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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương 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)

Địa điểm: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 917/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 tỉnh trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh 
chủ trương 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). Sau khi xem xét, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án trên với nội dung 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 915/BC-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 tỉnh.

4. 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.

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về Quyết 
định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách 
Trung ương;
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- Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ 
biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4);

- Tờ trình số 6042/TTr-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về tăng chủ 
trương 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);

- Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 15/9/2021 của HĐND tỉnh 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; 

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

- Công văn 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);

- Báo cáo số 461/BC-SKHĐT ngày 17/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
về kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn điều chỉnh chủ trương 
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).

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: Không.
3. Hình thức thẩm định: 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: Chống xói lở, bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) .
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam .
6. Mục tiêu đầu tư: Chống xói lở, bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
7. Nội dung và quy mô đầu tư: 
7.1. Nội dung và quy mô đầu tư (đã phê duyệt):
a) Quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến kè cứng có chiều dài khoảng 

678m, đường đỉnh kết hợp đường giao thông.
b) Giải pháp thiết kế xây dựng công trình:
- Kết cấu dạng kè tường đứng bằng cừ ván dự ứng lực SW450. Dầm đầu cừ 

bằng bê tông cốt thép M300 có cao trình +1,40m; đỉnh kè bố trí gờ chắn để cảnh 
báo giao thông và các trụ neo tàu theo quy hoạch khu neo đậu. Phía ngoài hàng 
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cừ là rọ thép lõi đá hộc bọc PVC kích thước (2x1x0,5)m. 
- Đỉnh kè kết hợp đường giao thông với mặt cắt ngang B = 5,0m (mặt 

đường) và 1,0m (vỉa hè); kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M300 dày 
20cm trên nền cấp phối đá dăm dày 15cm.

- Dọc tuyến kè có bố trí bậc cấp lên xuống và hệ thống cống tiêu thoát nước 
từ trong khu dân cư ra sông.

7.2. Nội dung và quy mô đầu tư đề xuất điều chỉnh:
- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do trong quá trình thực 

hiện công tác GPMB thì một số vật kiến trúc chìm dưới nước, ngầm (giếng bơm 
nước, đường ống dẫn nước vào các ao tôm, …)  mới kiểm kê được nên dẫn đến 
tăng chi phí GPMB. 

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 
Nam.

9. Tổng mức đầu tư dự án: 
9.1. Tổng mức đầu tư (đã phê duyệt): 40 tỷ đồng.
9.2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 42 tỷ đồng (tăng thêm 

02 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt).
10. Nguồn vốn đầu tư:
10.1. Nguồn vốn đầu tư (đã phê duyệt): Ngân sách Trung ương: 40 tỷ đồng.
10.2. Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 
- Ngân sách Trung ương: 40 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 02 tỷ đồng. 
11. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

Không.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung dự án: 
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) được HĐND tỉnh quyết định chủ trương 
đầu tư tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 và được UBND tỉnh phê 
duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 với mục 
tiêu đầu tư góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong quá trình triển 
khai thực hiện dự án do phát sinh tăng vật kiến trúc bị ảnh hưởng theo thực tế 
kiểm đếm dẫn đến làm tăng chi phí bồi thường, GPMB và tăng tổng mức đầu tư 
dự án. Vì vậy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 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 đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà 
nước. 

3. Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
Dự án điều chỉnh, bổ sung tăng tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng lên 42 tỷ 

đồng, trong đó phần vốn tăng thêm sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh đã được 
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 229/HĐND-
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VP ngày 15/9/2021 và phù hợp nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo 
số 461/BC-SKHĐT ngày 17/9/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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, bổ sung 42 tỷ đồng, theo đó dự 

án thuộc nhóm C theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
5. Các nội dung đầu tư điều chỉnh:
a) Nội dung đầu tư điều chỉnh:
Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.
b) Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 42 tỷ đồng (Bốn mươi hai tỷ 

