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TỜ TRÌNH 

Về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông 

tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) và dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực  

miền núi phía Bắc Quảng Nam 

    
   

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX 
 

Trong số các dự án khởi công mới năm 2019 được HĐND tỉnh thông qua 

tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 có 02 dự án sau khi lập chủ 

trương đầu tư tổng mức đầu tư tăng so với dự kiến. Tổng mức đầu tư đã được bố 

trí 62.495,390 triệu đồng (ngân sách tỉnh 54.000 triệu đồng; nguồn vốn khác 

8.495,390 triệu đồng). Tuy nhiên, tổng mức đầu tư sau khi lập chủ trương đầu 

tư: 114.495,390 triệu đồng (ngân sách tỉnh 104.000 triệu đồng, nguồn vốn khác 

10.495,390 triệu đồng); tổng mức đầu tăng so với dự kiến tại Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND là 52.000 triệu đồng (ngân sách tỉnh 50.000 triệu đồng, nguồn 

vốn khác 2.000 triệu đồng). 

Theo thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 02/TB-

HĐND ngày 08/01/2020, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất 

tăng tổng mức đầu tư các dự án, cụ thể: 

1. Dự án xử lý nước thải vùng Đông (giai đoạn 1) 

Theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, 

tổng mức đầu tư là 50.000 triệu đồng, đầu tư từ ngân sách tỉnh. Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) đã lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư và trình thẩm định, phê duyệt tại Tờ trình số 195/TTr-BQL ngày 

20/8/2019. Qua ý kiến góp ý của các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Duy Xuyên, chủ đầu tư 

đã điều chỉnh lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo giải trình tại 

Công văn số 373/BQL-QLDA3 ngày 12/9/2019. Theo đó để đảm bảo giá trị 

tổng mức đầu tư dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 và đảm bảo theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Thông báo số 466/TB-UBND ngày 29/11/2018 và Công văn số 2126/UBND-

KTN ngày 19/04/2019, chủ đầu tư đã phân kỳ đầu tư dự án theo các giai đoạn 

như sau:   

Giai đoạn 1 (2019 - 2021): Xây dựng một số tuyến ống chính để thu gom 

nước thải từ các khu dân cư, khu tái định cư (các nhà đầu tư khu vực đã xây 

dựng dựng đường ống thu gom nội bộ) theo quy hoạch định hướng tại Công văn 

số 2126/UBND-KTN ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh (có điều chỉnh cục bộ để 

giảm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng). Với dự kiến tổng mức đầu tư 
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khoảng 49.698 triệu đồng; quy mô gồm: Xây dựng 9.025m đường ống D280, 

2.195m đường ống D400, 1.400 đường ống D450, 10 trạm bơm và giếng thu 

(chưa đầu tư phần thiết bị bơm). 

Giai đoạn 2: Sau khi các khu dân cư, đô thị khác được triển khai, tiếp tục 

xây dựng mạng lưới cho toàn khu, xây dựng 01 nhà máy vĩnh cửu tại vị trí quy 

hoạch (với công suất 8.000m3/ngày đêm) xử lý cho cả vùng Đông huyện Duy 

Xuyên. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt loại A. Chi phí dự kiến cho giai 

đoạn 2 là 205.000 triệu đồng đồng = (255.000 triệu đồng - 50.000 triệu đồng). 

Theo ý kiến các ngành, địa phương xét thấy việc phân kỳ đầu tư theo 02 

giai đoạn như trên là đảm bảo nguồn vốn thực hiện (giai đoạn 1). Tuy nhiên, giai 

đoạn 2 của dự án chưa xác định được thời gian đầu tư nên không đảm bảo khả 

thi về mặt vận hành, quản lý sau đầu tư của dự án vì chưa đầu tư trạm xử lý 

nước thải. Vì vậy, để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án, phù hợp với quy mô dân 

