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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 921/TTr-BQLNNPTNT 
ngày 15/9/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam trình thẩm định Báo cáo đề xuất 
điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Hố Do. Sau khi xem 
xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất điều chỉnh, 
bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Hồ chứa nước Hố Do, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 919/BC-BQLNNPTNT ngày 15/9/2021 của 

.
4. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 460/BC-

SKHĐT ngày 17/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự 
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 
tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 21/3/2019 của Thường trực HĐND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng 
Bình.
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- Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng 
Bình.

- Công văn số 229/HĐND-VP ngày 15-9/2021 của Thường trực HĐND 
tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư một số dự án.

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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND huyện Thăng Bình.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình.
2. Dự án nhóm: B.
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. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam.
6. Mục tiêu đầu tư: Công trình được đầu tư góp phần đảm bảo nguồn nước 

tưới cho diện tích 180ha đất canh tác, trong đó 90ha lúa 2 vụ, 90ha màu thuộc 
hai xã Bình Quế và Bình Phú, huyện Thăng Bình, cung cấp nước sinh hoạt và 
nuôi trồng thủy sản, kết hợp giao thông nông thôn, du lịch và cải tạo môi trường 
sinh thái, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án.

7. Nội dung và quy mô đầu tư: 
7.1. Nội dung và quy mô đầu tư (đã được phê duyệt):
a) Đập đất: Kết cấu đập đất đồng chất, bao gồm:
- Đập chính:
+ Đỉnh đập: Chiều dài đỉnh đập L= 371,82; cao trình đỉnh đập +63,6m; kết

cấu đỉnh đập bằng bê tông M250 rộng 6,0 dày 20cm. Trên đỉnh đập bố trí tường 
chắn sóng cao 0,95m.

+ Thân đập: Kết cấu đập đất đồng chất; dung trọng khô thiết kế 
γktk=1,42T/m3, hệ số đầm nén k ≥0,97. Hệ số mái thượng lưu m=3,25 và 2,75, 
chiều rộng cơ 3m; mái hạ lưu là 2,75 và 2,5, chiều rộng cơ 3m. Gia cố mái đập 
thượng lưu bằng bê tông đổ tại chỗ dày 12cm trên tầng lọc dày 15cm; hạ lưu 
trồng cỏ bảo vệ mái, trên mái hạ lưu có bố trí rãnh thoát nước bằng đá dăm.

+ Nền đập: Đào bỏ lớp đất không phù hợp trong phạm vi nền đập, chiều 
dày trung bình 0,7 m. Tại tim đập bố trí chân khay cấu tạo sâu 3m, rộng 5m, mái 
đào m=1,5.

+ Thoát nước thân đập: Dạng gối phẳng kết hợp đống đá tiêu nước: Kết cấu 
gối phẳng lõi đá hộc xếp dày 0,7m, bọc ngoài gồm là 2 lớp lọc, mỗi lớp dày 
0,5m. Chuyển tiếp từ lòng suối lên chân đồi bố trí dải cát thu nước rộng 15m, 
dày từ 0,8-1m. Sau gối phẳng bố trí đống đá tiêu nước mặt cắt hình thang đỉnh 
rộng 3m, cao trình đỉnh đống đá +39,0m, mái thượng lưu m=1,5; mái hạ lưu 
m=2.

- Đập phụ:
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+ Đỉnh đập: Chiều dài đập L= 121,98; cao trình đỉnh đập +64,55m, chiều 
rộng đỉnh 5,5m, mặt đổ bê tông M250 dày 20cm.

+ Thân đập: Thân đập đắp đất đồng chất dung trọng khô thiết kế 
γktk=1,42T/m3, hệ số đầm nén k ≥0,97, hệ số mái thượng lưu m=2,5, mái hạ lưu 
là 2,0. Gia cố bảo vệ mái đập thượng lưu bằng bê tông đổ tại chỗ dày 12cm trên 
tầng lọc gồm dăm lọc và cát lọc dày 15cm; hạ lưu trồng cỏ bảo vệ mái, trên mái 
hạ lưu có bố trí rãnh thoát nước bằng đá dăm.

- Nền đập: Đào bỏ lớp đất không phù hợp trong phạm vi nền đập, chiều dày 
trung bình 0,3m.

b) Tràn xả lũ:
Hình thức tràn thực dụng chảy tự do, kết cấu tràn xả lũ gồm:
- Ngưỡng tràn: Cao trình ngường tràn +61,4m; chiều rộng tràn B= 10,0m. 

Cầu giao thông qua tràn 01 nhịp dài L=10,8m, chiều rộng mặt cầu B=6,00m. Kết 
cấu bằng bê tông cốt thép M300.

- Dốc nước: Đoạn đầu dài 21,4m; độ dốc i= 6% chiều rộng thu hẹp dần từ 
B= 10,0-5,0m. Đoạn 2 dài 121,3m, chiều rộng 5m; độ dốc i=18,72%. Kết cấu 
dốc nước bằng bê tông cốt thép M300.

