuất phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai 
thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 
20/3/2019 và quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam tại Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự 
án nhóm C theo qui định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

5. Các nội dung quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Luật Đầu tư công:
a) Quy mô đầu tư: 
- Xây dựng bản đồ cắm mốc tỷ lệ 1/1.000 và lập hồ sơ quản lý mốc;
- Xác định vùng phụ cận bảo vệ đập;
- Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh;
- Xây dựng các bảng tuyên truyền về luật thủy lợi thuộc phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

Dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình 
đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh, dự kiến có tổng mức đầu tư là 
15.000 triệu đồng; dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự 
án từ nguồn ngân sách tỉnh tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021 trên cơ 
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sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020. 
UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ 
trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, với kế hoạch 
vốn năm 2021 từ nguồn ngân sách tỉnh dự kiến bố trí là 5.000 triệu đồng.

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí khoảng 15.000 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh phù hợp trong khả năng cân đối, để thực hiện đầu 
tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021. 

d) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất dự án thời gian tiến độ 
thực hiện dự án năm 2021-2022, tuy nhiên, để phù hợp với qui mô đầu tư dự án 
nhóm C và khả năng cân đối vốn, đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 
năm 2021- 2023.

đ) Về tổng mức đầu tư của dự án được lập trên cơ sở khái toán theo khối 
lượng chủ yếu tương đối phù hợp, số liệu sẽ chuẩn xác ở bước lập dự án đầu tư.

e) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã xác định sơ bộ, 
đánh giá, tính toán về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững.

IV. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư: Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công 
trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh, kính đề nghị UBND tỉnh xem 
xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, KTN, TĐDA.
(E:\Hoang21\NN&PTNT\Cammoc.docx)

GIÁM ĐỐC 

#ChuKyLanhDao



  UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan
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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư 

Dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình 
đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 74/TTr-
SNN&PTNT ngày 10/3/2021 đề nghị trình thẩm định nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công 
trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh, cụ 
thể như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa 
nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh số 74/TTr-SNN&PTNT ngày 10/3/2021 của Sở 
Nông nghiệp và PTNT;

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 62/BC-SNN&PTNT ngày 
10/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 65/BC-
SNN&PTNT ngày 11/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn;
2. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021;
3. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 01/11/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công 
năm 2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH 
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ngày 31/12/2020.
4. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

III. Tổ chức thẩm định
1. Đơn vị chủ 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: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

364/SKHĐT-KTN ngày 11/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Mô tả thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm 
định

1. Tên dự án: Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các 
công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình thẩm định: Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Quảng Nam.
7. Tổng mức đầu tư dự án theo đề xuất: 15.000.000.000 đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách tỉnh.
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngành Nông 

nghiệp và PTNT.
10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 550/STC-ĐT 

ngày 15/3/2021 của Sở Tài chính)
- Về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Theo Quyết định số 

90/QĐUBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị 
chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu 
tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND 
tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
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3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, trong đó có giao Sở Nông nghiệp và PTNT 
lập báo cáo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Dự án đã có trong danh 
mục được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND-VP 
ngày 11/01/2021 về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu 
tư công năm 2021, dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2021 là 5 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 chưa được HĐND tỉnh thông qua. Theo Báo cáo số 
169/BCUBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó không có danh mục chi tiết, chỉ 
có dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 
37.345.074 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 
là 23.754.251 triệu đồng. Với nguồn vốn dự kiến theo Báo cáo số 169/BC-
UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị Sở Kế hoạch và 
Đầu tư rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong suốt quá 
trình thực hiện dự án, trường hợp không đảm bảo nguồn thì cần xem xét giảm 
quy mô đầu tư dự án.

 III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình, thủ tục đầu tư
Dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại 

Công văn số 05/HĐND-VP ngày 01/11/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh 
tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020. UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Về tổng mức đầu tư dự án 
Tổng mức đầu tư dự kiến tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 

12/01/2021 của UBND tỉnh là 15.000 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư xác 
định tổng mức đầu tư trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và ý kiến 
thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 62/BC-SNN&PTNT ngày 
10/3/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
Tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất đầu tư dự án từ nguồn ngân sách tỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND 
tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 
trí nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án, phù hợp với khả năng cân đối nguồn ngân 
sách tỉnh. 
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4. Mức vốn bố trí

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh bố trí khoảng 15.000 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 
03 năm, kể từ năm 2021.