số và tiến độ đầu tư các khu tái định cư Duy Hải, Lệ Sơn; khu đô thị Nồi Rang 

và các dự án dịch vụ thương mại đã hoạt động và đang được đầu tư tại khu vực 

(có tính đến việc đầu tư mở rộng hệ thống trong giai đoạn sau khi quy mô dân số 

tăng cao và các dự án được lấp đầy theo quy hoạch), đồng thời phù hợp với các 

nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 466/TB-UBND ngày 

29/11/2018 và Công văn số 2126/UBND-KTN ngày 19/04/2019, kính đề xuất 

phương án thực hiện giai đoạn 1 (2019 - 2021) dự án, với quy mô và tổng mức 

đầu tư như sau: 

Xây dựng 9.025m đường ống D280, 2.195m đường ống D400, 1.400 

đường ống D450; các trạm bơm (bao gồm cả thiết bị bơm cần tính toán phù hợp 

với công suất xử lý của trạm xử lý) và giếng thu để thu gom nước thải từ các 

khu dân cư, khu tái định cư (các nhà đầu tư khu vực đã xây dựng dựng đường 

ống thu gom nội bộ) và trạm xử lý nước thải với công suất 4.000m3/ngày đêm. 

Với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 100.000 triệu đồng (trong đó trạm xử lý 

nước thải với công suất 4.000m3/ngày đêm dự kiến khoảng 50.000 triệu đồng). 

Như vậy, dự án giai đoạn 1 sẽ tăng so với tổng mức đầu tư được HĐND tỉnh 

thống nhất tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND là 50.000 triệu đồng.  

Kính trình HĐND tỉnh thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước 

thải vùng Đông (giai đoạn 1) từ 50.000 triệu đồng lên 100.000 triệu đồng. 

2. Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; 

hạng mục: Khoa phục hồi chức năng 

Theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018, tổng mức đầu tư là 

12.576 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 4.000 triệu đồng. Dự án được 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 

22/02/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 55/QĐ-SKHĐT ngày 11/4/2019 

với tổng mức đầu tư 12.495,390 đồng; nguồn vốn đầu tư (ngân sách tỉnh 4.000 

triệu đồng, vốn tài trợ của Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt 

Nam 2.500 triệu đồng, vốn tài trợ của tư nhân là Công ty TNHH vật liệu xây 

dựng Phan Ngọc Anh 2.000 triệu đồng, vốn đầu tư còn lại từ Quỹ Phát triển hoạt 
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động sự nghiệp của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam); 

dự án có quy mô đầu tư xây mới nhà 05 tầng, diện tích xây dựng 382,83m2; tổng 

diện tích sàn 1.557m2 cùng các hệ thống kỹ thuật kèm theo.  

 Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, để tăng diện tích bố trí thêm 

các phòng điều trị vận động chi trên, chi dưới nam và nữ, cũng như điều chỉnh 

một số hạng mục công việc thuộc dự án để đảm bảo phù hợp với thực tế nhu cầu 

khám chữa bệnh của bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 

Quảng Nam đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư với nội dung điều chỉnh quy 

mô đầu tư: Điều chỉnh bổ sung tầng 05 (mái tum, cầu thang, nhà kho) mở rộng 

để bố trí thêm các phòng điều trị vận động chi trên, chi dưới nam và nữ; với diện 

tích xây dựng khoảng 382m2, cùng các hệ thống kỹ thuật kèm theo và các hạng 

mục phụ trợ khác... với tổng mức đầu tư bổ sung 2.000 triệu đồng, từ Quỹ Phát 

triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 

Quảng Nam. 

Kính trình HĐND tỉnh thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án từ 

12.495,390 triệu đồng lên 14.495,390 triệu đồng, trong đó phần vốn tăng thêm 

(2.000 triệu đồng) từ nguồn vốn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh 

viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam. 

Kính trình HĐND tỉnh khóa IX xem xét quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, 

NN&PTNT, Y tế; 

- BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi 

phía Bắc Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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