- Bể tiêu năng: Rộng B=7,0m, dài L=22,45m, cao trình đáy bể +30,94m, 
chiều sâu đào bể 1,30m cao trình đỉnh tường bể +33,94m. Nối tiếp sau bể là 
đoạn kênh dẫn hạ lưu dài 39,8m, mặt cắt hình thang đáy rộng 9m, mái kênh 
m=2, độ dốc đáy kênh 0,5% hạ lưu cửa ra tiếp giáp với lòng suối tự nhiên, gia 
cố 3 mặt bằng bê tông cốt thép M300.

c) Tràn sự cố:
Kết cấu bê tông cốt thép M300, hình thức dạng cống hộp 03 khoang 

BxH=(2x0,8x3)m đặt giữa đập phụ, cao trình ngưỡng tràn +62,6m.
d) Cống lấy nước:
Hình thức cống ngầm chảy bán áp đặt trong thân đập, vị trí xây dựng vai 

phải đập chính. Cống dài 99,20m, kết cấu bê tông cốt thép M300 tiết diện chữ 
nhật kích thước bxh = 1,2x1,6m, cao trình đáy cống cửa vào +44,9m, cao trình 
đáy cống cửa ra +43,94m, dộ dốc đáy cống i=1%, đóng mở vận hành bằng 02 
cửa van phẳng đặt trong tháp thượng lưu, vật liệu chế tạo cửa van thép SUS 201, 
đóng mở van bằng máy đóng mở V20 vận hành điện và quay tay. Bể tiêu năng 
cửa ra cấu tạo bằng bê tông cốt thép M300 kích thước (6x2,5)m.

e) Hệ thống kênh:
Gồm tuyến kênh chính và 02 tuyến kênh nhánh cấp 1, kết cấu bằng bê tông 

cốt thép M250, mặt cắt chữ nhật.
- Kênh chính diện tích tưới 180ha (lúa 90ha, màu 90ha), dài 108m, lưu 

lượng thiết kế Q=0,28m3/s.
- Kênh nhánh Tây diện tích tưới 66,2 ha (lúa 30,8 ha, màu 35,4 ha),dài 

1.026m lưu lượng thiết kế Q=0,111 m3/s.
- Kênh nhánh Nam diện tích tưới 113,8 ha (lúa 59,2 ha, màu 54,6 ha), dài 

2,015km, lưu lượng thiết kế Q=0,17m3/s.
Trên các tuyến kênh bố trí các công trình trên tuyến phù hợp đảm bảo vận 

hành an toàn.
g) Nhà quản lý:
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Công trình cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng 73m2; kết cấu móng, cột, 
dầm, sàn BTCT; tường xây gạch hoàn thiện sơn nước, mái lợp tôn; hệ thống 
điện, cấp nước, chống sét. Tường rào, cổng ngõ: tường rào dạng lam có chiều 
dài 52m; trụ cổng xây gạch, cửa song sắt. Cấp điện: xây dựng mới khoảng 500m 
tuyến đường dây cấp điện ngoài nhà, cáp hạ thế 0,4kV.

h) Đường thi công và quản lý:
Tuyến đường từ ngã ba Cầu Mân, xã Bình Quế đến vai phải đập chính: 

công trình cấp IV, chiều dài khoảng 2.500m, bề rộng nền 6m, mặt đường 3,5m, 
kết cấu mặt đường bê tông M250 đá 1x2 dày 20cm.

Đường thi công nội bộ công trường: Gồm có 5 tuyến, nối từ các bãi vật liệu 
đất đắp về thi công đập và các kho bãi tập kết vật liệu thi công đập, cống, tràn, 
tổng chiều dài dự kiến khoảng 1,5 km. Kết cấu nền đường rộng 5m, mặt đường 
rộng 3m, kết cấu cấp phối đá dăm dày 30cm.

i) Thiết bị quan trắc:
- Trạm đo mưa tự động tại đầu mối: 01 trạm;
- Trạm đo mực nước thượng lưu: 01 trạm;
- Thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du: 01 bộ.
7.2. Nội dung và quy mô đầu tư đề xuất điều chỉnh:
- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
- Bổ sung hạng mục đường thi công bằng BTXM vào đập phụ kết hợp quản 

lý vận hành dài khoảng 3,5km (nền đường rộng 5m, mặt đường 3,5m). 
- Bổ sung đoạn kênh xả dài khoảng 120m và 01 cống thoát lũ hạ lưu tràn xả 

lũ.
8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bình Quế và Bình Phú, huyện Thăng Bình.
9. Tổng mức đầu tư dự án:
9.1. Tổng mức đầu tư (đã phê duyệt): 110.000.000.000 đồng.
9.2. Tổng mức đầu tư bổ sung: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).
10. Nguồn vốn đầu tư sau bổ sung: Ngân sách tỉnh.
11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 

2251/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 08/9/2021): 
- Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư công trình hồ chứa nước Hố Do 

