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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  1205 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  09  tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm Kiểm soát biên phòng  

An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà 

 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình 

số 48/TTr-BCH ngày 08/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 95/BC-

SKHĐT ngày 04/3/2020 và hồ sơ kèm theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, số 

36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu 

tàu kiểm soát tàu cá Trạm Kiểm soát biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa 

khẩu cảng Kỳ Hà; với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm Kiểm soát biên phòng An Hòa, 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, 

vào khu vực biên giới biển nhanh chóng, thuận lợi, chặt chẽ; góp phần quản lý, 

bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển Việt Nam, đảm bảo ổn định quốc phòng, 

an ninh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

6. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

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

Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.  

10. Quy mô đầu tư  

a) Cầu tàu chính: Chiều dài khoảng 40m, chiều rộng khoảng 8,6m. Kết cấu 

dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc bê tông cốt thép (BTCT); bản mặt cầu, gờ 

chắn xe, dầm ngang, dầm dọc, cầu thang lên xuống kết cấu bằng BTCT; 

b) Cầu dẫn: Chiều dài khoảng 26m, chiều rộng khoảng 7,1m (tại ví trí xây 
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vọng gác). Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc BTCT; bản mặt cầu, gờ 

chắn xe, dầm ngang, dầm dọc kết cấu bằng BTCT. 

c) Bến mái nghiêng: Chiều dài khoảng 20m, chiều rộng khoảng 8,5m. Kết 

cấu bằng BTCT. 

d) Bờ kè: Tổng chiều dài kè bờ khoảng 200m. Kết cấu thân kè bằng khối bê 

tông; chân kè bằng ống BTCT kết hợp với đá hộc đổ; đỉnh kè bằng tấm BTCT. 

đ) Hạng mục phụ trợ: 

- Vọng  gác trên cầu (02 cái): Diện tích khoảng 12m2;  

- Đường sau kè: Bằng bê tông xi măng trên lớp cấp phối đá dăm. 

- Nhà làm việc chỉ huy: Diện tích khoảng 298m2/tầng x 2 tầng, hệ thống điện 

nước, hệ thống chống sét. 

- Nhà ở cán bộ, chiến sỹ: Diện tích khoảng 305m2 (1 tầng), hệ thống điện nước, 

hệ thống chống sét.  

- Nhà kho: Diện tích khoảng 50m2 (1 tầng).  

- Tường rào, cổng ngõ: Tổng chiều dài khoảng 122m, bao gồm cổng chính và 

tường rào trụ bê tông kết hợp lam đứng và xây gạch. 

- Hệ thống đảm bảo: 

+ Hệ thống cấp điện, cấp nước, PCCC, hệ thống phao báo hiệu và các phụ 

kiện đồng bộ; 

+ Hệ thống xăng dầu: Xây dựng bể chứa dầu có kích thước khoảng 

(4.25x3.65x3.25)m; bố trí ở đầu bến; kết cấu khung bể bằng BTCT đổ toàn khối; 

đường ống cấp dầu sử dụng đường ống mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ; trên bố trí hai 

họng cấp dầu và hai họng thu dầu thải. 

+ Hạ tầng kỹ thuật, sân vườn: Diện tích khoảng 448m2, nền sân bê tông; 

mương thoát nước xung quanh; hoàn thiện hệ thống điện, .... 

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

12. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 45/BC-BCH ngày 08/01/2020 của Bộ chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

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

95/BC-SKHĐT ngày 04/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, TC, XD,  

NN và PTNT; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND huyện Núi Thành;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN.               
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\To Trinh\TT 2020\3 06.TTr PD chu truong dau tu du an Cau tau 

kiem soat tau ca Tram bien phong An Hoa cang Ky Ha.docx)                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 95  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa,  

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 48/TTr-BCH ngày 08/01/2020 

của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. 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 chủ trương đầu tư dự án: Cầu tàu kiểm 

soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng 

Kỳ Hà, 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 chủ trương đầu tư. 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 45/BC-BCH ngày 08/01/2020 của Bộ Chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 63/BC-SKHĐT 

ngày 26/02/2020 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 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng 

dẫn 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 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị 
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quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 

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

Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020. 

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 Giao thông vận tải. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. 

2. Dự án nhóm: C. 

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: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

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

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). 
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Quốc phòng, an ninh.  

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 - 2021. 

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

1. Sở Giao thông (Công văn số 151/SGTVT-QLCLCT ngày 20/01/2020 và 

Công văn số 395/SGTVT-QLCLCT ngày 27/02/2020): 

- Sự cần thiết đầu tư: Việc đầu tư xây dựng cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm 

kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà là cần thiết, 

nhằm đảm bảo cho công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào khu vực được thuận 

lợi và được kiểm soát đầy đủ, chặt chẽ; góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ 

quyền vùng biển Việt Nam; đảm bảo ổn định quốc phòng, an ninh phục vụ phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. 