đồng).
c) Cơ cấu nguồn vốn sau khi điều chỉnh:
- Ngân sách trung ương: 40 tỷ đồng;
- Ngân sách tỉnh: 02 tỷ đồng. 
7. Kiến nghị của đơn vị thẩm định:
Việc xác định tổng mức đầu tư điều chỉnh trên cơ sở tổng hợp dự toán công 

tác khảo sát thực địa, kiểm đếm nhà cửa, các vật kiến trúc và cây cối hoa màu 
của các hộ bị ảnh hưởng của Ban quản lý dự án - Phát triển Quỹ đất huyện Núi 
Thành, giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập dự án đầu tư 
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 Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ 
biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4)

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết 
định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQLDA NNPTNT;
- Lưu: VT, TĐDA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 





UBND TINH QUANG NAM CQNGHOAXAHQICHUNGH1AVITNAM 
BQLDV'ANDTXD CAC CONG TRINH B8c 1p - Ti' do - Hjnh phIic 

NONGNG1111P&PTNT 

So: /c/KQTD-BQLNNPTNT Quáng Nain, ngày//ftháng 9 nám 2021 

KET QUA THAM D!NH  NQI BQ 
BAO CÁO 1E XUAT 1)IEU CH!NH CHU TRUONG BAU TU' 

Dir an: Chông xói lö' khn cp v bão v bô' biên xii ctio Tarn Hal, huyn Ntii 
Thành, tInh Quãng Narn (giai dotn 4) 

I)Ia diem: Xii Tam Hal, Iiuyn Nüi Thành, tlnh Quãng Nam 

KInh gri: So K hoach vâ D.0 tu tinh Quäng Narn. 

Ban Quán 1i dii' an du tu xây dirng các cong trInh NOng nghip và PTNT tinh 
Quing Narn baa cáo kCt qua thârn dlnh  ni b Chü tru'o'ng dâu tu' diCu chinh dçr an 
Chông xói 16' khân cap và bào v bO' biên xä dáo Tarn Hâi, huyn Niti Thành, tinh 
Quáng Narn (giai doan 4), Xã Tarn Hái, huyn Nñi Thành, tInh Quáng Narn vó'i 
các ni dung sau: 

Phân tliñ' nhât 
TA! LH!J THAM D!NH  VA TO CIITFC THAM D!NH 

I. nO SO' TA! LIiU THAM DINH 
1. Báo cáo s/4-/BC-BQLNNPTNT ngày 15/9/202 1 cüa Ban Quán I dci' an 

dâu tu' xãy dçrng các cOng trInh Nông nghip và PTNT tinh Quãng Narn ye vic Báo 
cáo dC xuât die u chinh ChÜ tru'o'ng dâu tu di' an Chông xói 16' khân cap và báo v b6' 
biCn x dão Tarn Hái, huyên Nüi Thãnh, tinh Quáng Narn (giai doin 4); 

2. Báo cio sO 844/BQLNNPTNT-QLDA1 ngày 3 1/8/2021 cña Ban Quán 1' 
dir an dâu tu xây dyng các cong trInh NOng nghip Va PTNT tinh Quáng Narn ye 
vic Báo cáo giám sat, dánh giá diCu chinh dir an dau tu' dij an ChOng xói 16' khân 
cap và bño ye be' biCn x dáo Tarn Hài, huyn Nii Thành, tinh Quáng Narn (giai 
doan 4); 

3. Bang tong h'p dcr  toán kinh phI bô thuO'ng, ho tr9' và tái djnh cu cüa Ban 
Quán 1 dr an - Qu dat huyn Niii Thành ngày 18/8/2021; 

H. CAC CAN CU' PHAP LY Di THAM DINH 
Cn ca Luit Dtu tu' cOng s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
Can cu1r Lut Xây clrng so 50/2014/QI-I13 ngày 18/6/2014; Luit sa dOi, bO 

sung m9t sO diCu caa Luit Xây dii'ng so 62/2020/QI-114 ngày 17/6/2020; 
Can c(r các Nghj djnh cüa ChInh phu1i: 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 ye 

hu'ó'ng dan thi hành môt sO diCu cüa Luit Du tu' công; SO 10/2021/ND-CP ngày 
09/02/2021 vO quán 1' chi phI dâu tu xây drng; SO 1 S1202 I /ND-CP ngây 03/3/2021 
ye quy djnh chi tiCt rnt sO ni dung ye quán 1 dy an dâu tu' x.y dçrng; 