đã được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt phương án chi tiết trên cơ sở đo 
đạt và kiểm đếm thực tế; trong đó phạm vi lòng hồ và cụm công trình đầu mối 
đã cơ bản hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng, đã thi công xong cơ bản tràn 
xả lũ, thân cống lấy nước, đập phụ và đang tiến hành bóc phong hóa nền đập 
chính; ngoài ra việc bổ sung nhiệm vụ xây dựng, mở rộng thêm tuyến đường 
phục vụ quản lý, bảo vệ an toàn đập, kết hợp phục vụ dân sinh và xây dựng mới 
01 cống thoát lũ thay thế cống cũ đã xuống cấp, khẩu diện nhỏ không đảm bảo 
thoát lũ nhằm đảm bảo lưu thông xuyên suốt trên tuyến đường dân sinh tại khu 
vực hạ lưu đập là cần thiết.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xét thấy các nội dung đề xuất điều 
chỉnh chủ trương đầu tư theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam là phù hợp. 
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Về tổng mức đầu tư điều chỉnh, sau khi rà soát các chi phí, tổng mức đầu tư dự 
án tăng 12 tỷ đồng, trong đó chi phí cho các hạng xây dựng bổ sung khoảng 7,7 
tỷ đồng với mục tiêu bảo vệ an toàn đập, phục vụ dân sinh về lâu dài nên không 
làm thay đổi đáng kể suất đầu tư, đảm bảo tính hiệu quả của dự án. 

2. UBND huyện Thăng Bình: (Công văn số 1333/UBND-NNPTNT ngày 
03/9/2021): 

- Thống nhất nội dung điều chỉnh bổ sung theo hồ sơ báo cáo điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Hố Do Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam lập 
(gồm: Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và bổ sung hạng 
mục: đường quản lý vận hành kết hợp thi công vào đập phụ, tràn sự cố; Hạng 
mục kênh xả, cống thoát lũ hạ lưu tràn xả lũ).

- Dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình cung cấp nguồn nước 
tưới cho diện tích 180ha đất canh tác, cung cấp nước sinh hoạt và nuôi trồng 
thuỷ sản; kết hợp giao thông nông thôn, du lịch và cải tạo môi trường sinh thái, 
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương; dự án đáp ứng nguyện vọng 
của người dân đồng thời phù hợp với quy hoạch phát triển chung của địa 
phương. Do đó việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư cho phù hợp với tình 
hình thực tế của dự án đang được triển khai thực hiện là cần thiết.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung dự án: Công tác đền bù, GPMB của dự 

án đã được phê duyệt là 40 ha trên diện tích đất ở, đất rừng sản xuất, đất vườn và 
đất nông nghiệp. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, Trung tâm phát 
triển quỹ đất và công nghiệp - dịch vụ huyện Thăng Bình đã thực hiện việc cắm 
mốc ranh giới GPMB, tổng diện tích bị thu hồi sau khi cắm mốc khoảng 53 ha, 
việc tăng diện tích bị thu hồi dẫn đến làm tăng chi phí đền bù, GPMB. Mặt khác, 
trong quá trình vận chuyển vật liệu, thiết bị phục vụ thi công công trình, tuyến 
đường vào đập phụ bị xuống cấp; kênh xã và cống thoát lũ hiện trạng có khẩu độ 
nhỏ và cũ nên không đảm bảo thoát nước trong mùa mưa lũ. Vì vậy, việc bổ 
sung hạng mục đường vào đập phụ kết hợp quản lý vận hành và hạng mục kênh 
xả, cống thoát lũ hạ lưu tràn xả lũ là cần thiết.

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 điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình 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:

Dự án điều chỉnh, bổ sung tăng tổng mức đầu tư từ 110.000.000.000 đồng 
lên 122.000.000.000 đồng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn 
và khả năng cân đối vốn tại báo cáo số 460/BC-SKHĐT ngày 17/9/2021. Việc 
tăng tổng mức đầu tư dự án đã được Thương trực HĐND tỉnh thống nhất tại 
Công văn số 229/HĐND-VP ngày 15-9/2021 về việc chủ trương điều chỉnh tổng 
mức đầu tư một số dự án; trong đó phần vốn tăng thêm 12 tỷ đồng sử dụng 
nguồn ngân sách tỉnh.
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4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 122.000.000.000 đồng, theo đó 

dự án thuộc nhóm B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
5. Các nội dung đầu tư bổ sung:
a) Quy mô và nội dung đầu tư bổ sung:
- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
- Bổ sung hạng mục đường thi công bằng BTXM vào đập phụ kết hợp quản 

lý vận hành dài khoảng 3,5km (nền đường rộng 5m, mặt đường 3,5m). 
- Bổ sung đoạn kênh xả dài khoảng 120m và 01 cống thoát lũ hạ lưu tràn xả 

lũ.
b) Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 122.000.000.000 đồng (Một trăm 

hai mươi hai tỷ đồng), tăng 12.000.000.000 đồng so với tổng mức đầu tư dự án 
được phê duyệt.

- Nguồn vốn đầu tư tăng thêm: Ngân sách tỉnh.
6. Kiến nghị của đơn vị thẩm định:
- Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở khảo sát sơ bộ, bóc tách khối 

lượng để thống kê và lập nên tổng mức đầu tư, giá trị tổng mức đầu tư sẽ được 
chuẩn xác trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung trên cơ 
sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt 
tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư điều chỉnh của cấp thẩm 
quyền.

- Sau khi chủ trương đầu tư điều chỉnh được phê duyệt, chủ đầu tư có trách 
nhiệm tiến hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo 
đúng quy định hiện hành.