III. Kết luận
Dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình 

đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh, dự kiến có tổng mức đầu tư là 
15.000 triệu đồng; dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự 
án từ nguồn ngân sách tỉnh tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021 trên cơ 
sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020. 
UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ 
trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, với kế hoạch 
vốn năm 2021 từ nguồn ngân sách tỉnh dự kiến bố trí là 5.000 triệu đồng.

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí khoảng 15.000 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh phù hợp trong khả năng cân đối, để thực hiện đầu 
tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn chỉnh các thủ tục, báo cáo cấp có 
thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 
dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ 
chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định, làm cơ sở triển khai 
các thủ tục tiếp theo của dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở (b/c);
- Lưu: VT, KTN, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

 



 

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  65 /BC-SNN&PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  11 tháng 3 năm 2021 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bản vệ các công trình 

đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh 

Địa điểm: Tỉnh Quảng Nam 

 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/06/2017; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 129/2017/NĐ-CP 

ngày 16/11/2017 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng thủy lợi; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa nước; 

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; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật 

Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ 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; 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; 

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/05/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Công văn số 8161/BNN-TCTL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức triển khai thi hành hệ thống 

luật pháp về Thủy lợi; 

 Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của UBND tỉnh về 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật thủy lợi và các Nghị định hướng 

dẫn Luật thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 quy định phạm 

vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 
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Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà 

nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020; 

 Căn cứ Công văn số 2167/UBND-KTN ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thống nhất chủ trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp 

thiết theo Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của UBND tỉnh; 

Sau khi thẩm định, Sở Nông nghiệp và PTNT Qu ng Nam báo cáo kết qu  

thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương dự án C nh báo an toàn, cắm mốc 

chỉ giới phạm vi b o vệ các công trình đập, Hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn 

tỉnh, với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: C nh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi b o vệ các công 

trình đập, Hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 

2. Nhóm dự án: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Qu ng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Qu ng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: Dự kiến Sở Nông nghiệp và PTNT Qu ng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Qu ng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng). 

Trong đó: 

TT Hạng mục chi phí Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng 4.500.270.000 

2 Chi phí qu n lý dự án 140.000.000 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 8.244.667.000 

4 Chi phí khác 349.853.000 

5 Chi phí dự phòng 1.765.521.000 

 
Tổng mức đầu tư dự kiến 15.000.000.000 

Phân kỳ đầu tư: 

Năm Ngân sách tỉnh (đồng) 

Năm 2021 5.000.000.000 

Năm 2022 10.000.000.000 

Tổng cộng 15.000.000.000 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 đến 2022. 
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9.1. Năm 2021:  

- Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

- Tổ chức lựa chọn các nhà thầu;  

- Triển khai thực hiện. 

9.2. Năm 2022: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện và quyết toán hoàn thành công trình. 

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm 

định: Ngành Nông nghiệp và PTNT: Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. 

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

12. Các thông tin khác: 

12.1. Mục tiêu xây dựng:  

- Triển khai thực hiện nghiêm và hiệu qu  các nội dung quy định của pháp 

luật về thủy lợi trong thực tiễn theo Luật thủy lợi ngày ngày 19/6/2017; Nghị 

định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc qu n lý, 

sử dụng và khai thác tài s n kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định số 67/2018/NĐ-

CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy 

lợi; Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về qu n lý an 

toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chế độ, quy trình b o trì tài s n kết cấu 

hạ tầng thủy lợi và Chỉ thị số  426/CT-BNN-TCTT ngày 22/5/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh thực hiện các gi i pháp nâng cao hiệu qu  

qu n lý, khai thác công trình thủy lợi;  

- Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Qu ng Nam được ban hành 

tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 20/3/2019; 