Can cu1r Nghj quyCt sO 05/NQ-.HDND ngày 21/4/2020 cüa Hi ding nhân dan 
tinh Quáng Narn ye QuyCt djnh chñ tmo'ng dâu tu' rnt sO dy' an nhóm B, nhóm C 
sr dyng von ngân sách Trung ro'ng; 

1 
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Can cu Quyêt dinh so 2380/QD-UBND ngày 2 8/8/2020 cia Uy ban nhãii claTh 
tirih Quáng Narn phé duyt dr an dâu tu xây dirng cong trInh ChOng xói lô k1ian 
cap và bão v bè biên xã dáo Tarn Hái, huyn Niñ Thành, tinh Quãng Narn (giai 
doan 4); 

Can cir Quyt dinh s 2625/QD-UBND ngày 25/9/2020 cüa Uy ban rihân dan 
tinh Quâng Narn phé duyt Kê hoach 1ira ch9n nhà thâu cOng trInh ChOng xói là 
khân cap vã bâo v bO biên xã dâo Tarn Hài, huyn Nüi Thành, tinh Quãng Narn 
(giai doan 4); 

Can cr Quyt dinh so 470/QD-SNN&PTNT ngây 05/12/2020 cia So Nông 
nghiêp vã PTNT tinh Quâng Narn ye vitc phê duyt thiCt kê bàn v thi cong Va 
tong dci toán, cOng trmnh ChOng xói 1 ldiân cap và bâo v bà bin xã dâo Tarn Hái, 
1myn Nñi Thânh, tinh Quãng Narn (giai doan 4); 

Can cir Bang tong hgp dii' toán kinh phI bO thu'ô'ng, Ii tr9 và tái djnh cu cüa 
Ban Quân 1 dir an - Qu' dat huyn Niii Thành ngày 1 8/8/2021; 

Cãii cir tO' trmnh sO 1 80/TTr-SKHDT ngây 09/9/2021 cüa SO' Kê hoach và Dâu 
tu' ye chü tnro'ng tang tong im.rc ciâu tu di an Chông xói là' khân cap và bâo v be 
biên xà dão Tarn I-Iái, huyn Niii Thành, tinh Quàng Narn (giai dom 4); 

Can cu Th trInh so 6042/TTr-UBND ngày 10/9/2021 cfia UBND tinh Quing 
Narn ye tang chT truo'ng tong muc dâu tu dir an Chông xói là' khân cap và bào v 
bO biên xã dão Tarn 1-Iâi, huyn Nüi Thãnh, tinh Quáng Narn (giai doan 4); 

Can cir Thông báo s 5 8/TB-1-IDND ngày 15/9/2021 cfia HDND tinh Quâng 
Narn ye vic KCt 1un cCa dông chI Phan Vit CLrô'ng - Uy viCn Ban Chap hành 
Trung uo'ng Dâng, Bi thu Tinh u, Chü tjch HDND tInh tai  cuc h9p giao ban ngây 
13 tháng 9 nàrn 2021; 

Can cir Van bàn so 229/I-IDND-VP ngày 15/9/2021 cña HDND tinh Quáng 
Narn ye vic chü truong diCu chinh tong imrc dâu tu' rnt so dii' an (Trong do HDND 
tinh thng nhât ye nguyen the diêu chinh tang tOng rni'c dâu tu dr an ChOng xoi là' 
khàn cap và bâo v bO biCn xä dâo Tarn Hái, huyn Nüi Thành, tinh Quâng Narn 
(giai doan 4); 

Can cir Van bàn s 6158/UBND-KTTI-I ngày 15/9/2021 ciia UBND tinh 
Quãng Narn ye vic tharn rnu'u diCu chinh tang tOng rnu'c dâu tu' dr an Chông xoi 
là' khân cap và bào v bObiên xã dão Tarn Hài, huyn Nüi Thành, tinh Quàng Narn 
(giai doan 4) và di an HO chii'a nuó'c HO Do; 

III. TO CIIU'C THAM D!NH 
Don vj to chirc thârn djnh ni b: Ban Quãn 1 dr an diu tu xây clçi'ng các 

cOng trInh Nông nghip và PTNT tinh Quãng Narn. 