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

xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ Chứa nước Hố Do, huyện Thăng 
Bình. 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở;
- HĐND tỉnh;
- BQL NN&PTNT tỉnh;
- Lưu: VT, TĐDA (Toàn).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn điều chỉnh 

chủ trương đầu tư Dự án: Hồ chứa nước Hố Do
Địa điểm: Xã Bình Quế và Bình Phú, huyện Thăng Bình

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 
và PTNT Quảng Nam

Theo đề nghị thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn điều chỉnh chủ 
trương đầu tư Dự án: Hồ chứa nước Hố Do của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam (chủ đầu tư) tại Tờ trình 
số 920/TTr-BQLNNPNT ngày 15/9/2021; sau khi nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp ý 
kiến của cơ quan liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và báo 
cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Hồ chứa nước 
Hố Do 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 số 920/TTr-BQLNNPTNT ngày 

15/9/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 
và PTNT Quảng Nam;

2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 918/BC-BQLNNPTNT 
ngày 15/9/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 
nghiệp và PTNT Quảng Nam.

3. Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 
919/BC-BQLNNPTNT ngày 15/9/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.

4. Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 15/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng 
Nam về việc Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp giao ban 
ngày 13 tháng 9 năm 2021

 5. Văn bản số 229/HĐND-VP ngày 15/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng 
Nam về việc chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư một số dự án (Trong đó 



HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án 
Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, 
tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4)

6. Văn bản số 6158/UBND-KTTH ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc tham mưu điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Chống xói lở 
khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 
(giai đoạn 4)

II. Tổ chức thẩm định
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

1800/SKHĐT-KTN ngày 16/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định: 
1. Tên dự án: Hồ chứa nước Hố Do.
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Quảng Nam.
5. Đơn vị lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư: Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam .
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bình Quế và Bình Phú, huyện Thăng Bình.
7. Tổng mức đầu tư dự án: 110.000 triệu đồng
8. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh: 122.000 triệu đồng.
9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách tỉnh 12.000 triệu đồng.
10. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nông nghiệp và 

PTNT. 
11. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 - 2023.
12. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 2583/STC-ĐT 

ngày 15/9/2021 của Sở Tài chính)
Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày

31/5/2019, với tổng mức đầu tư là 109.997 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư: ngân 



sách tỉnh. Nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tỉnh (chủ đầu tư) đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án và dự kiến tăng so với tổng mức đầu tư đã duyệt khoảng 12.000 triệu đồng 
(tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và bổ sung các hạng mục đầu tư), 
đồng thời đề nghị phần tổng mức tăng lên này do ngân sách tỉnh đảm bảo thực 
hiện.

Theo Công văn số 229/HĐND-VP ngày 15/9/2021 của Thường trực HĐND
tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư một số dự án, trong đó có 
nội dung: Thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án so 
với tổng mức ban đầu 12.000 triệu đồng và phần vốn tăng thêm sử dụng từ 
nguồn ngân sách tỉnh để bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (do 
diện tích bị thu hồi tăng và biến động tăng về các đơn giá đền bù theo thực tế) và 
bổ sung kinh phí đầu tư các hạng mục. Qua kiểm tra danh mục dự án dự kiến 
trung hạn 2021-2025 (Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 19/7/2021 của UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh) thì dự án thuộc danh mục dự án chuyển tiếp sang đầu tư 
giai đoạn 2021-2025, trong đó ngân sách tỉnh đầu tư 109.997 triệu đồng, đã bố 
trí giai đoạn 2016-2020 là 54.800 triệu đồng, dự kiến bố trí giai đoạn 2021-2025 
là 49.700 triệu đồng. Như vậy, so với tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu thì 
vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 còn thiếu cho dự án 5.497 triệu đồng, 
chưa tính đến điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 12.000 triệu đồng sử dụng nguồn 
ngân sách tỉnh. Vì vậy, để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực 
hiện dự án theo chủ trương đã được thống nhất đầu tư, đề nghị Sở Kế hoạch và 
Đầu tư rà soát nguồn vốn trung hạn, xem xét phân kỳ đầu tư của từng dự án để 
tham mưu điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo nguồn thực hiện dự án. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về hồ sơ thẩm định: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công.
 2. Về tổng mức đầu tư điều chỉnh: Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án được chủ đầu tư lập với tổng mức đầu tư điều chỉnh dự kiến là 
122.000 triệu đồng, tăng 12.000 triệu đồng so với tổng mức đầu tư được phê 
duyệt tại Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 (tăng chi phí bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và bổ sung các hạng mục đầu tư). Tổng mức đầu tư 
điều chỉnh phù hợp với Công văn số 229/HĐND-VP ngày 15/9/2021 của HĐND 
tỉnh về chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư một số dự án.

3. Về nguồn vốn và khả năng cấn đối vốn bổ sung: Sau khi dự án đảm bảo 
các thủ tục đầu tư theo quy định, trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm được HĐND tỉnh thông qua; 



Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí bổ sung 12.000 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh trong khả năng cân đối, để thực hiện đầu tư dự án 
trong thời gian từ năm 2021-2023.