-  ây dựng lộ trình và thống nhất nội dung, trình tự, chỉ dẫn thực hiện đồng 

bộ các công việc b o vệ hồ, đập như: Kiểm tra, giám sát, b o vệ an toàn hồ, đập 

trên cơ sở phù hợp với thực tế hiện trạng công trình và đ m b o đúng chế độ, quy 

định về b o vệ tài s n kết cấu hạ tầng thủy lợi quy định của pháp luật; 

- Đáp ứng yêu cầu qu n lý nhà nước về lĩnh vực qu n lý, sử dụng, khai thác 

và b o vệ tài s n kết cấu hạ tầng thủy lợi; qu n lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác b o vệ các 

công trình thủy lợi và xác định được phạm vi b o vệ công trình thủy lợi để chấm 

dứt hiện tượng lấn chiếm phạm vi b o vệ an toàn công trình thủy lợi mà lâu nay 

vẫn thường xuyên x y ra. 

12.2. Quy mô xây dựng:  

-  ây dựng b n đồ cắm mốc tỷ lệ 1/1.000 và lập hồ sơ qu n lý mốc; 

-  ác định vùng phụ cận b o vệ đập; 

- Cắm mốc chỉ giới phạm vi b o vệ các công trình đập, Hồ chứa nước thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh; 
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-  ây dựng các b ng tuyên truyền về luật thủy lợi tại các vị trí mà người 

dân thường xuyên qua lại thuộc phạm vi b o vệ công trình thủy lợi. 

12.3. Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT. 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ: 

1. Đánh giá về sự cần thiết đầu tư: 

- Những năm qua, tình trạng lấn chiếm hành lang b o vệ an toàn công trình 

thủy lợi diễn ra phổ biến ở nhiều nơi, nhất là các công trình đập, hồ chứa nước. 

Tuy nhiên, công tác xử lý gặp nhiều khó khăn, do nhiều công trình thủy lợi chưa 

được cắm mốc chỉ giới phạm vi b o vệ. 

- Sau khi các dự án công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi (Phú Ninh, Khe 

Tân, Thạch Bàn, Vĩnh Trinh, Việt An, Trung Lộc, Đông Tiễn, Phước Hà, Phú 

Lộc, An Long, Nước Rôn, Cây Thông, Thái  uân, Hố Giang, Cao Ngạn, Đá 

Vách, Hương Mao, Thắng Lợi, Hố Trầu, Đồng Nhơn, Hố Chình, Hóc Bầu, Hóc 

Két, Đập Đá, Hố Lâu, ...) được xây dựng và đưa vào vận hành, hàng năm nhân 

dân vẫn tiếp tục khai thác, sử dụng đất quanh các hạng mục công trình (đập, lòng 

hồ) để s n xuất. Việc canh tác quanh các hạng mục công trình thủy lợi của nhân 

dân phần nào đã tác động tiêu cực đến công trình, trong khi chưa được cắm mốc 

xác định phạm vi chỉ giới b o vệ công trình. 

- Trong quá trình khai thác, đơn vị khai thác công trình thường xuyên tuyên 

truyền các quy định qu n lý, b o vệ, khai thác công trình nhằm nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của nhân dân b o vệ công trình. Tuy nhiên, việc lấn chiếm đất thuộc 

phạm vi b o vệ công trình để s n xuất vẫn x y ra thường xuyên, do người dân 

chưa xác định được ranh giới thuộc phạm vi b o vệ công trình ngoài thực địa. 

- Do đó, đơn vị khai thác công trình thủy lợi này cần các hạng mục công 

trình nhằm nâng cao ý thức của người dân (b ng tuyên truyền) và các công trình 

để xác định ranh giới thuộc phạm vi công trình (mốc công trình thủy lợi) nhằm 

b o vệ các công trình thủy lợi. 

- Vì vậy, dự án C nh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi b o vệ các 

công trình đập, Hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh sau khi được triển khai 

thực hiện sẽ tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác b o vệ 

các công trình thủy lợi và xác định được phạm vi b o vệ công trình thủy lợi nên 

sẽ gi i quyết được vấn đề lấn chiếm phạm vi b o vệ an toàn công trình thủy lợi 

mà lâu nay vẫn thường xuyên x y ra. 