Phân thü' hal 
MEN THAM DINH NQI BQ 

1. MO TA THÔNG TIN CHUNG DU'  AN 
1. Ten dir an: Chng xói là' kb.n cp và bào v bO blén xã dáo Tarn 1Iâi, huyn 

Nñi Thành, tinh Quàng Narn (giai doin 4), 
2. Nhórn chi' an, loal, cap cOng trinh: Nhórn C, COng trInh NOng nghip và 

PTNT, cap iii. 
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3. Cap Quy& djnh du tLr dir an: 1Jy ban nhân dan tinh Quâng Narn. 
4. Chà dâu tu: Ban Quàn 1' dr an dau tu xây drng các cong trInh NOng nghip 

và PTNT Qug Narn. 
5. Dia diem thuc hiên du an: Xi Tarn I-Iài, huyn Nii Thành, tinh Quàng Narn. 
6. Tong rnrc dâu tu dr an du'gc duyt theo Nghj quyêt so 05/NQ-HDND ngày 

2 1/4/2020 cüa Hi dông nhân dan tinh Quáng Narn: 49.000.000.000 dông 
7. Ni dung và I do trInh thârn djnh, phC duyt diêu chinh Chü tnrang dâu tu': 
- Si can thiCt diCu chinh Chü tru'o'ng dâu tu: 
Trong qua ti'lnh triên khai thirc hin chi an di xuât hin biên dng lam chi phI 

bOi thuOng GPIVIB can phài diêu chinh thng dan den thng tong mirc dâu tu' cii the 
nhu sau: 

Trong qua trInh thii'c hin cong tác GPIVIB thI mt sO vt kiCn triic chIrn du'ó'i 
nu'ó'c, ngârn (giéng barn nu'ó'c, dtthng óng dan nwó'c vào các ao torn, ...) rnó'i kiêrn 
kC duoc nên dan dCn tang chi p1I GPMB. Chi phI bOi thu'àng, ho trg tái djnh cu 
ducc Ban Quãn 1' ckr an - Qu9 dat huyên Ni,iii Thãnh lap là 2,76 t' dông tang hon 
so vói chi phI dã du'gc phê duyt khoãng 2,033 t dông. 

Viêc tang chi phi den bi, giãi phóng rntt bang lam tang tong m1rc dâu tu cii 
du an, do do can duoc I-Tôi dông nhân dan tinh phC duyCt chCu chinh dC Chu dâu tm 
có co so' tri&n khai thu'c hiên theo ding kê hoach cüa du an a du'o'c cap có thâ 
quyên phC duyt. • 

- Ni clung diêu chinh Chü tru'o'ng d'âu tu': 
DiCu chinh Chiit tru'o'ng dâu tu d du'Q'c HDND tinh phê duyt ti Nghj quy 

so 05/NQ-1-IDND ngày 2 1/4/2020 tü' 40 t' dOng tang len 42,0 t' dOng. 
TOng rnIi'c thIu ttr san khi diêti chinh Chü tru'o'ng dan tn là: 

42.000.000.000 dông (Bôn rnuo'i hal t5' dông) 
- 1.)" do diCu chinh Chü truong dâu tu' 
Vic thii'c hin cOng tác giái phóng rntt bang do rnt sO vtt kiCn trt1c tang len 

(Các vIt kiên tri,iic chIrn clu'ó'i nu'ó'c và ngârn duó'i dat: giêng born nuc, du'O'ng Ong 
dan nu'ó'c vào các ao tOrn, ...) dã lam tang chi phI GPMB dan den tong mac dâu tu' 
tang !kloãng 2,0 t dOng. Do do can phài diêu chinh Chü tru'ong dâu tu' cüa dir an 
cho phiii h9p vó'i quy djnh cüa pháp 1uit hin hành. 