4. Thời gian bố trí vốn ngân sách tỉnh: 2021-2023.
IV.  Kết luận
Dự án Hồ chứa nước Hố Do có tổng mức đầu tư điều chỉnh là 122.000 triệu 

đồng, tăng so với tổng mức đầu tư ban đầu là 12.000 triệu đồng; dự án đã được 
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ nguồn 
ngân sách tỉnh tại Công văn số 229/HĐND-VP ngày 15/9/2021. 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 bố trí bổ sung 12.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh trong khả 
năng cân đối, để thực hiện đầu tư dự án trong thời gian từ năm 2021-2023.

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án để triển khai thực hiện các 
bước tiếp theo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở;
- BQL dự án đầu tư xây dựng các công 
trình Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu VT, KTN, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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UBND TIN I-I QUAN U NAM CONG IIOA XA 1101 CII [iT NGUIA VllT NAM 
BQL DII AN 'DTXD CAC CONG TR1NIH -Dcc 1j) - rIU, do - llinh_phIic  

NONG  NGHI1P & PTNT 

S: i9iL /KQTD-BQLNNPTNT Quáng Nain, ngay//cthang 9 ncin 2021 

KET QUA THAM DINH NO1 IØ 
iAo cAo 1)E xuA'r 'DIEU CIIINH, BO SUNG CUU TR1XONG DAEJ rrlx 

Dir an: Ho chit a nu'&c ho Do 
Ola d16: X .BInh Quê và BInh Phi, huyn Thing Blnh 

KInh gii: Sd K hotch và Dâu tu' tinh Quãng Narn. 

Ban Quii 1 clu an du tu xây dung các cong trinh Nông nghip và PrI.NT 
tinh Quáng Narn báo cáo kOt qua thâm djnh ni b Chii tnlong clâu tu' diCu chiiih, 
bô sung cIr an I-lô chra riuóc I-Iô Do, Xã Blnh Quê và BInh Phá, huyn Thàng BInh 
vói các ni dung sau: 

Phn thur nhãt 

'rAt LI1U THAM DINH VA 'FO cm'lc 'I'IIAM D!NH 

i. no so 'rAi i4iiu mAM B!NH 
1. Báo cáo s /BC-BQLNNPTNT ngày 15/9/2021 cita Ban Quän 1 dr an 

tu xay dtrng các cOng trInh Nông nghip vâ PTNT tinh Quáng Narn ye vic 
Báo cáo dC xu.t diCu chinh, bô sung Chü truong clâu tr dvi' an }-lô chü'a nuó'c 110 
Do, X BInh Qu v? 131ith Phü, huyn Thäng BInh; 

2. Bao cáo s 797/BQLNPTNT-QLDAi ngày 23/8/2021 ccia Ban Quán l' 
clçr an dIu tu xây dçmg các cOng trInh NOng nghip và PTN'I' tinh Quâng Narn vô 
viêc Báo cáo giám sat, dánh giá diCu chinh dir an dâu tu chr an 1-IO chira nu'óc 1-Jo 
Do, X Binh QuC và BInh Ph, huyn Thäng Blnh; 

3. Cin cur Bang tong hop dir. toári kMi lu'qng den bi cüa Trung tarn phát trin 
qu9 dat và cOng nghip - dch vi huyn Thäng BInh ngày 20/8/2021; 

4. Ctn cur Bang tng h9'p dr toán phtn bO sung hang m1ic du'?ng quãn 1 vn 
hánh kCt h9p thi cOng vâo dtp phii, trân sir cO; hçtng rnlic kCnh xá, cOng thoát 1, hçt 
luu trail xa h1; 

U. CAC CAN ciii PIIAP L' Di THAM DIN ii 

Can cur Lut Dâu tu cOng so 39/2019/QHI4 ngày 13/6/2019; 

Can cur Luit Xây dçrng s 50/2014/QHI3 ng?iy 18/6/20 14; Lut sda dôi, bô 
sung rnt sO diCu cüa Luãt Xây dçrng so 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Can ci'r các Nghi djnh cOa ChInh phü: 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ye 
huong clan thi hnh rnt sO diCti cüa Lut Dâu ti.r công; SO 10/202 1/ND-CP ngãy 
09/02/2021 ye quãn 1' chi phI dâu tu xây dirng; So 15/2021 /ND-CP ngày 03/3/2021 
ye quy dnh chi tiCt mt sôni dung ye quán I' dr an dâu tu xây dmg; 

Can cur QuyCt djnh sO 15/QD-I-IDND ngiy 21/3/2019 cuia Hi dng nhân dan 
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tinh Quáng Narn ye viCc phé duyt Chü tmong dtu tu dr an Ho ch'ia nuc IiO 1)o, 
huyCii Thng Bmnh, tinh Quãng Narn; 

Can cr Quyêt dinh so 623/QD-UBND ngày 31/5/2019 cüa IJy ban nhn dan 
tinh Quâng Narn phê duyCt di' an dâu tu' xây dirng cong trInh I-Iô chra nuó'c 11O 
Do, huyn Thang I3Inh; 

Can cir các Quyt dlnh  so 2491/QD-UBND ngày 02/8/2019; So 91/QD-
UBND ngày 09/01/2020 cüa UBND tinh Quâng Narn ye vic phê duyt, phC duyt 
d'iêu chinh, bô sung kC hoach lu'a chon nhà thâu dir an daLi tu' xây dtmg cOng trinh 
1-IO chira niió'c Ho Do, huyn Thang BInh; 