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

Nội dung hồ sơ được lập tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 0 / /2021 về Quy định chi tiết một 

số nội dung về qu n lý dự án đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công và các quy định hiện 

hành khác của Nhà nước. 

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch: 

Dự án thực hiện phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai 
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thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên 

địa bàn tỉnh Qu ng Nam được ban hành tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 

20/3/2019 và quy định phạm vi b o vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Qu ng 

Nam tại Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh 

Qu ng Nam.  

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm:  

Dự án đề xuất đầu tư nhóm C là phù hợp. 

5. Sự phù hợp về nguồn vốn:  

Dự án được dự kiến đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch 

trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

III. Kết luận: Dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư của ngành Nông nghiệp 

và PTNT; kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án C nh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi b o vệ 

các công trình đập, Hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh./. 

(Báo cáo thay thế Báo cáo số 61/BC-SNN&PTNT ngày 10/3/2021 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam). 
 

Nơi nhận:                           
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở KH&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTH, QLXDCT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Viết Tích 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

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

#SoKyHieuVanBan
V/v tham gia ý kiến thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
dự án Cảnh báo, cắm mốc chỉ giới 
phạm vi bảo vệ các công trình đập, 
hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn 
tỉnh và dự án Trường THPT Quế 
Sơn, huyện Quế Sơn

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.

Sở Tài chính Quảng Nam nhận được các văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư: Công văn số 364/SKHĐT-KTN ngày 11/3/2021 về việc tham gia ý kiến thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Cảnh báo, cắm mốc chỉ giới phạm vi 
bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh và Công văn 
số 379/SKHĐT-LĐVX ngày 12/3/2021 về việc tham gia ý kiến thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh cho dự án Trường THPT Quế 
Sơn, huyện Quế Sơn; Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Dự án Cảnh báo, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, 
hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh:

Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn lập, thì dự kiến tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng, nguồn vốn 
đầu tư: Ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2021: 5 tỷ đồng và năm 2022: 
10 tỷ đồng. 

Về chủ trương lập báo cáo đề xuất đầu tư: Theo Quyết định số 90/QĐ-
UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì 
lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 
2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh 
giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Theo Công văn số 05/HĐND-
VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch 
vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, thì Thường trực HĐND tỉnh đã 
thống nhất danh mục dự án và dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án là 5 
tỷ đồng.

2. Dự án Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn:
Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo 

lập, thì dự kiến tổng mức đầu tư là 59,9 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Ngân sách 
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tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2021: 20 tỷ đồng và năm 2022-2025: 39,9 tỷ 
đồng. 

Về chủ trương lập báo cáo đề xuất đầu tư: Theo Quyết định số 90/QĐ-
UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì 
lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 
2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh 
giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, trong đó có giao Sở Giáo dục và Đào tạo lập 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và dự kiến tổng mức đầu tư là 60 tỷ đồng; 
Theo Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 
về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, 
thì Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất danh mục dự án, tổng mức đầu tư dự án 
là 60 tỷ đồng và dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án là 3 tỷ đồng. 
Theo kế hoạch 2021, Thường trực HĐND thống nhất mức bố trí 3 tỷ đồng, 
nhưng đơn vị lập báo cáo đề xuất năm 2021 là 20 tỷ đồng, đề nghị Sở Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét mức vốn đảm bảo tiến độ dự án.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 chưa được HĐND tỉnh thông qua. Theo Báo cáo số 169/BC-
UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó không có danh mục chi tiết, chỉ có dự 
kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 37.345,074 
tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 23.754,251 
tỷ đồng. Với nguồn vốn dự kiến theo Báo cáo số 169/BC-UBND này, Sở Tài 
chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn cho 02 dự án nêu trên trong suốt quá trình thực hiện dự án, trường 
hợp không đảm bảo nguồn thì cần xem xét thêm quy mô đầu tư các dự án.

Trên đây là một số ý kiến tham gia của Sở Tài chính, đề nghị Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, TCĐT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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