8. NguOn von: Ngân sách Trung uang Va Ngan sach tinh. Trong do: 
- Ngan sách trunguong: 40.000.000.0000 dOng; 
- Ngân sách tinh: .2.000.000.000 dOng. 
9. ThO'i gian thçrc hin: Nam 2020 den 2022. 
II. Y MEN THAM DINH 
1. Dánh giá v sr din thit diu chinh Cliii trtro'ng ctIu tn 
Dci' an ChOng xói 10' khân cap và bào ye b biCn xà dâo Tarn Hài, huyn Ntii 

Thành, tinh Quãng Narn (giai don 4) sau khi hoàn thành së gop phân chOng s.t 10' 
vi2ing ca'a biCn, bâo v co' sO' h tang, nhà cra, On djnh dan sinh, kt hgp phic vu 
neo diu thu thuyên ti thôn Blnh Trung, xa Tarn Hãi và darn bào an toãn cho tàu 
thuyCn vtn chuyCn hang hóa ra vào càng KS' i-ia gop phân phát trin bn yang kinh 
te - xã hi, dông thO'i to m' quan khu vrc vnh An I-IOa. Do do, vic diu chinh 
Chc twang dâu tu' là can thiêt và phü h9'p vó'i tinh hinh thrc tA cCia di.r an dang 
du'cc triCn khai thu'c hiCn. 
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2. Sty tumn thu các quy djnh cüa pháp Iut trong ni dung ho so 
Ni clung ho so drc Ip tuân thfi theo quy djnh cüa Lut Dâu tu cong sO 

39/2019/QI-I14 ngày 13/6/2019; Luât Xây drng so 5 0/20 14/QH13 ngày 18/6/2014; 
Luât sü'a dOi, bô sung mt so diêu cüa Lut Xây dirng sO 62/2020/QHI4 rigày 
17/6/2020; Các Nghi dinh cia ChInh phU: 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 vO 
hu'âng dan thi hành rnt so ctiêu cüa Lut Dâu tu' công; So 10/2021/ND-CP ngày 
0?/02/2021 ye quân 1' chi phI dâutu'xây dirng; So 15/2021/ND-CP ngãy 03/3/2021 
ye quy dnh chi tiêt môt sO nôi dung ye quán 1 di' an dâu tu' xây dmg vâ các quy 
dinh cüa Nba nu'ó'c hin hành. 

3.Mü'c von bO trI thng cho dti' an: 
TOng mñ'c dâu tu' dugc phê duyt tai  Nghj quyCt so 05/NQ-HDND ngày 

2 1/4/2020 cüa Hi dông ithân dan tinh là: 40.000.000.000 dông (VOn ngân sách 
tru ng u'o'ng). 

Giá trj dC xuât tang them chi phi bOi thu'è'ng, GPMB: 2.000.000.000 dOng 
(NguOn von ngân sách tinh) 

TOng mi1c daLi tu' sau khi diCu chinh Chü triio'ng dâu tu' là: 42.000.000.000 
dông (BOn muo'i hai t' dông). 

III. KET LUAN: 
Báo cáo dt xut diu chinh Cbü trLrong dâu tu' dp an Chông xói lö' 1<hãn cap 

và báo v bà' biCn xa dâo Tam I-lâi, huyn Nii Thành, tinh Quàng Narn (giai don 
4) dü diCu kin dC trinh cap có thãm quyCn tbâm djnh, quyêt dnh diêu chinh Clii 
truo'ng dâu tu. 

TrCn day là Báo cáo kt qua thãrn cijnh ni b Báo cáo diCu chinh Chi ti'u'o'ng 
du tu' dir an Ch&ig xói 10' khn cp và bão v b biCn xa dâo Tam Hal, huyn Nui 
Thành, tinh Quãng Nam (giai doin 4). KInh trIrth 1-IDND tinh, UBND tInh, SO' Kê 
hoach vâ Dâu tu' xem xét, thâm djnh, phê duyt diêu chinh Chi tru'o'ng dIu tu' dr 
án./. ij,Q- 

]Vo'i u/ia,,: 
- Nhu' ti'ên; 
- I-IDND tinh (báo cao); 
- UBND tinh (báo cáo); 
- Luii: VT. KI-IKT. 
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