Can cir Quyt dinh s 56/QD-SNN&PTNT ngày 31/01/2020 ci1a SO' NOng 
nghiêp và PTNT tinh Quãng Narn ye vic phC duyt thiCt Re ban vC thi cOng và 
tong d1r toán cong trInh HO chira niróc I-JO Do, huyn Thäng BInh; 

Can ci5' Th trInh sôl 83/TTr-SKHDT ngây 10/9/2021 cüa So' K hoach va Du 
tu' ye chO tru'ang tang tong mñ'c dâu tu' dir an 1-10 chira nu'ó'c 1-10 Do, huyn Thang 
B Inh; 

Can ci' TO' trInh s 6043/TTr-UBND ngày 10/9/2021 cüa UBN[) tinh Quäng 
Narn ye tang chü truong tong rni:rc dãu tu' dii' an Ho chi.ra nu'ó'c 1-10 [)o; 

Can cO Thông báo so 58/TB4-1DND ngày 15/9/202 1 ci1a HDND tinh Quang 
Narn vC vic KCt 1un cOa dông chI Phan Vit Cu'O'ng - Uy viCn Ban Chap hành 
Trung u'ng Dáng, BI thLr Tinh uy, Chi.i tjch HDND tinh t?i  cupc h9p giao ban ngày 
13 tháng 9 näm 2021; 

Can cO Van ban so 229/HDND-VP ngày 15/9/2021 cüa HDND tinh QLlãng 
Narn vC vic chO truo'ng diCu chlnh mirc d'âu tu' rnt sO dr an (Trong do 1iDND 
tinh thông nhât ye nguyen tac diCu chinh tang tong rnirc dâu tu' dvi' an HO chO'a nuO'c 
HO Do, huyn Thãng Binh); 

Can cO' Van ban sO 6158/UI3ND-KTTH ngày 15/9/2021 cOa 1-JBND tinh 
QLlang Narn ye vic tham rnu'u diCu chinh tang tOng mOc dâu tu' dy an Chông xOi 
10' khan cap và báo v bO' biCn xã dâo Tarn Hâi, huyn NOi Thânh, tinh Quâng Narn 
(giai do?n 4) và dir an Ho chira nu'àc 1-10 Do; 

11!. TO CHU'C TIIAM DIN!! 

Don vj tO chO'c thâm dinb nôi b: Ban Quin 1' dir an dâu tu' xãy dyng các 
cOng trInh Nông nghip và PTNT tinh Quãng Narn. 

Phân thu hal 
Y KIIN THAM DNI1 NO! BO 

1. MO TA I1IONG  TIN CHUNG DU'  AN 
1. Ten dw an: H chira nu'ó'c I-Jo Do. 

2. Nhóm c1r an, 1oii, cp cong trInh: Nhóm B, COng trInh NOng nghip và 
PTNT, cap II 

3. Cap Quyt dnh dIn ttr dr an: Uy ban nhân dan tinh Quang Narn. 

4. Chü dIu tir: Ban Quãn 1' diii' an dâu tu' xay dtrng các cOng trInh NOng 
nghiêp và PTNT Quâng Narn. 
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5. 1)a diem thtrc hen dir an: Xä BInh Quê và Blnh Phii, huyn Thäng BInh. 

6. rFôllg  mtic du tir dir an du'c duyt theo Quyt dnh so 15/QD-HDND 
ngiy 21/312019 cila llOi dOng nhãn dan tInh Qthing Narn phC duyCt cliii trir&ng 
cIiii tir: 110.000.000.000 dông. 

7. Tong irnic dâu tn dir ln thrçc duyt theo Quyêt dnh sO 16231QD-. 
URNI) ngày 31/5/2019 cüa UBND flnh phC duyt di' an dan tir: 
109.996.792.000 dông 

8. Tong dir toán dir9'c duyt theo Quyt djnh s 56/QD_SNN&PTNrr  ngày 
31/01/2020 cüa S& Nông nghip và PTNT phê duyt thiCt kê ban ye thi cOng 
v tOng dr toán: 74.944.584.000 dông 

9. Ni (lung và l' do trInh thuin djnh, phC duyt diêu chinh Cliii trirong 
dan tn: 

9.1. Sr cmn thiêt diii chinh Chii tru'o'ng dãu tn. 
- Vê dicu chinh tang clii phI bôi thu*ng, giãi phóng mt bing 
'Trong qua trInh trin khai t1iirc hin dr an di xuit hin biên dng lam chi 1h1 

bôi tluiôiig GPIVIB can phài diêu chinh tang dan den tang tOng mirc dâu tu cii the 
nhLr sau: 

Cong tác dn bü, giái phóng rntt b.ng cUa dr an dä dugc phê duyt là 40,0 ha 
trCn cIin tIch dait o, dat thng san xuât, dat vuà'n và dat nOng nghip. Trong qua 
trInh riCn khai thrc hin Trung tarn phát triên qu9 dat và cong nghip - djch vçi 
huyn Thäng BInh cia t1c hin vic cam mOe ranh gió'i GPMB, TOng ciiên tIch bj 
thu hOi sau khi cam moe khoâng 53,0 ha. Trong do, so rnO ma du9c xác djnh trong 
dçr an 30 cái nhung trong thrc te tang len 367 cái do trong giai donc1çr an dâu 
tu chi khâo sat so' bô chua xác djnh ci the; ben canh  do sO lU'Q'ng cay côi, \'it kiCn 
tr(tc tang so vói giai doin 1ip dir an dâu tu'. 

Clii phI th'c hin cho cOng tác dtn bü giãi phóng mtt bing d du'9c cap thãm 
quyn ph duytt là 23,4 t' dng, den nay dä thirc hiii thanh toán 22, 1 t dOng dOi 
vó'i 40,0 ha. 1-lien nay diCn tich bi thu hôi tang ta 40,0 ha len 53,0 ha và biên dng 
thay di ye gia dat, vtt kin tthc do do clii phI thii'c tC giãi phóng m'it bang tang 
ho'n so vó'i clii phi d dugc phC duyt ld-ioàng 1 5,9 t' dOng (Trong do phãi di dO'i, 
tái dinh cu cho 07 h trong vüng dr an). 

- V qny mO các ling mklc  bO sung: I-Iiig mic du'ô'ng quàn l' vn hành kêt 
Iiçp thi cOng vào dip phi, tràn sr cô; Htng rnic kCnh xà, cOng thoát là 1it km tràn 
x ià. 

- sung du'à'ng quán 1' vmn hành kt h9'p thi cOng vào dip pliit và tràn sr cô 
tà' du'ô'ng 1)1612 den cong trInh dài khoâng 3,5km. Trong do 910m t.ii du'O'ng DH4 
vào cOng trInh là du'Ong dat và tuyCn ththng DH4 tir dp 1-TO Do don giáp du'?ng 
DT612 dài 2,6 km là du'èng bo tOng xi màng dà xuOng cap. Day là tuyOn clu'àng 
doe dio van chuyCn vtt lieu, thiOt bj vào cOng trhih và sC phic vçt vic cru ntn, 
cuu hO cho dâp phu Vd tian su cO I'iong qua tunh van chuyên vat lieu, thiOt bi 
phçic \'u thi cOng cOng trInh, tuyCn du'ông bj xuông cap can phãi dau Us xay dçrng, 
nâng cIp dO phic vçi cOng tác ci1'u h cliru nm. sung kCnh xã và cng thoát là 
hi km tràn xã là dO báo darn tiêu thoát nu'óc trong màa mua là phyc vy viCe di lai 
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cüa ngu'ài dan sinh song ti-ong khu vuc dy an duoc thi4in 191, Vo'l ni dung chi yêu 
nhu sau: 

- Duông quãn l vin hành kM hcp thi cOng vão dp phy và tràn sy' cO: Chiêu 
clâi tuyên du'ô'ng 3,50km; Nên duô'ng rng 5m=(0,75±3,5+0,75)m; Mt duông 
3,5m bang be tong M250 dày 20cm; du'ó'i là lóp dá cap phôi dá darn dy 15cm; dap 
lê buig dat dam cliit K95. 

- Kênh xá vâ cng thoát lii h lu'u tràn xã tü: Kênh xâ dài 120rn mit cit ngay 
kênh hlnh thang b rông day kênh tüy theo hin trtng lông suOi (day rng tOi thiêu 
9m), mái kônh du'9'c gia cô bang thàm dá boc nhua, ihIa du'ó'i là lop vai Icc. 01 
Cong thoát nisó'c 3 khoang bang be tong cot thóp ldiãu d (3x 1 ,7)m; ChiCu clâi than 
cOng L = 4m, cra vão L=3,15m, ci:ra ra L = 4,75m. 

Vic diêu chinh thng clii phi dn bi, giâi phóng niit bng và b sung hang 
muc duong quan ly vmn hanh kêt hop ti-u cOng vao dâp phu, han su cô, hang muc 
keith xá, cong thoát l ha luu tràn xá lü lam tang tOng mü'c d'ãu tu cüa di,i an, do do 
can du''c Hi dOng nhân dan tinh phO duyt diCu chinh dC Cli dâu tu' C 00' sO' triên 
khai thii'c hin dr an theo ding kC hoach dä du''c cap cO thâm quyên phe duyt. 

9.2. Ni dung diti chinh, bô sung Chil triro'ng thIu hi': 

- I3 sung chi phI bi thu'O'ng, giái phóng mt bang tang khoang 1 5,9 t dOng. 

- I3ô sung hang myc du'O'ng quän I' vin hành kêt hp'p thi cOng vào dp pliii, 
tràn sir cO; hang muc kênh xã, cong thoát kI h lu'u tràn xá ll vói tOng clii phi 
khoâng 7,7 t dOng. 

- Diêu chinh Chü ti'uo'ng d.0 tu dã du'gc HDND tinh phC duyt tii Quyét d!nh 
s 15/QD-.I-IDND ngãy 2 1/3/2019 tir 110,0 t' dông tang len 122,0 t' dOug. 

Tong mñ'c cillu tu' sau khi diêu climb, bO sung Cliii trwo'ng dliii tu' là: 
122.000.000.000 clông ('Mt train hal inu'oi 11(11 tj clông,) 

Trong do: 

Clii phi xliy dy'ng: 62.045.038.000 dông 

Clii phi quân l' dy' an: 1.336.502.000 dng 

Clii phI tu' vin DTXD: 8.63 1.401.000 dông 

Clii phi khác: 4.95 1.707.000 dông 

Clui phi d bii, GPMB: 39.344.582.000 dông 

I)çi' phông: 5.633.232.000 dông 

9.3 L" do diêu climb Cliii trwo'ng dfiu tir 

Viêc thu'c hin cOng tác giäi phOng mit bang tang tili 40,0 ha IOn 53 ha và biOn 
duig thay di v giá dit, vit kin trüc dä lam giá tl'j dOn bü, giài phóng mit bang 
khoang 1 5,9 t' dOng. BO sung du'O'ng quán l' vn hinh và keith xa, cOngthoat Iü 
ha luiu ti'àn xâ I vó'i tong clii phI tang them khoâng 7,7 t dOng lam tang TOng miii'c 
du Us khoãng 1 2,0 t5' dông. Do do can phài diCu chinh Chü tru'o'ng dau tu' cho pIii 
h'p vO'i nhu cãu thy'c tO cüa dy' an và quy djnh cüa pháp Iut hin hanh. 

10. Nguôn vein: Ngãn sách tInh. 
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11. Thôi gian thiyc hin: Närn 2019 den 2023. 

11. ' KHN THAM DLNH 

1. I)nh gi Ye SF can thiCt dliêu chInh Chil trtrffng clau tn 
I)çi an I-I chtra nuó'c I-Is Do sau khi hoãn thành sC gop phãn darn báo nguôn 

illióc tLró'i cho hai xä Blnh Qu và BInh Phñ, huyCn Thãng BInh, cung cap ntróc 
sinh hoot Va nuôi trông thüy san, kCt hçip giao thông nông thôn, du ljch và cài to 
môi tru'ong sinh thti, gop phânphát triên kinh tC - xã hi trCn dja bàn huyn Thäng 
BInh và các dja phuo'ng Ian can. Vic diêu chinh ChO truo'ng dâu tu là can thiCt Va 
phi h9p vó,i tInh hlnh thrc tê cüa dci an dang duçc triCn khai thtrc hin. 

2. SL1' tuân thu cc quy dlnh  cila pháp IuIt trong ni dung ho so 

Ni clung ho so d'uac lap tuân thu theo quy djnh cüa Lut Dâu tu cong sO 
39/2019/QII 14 ngày 13/6/201 9; LULt Xây dirng sO 50/2014/QI13 ngày 18/6/2014; 
LL1ât süa dOi, bO sung môt sO diCu ciia LuQt Xây di'ng so 62/2020/QHI4 ngày 
17/6/2020; Các Nghj djnh cOa ChInh phü: 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ye 
hu'o'ng c1n thi hành mOt  sO diCu cüa Lut Dâu tu' công; So 10/2021/ND-CP ngãy 
09/02/202 1 ye quân 1'i chi phI dâu tu' xây dmg; So 15/2021 /ND-CP ngày 03/3/2021 
ye quy dinh chi ti& int so ni dung ye quàn l' dçr an dCu tu' xây drng và các quy 
dinh c',a Nhà nixOc hiên hành. 

3. Mt'rc von ho trI tng cho dtr  an: 

Tong mrc du tr dc phC duyt tai Quyt djnh s I 5/QD-1-Ii-ND ngày 
21/3/20 19 ca i-1i dOng nhân dn tInh là: 110.000.000.000 dOng. 

Giá trl d xutt tang them chi phi bôi thu'Ong, GPMB: 1 5.944.582.000 dông 

Giá trj bO sung hang mçic duô'ng quãn I' vn hành kt hgp thi cOng vào dtp 
phi, tràn sd c; hing mdc  kCnh xâ, cng thoát lü h lu'u tràn xá lü: 7.653.296.000 
dông. 

TOng rnirc dâu tu' sau khi diêu chinh, b sung Chi tru'o'ng dâu tu' là: 
122.000.000.000 dOng (Met tram hai muo'i hai t' dông) 

yfirf LUAN: 

Báo cáo d diu chInh Chü tru'o'ng dâu tu' dir an Ho chi'a nu'óc Ho [)o drfi 
dieLl kiç dc trình cap có thârn quyCn thâm djnh, quyCt dinh diCu chinh Chü tru'o'ng 
dau tir. 

TrCn day là Báo cáo kt qua thâm djnh ni b Báo cáo diêu chinh Chü tru'o'ng 
dâu tu' di' an HO chra nu'âc 1-10 Do, Xã BInh QuC và BInh PhO, huyn Thãng BInh. 
KInh trmnh SO' KC hoich và Dâu tu' xern xét, thâm djnh, phC c1uyt dieLl chinh ChO 
tru'o'ng ctâu tu dir an.!. 

No'i iiliâii: 

- Nhu li'n; 
- 1-IDNI) hub (háo cáo); 
'UBN Dtirih(báocáo); 

 

Vö Van 'Diem 
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