- Về vị trí và quy hoạch liên quan: Theo bảng tọa độ tại văn bản số 186/BCH-

TM ngày 07/02/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, vị trí dự án nằm 

phía bờ trái luồng hàng hải Kỳ Hà (phía đối diện là cảng Kỳ Hà nằm phía bờ phải), 

địa phận xã Tam Hải, huyện Núi Thành. Qua kiểm tra, vị trí dự án không có trong 

quy hoạch nông thôn mới xã Tam Hải. Do vậy, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên 

phòng tỉnh lấy ý kiến của Cảng vụ hàng hải Quảng Nam về các nội dung liên quan 

đến luồng hàng hải cảng Kỳ Hà và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét về nội dung 

quy hoạch. 

- Về quy mô: Quy mô cầu tàu chữ T và bến mái nghiêng theo đề xuất báo 

cáo chủ trương đầu tư và Báo cáo số 221/BCH-TM ngày 14/02/2020 của Bộ Chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh là phù hợp, cụ thể: 
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+ Bến chữ T: Phần cầu chính dài 40m, chiều rộng 8,6m; cầu dân dài khoảng 

26m, chiều rộng 7,1m. Cầu phục vụ cho tàu cá dài đến 32m, công suất đến 

1.000CV. 

+ Bến mái nghiêng: Chiều dài 20m, chiều rộng 8,5m. 

+ Kết cấu: Bằng bê tông và bê tông cốt thép. 

Các ý kiến đề nghị của Sở Giao thông vận tải đã được Bộ Chỉ huy Bộ đội 

biên phòng tỉnh bổ sung giải trình làm rõ tại các văn bản số 186/BCH-TM ngày 

07/02/2020 và số 221/BCH-TM ngày 14/02/2020, đồng thời Cảng vụ hàng hải 

Quảng Nam đã có văn bản số 97/CVHHQNa-PCTT-ATNHH ngày 03/03/2020 

thống nhất xác định vị trí nhô ra xa nhất của dự án nằm bên ngoài phạm vi bảo vệ 

luồng hàng hải.    

2. UBND huyện Núi Thành và Ban Quản lý KKTM Chu Lai: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 53/SKHĐT-TĐDA ngày 09/01/2020 

lấy ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trình thẩm định (kèm theo Tờ trình số 

48/TTr-BCH ngày 08/01/2020), tuy nhiên đến ngày lập Báo cáo thẩm định chủ 

trương đầu tư dự án, UBND huyện Núi Thành và  Ban Quản lý KKTM Chu Lai 

không có văn bản tham gia ý kiến góp ý (đã quá thời hạn góp ý) nên được xem là 

thống nhất các nội dung của hồ sơ (theo 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). 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Hiện nay tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành 

có hai cửa biển An Hòa và Cửa Lở là các luồng cho tàu, thuyền ra vào đánh bắt 

hải sản trên biển; tuy nhiên các phương tiện hoạt động nghề cá tại các xã Tam 

Quang, Tam Hải, Tam Giang và các địa phương khác trong và ngoài tỉnh không 

thể đi lại qua Cửa Lở do sông Trường Giang đoạn từ Cồn Si (ngã 3 Cổ Cò) đến 

Cảng Hậu cần nghề cá dài trên 6 km do không đảm bảo độ sâu cho tàu có công 

suất  trên 90 CV qua lại. Do đó các phương tiện hoạt động nghề cá trên địa bàn 

và trong, ngoài tỉnh buộc phải đi lối cửa biển An Hòa để đánh bắt hải sản trên biển 

và cập Cảng Hậu cần nghề cá Tam Quang làm dịch vụ hậu cần và cung cấp, thu 

mua hải sản. Từ những đặc điểm nêu trên, việc đầu tư xây dựng công trình cầu 

tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa là hết sức cần thiết và 

cấp bách nhằm trực tiếp đảm bảo cho ngư dân làm thủ tục khi ra vào cửa biển An 

Hòa, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ Trạm hoàn thành nhiệm vụ. Đây 

cũng là công trình vừa bảo đảm cho nhiệm vụ củng cố giữ vững quốc phòng, an 

ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, vừa để thực hiện tốt nhiệm 

vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

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 Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên 

phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của 

nhà nước.  
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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: Danh mục 

dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định 

số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. Vị trí xây dựng công trình không ảnh 

hưởng đến quy hoạch tổng thể Khu KTM Chu Lai, cảng Kỳ Hà và quy hoạch 

nông thôn mới xã Tam Hải..  

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 35.000.000.000 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: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung:  

a.1. Cầu tàu chính: Chiều dài khoảng 40m, chiều rộng khoảng 8,6m. Kết cấu 

dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc bê tông cốt thép (BTCT); bản mặt cầu, gờ 

chắn xe, dầm ngang, dầm dọc, cầu thang lên xuống kết cấu bằng BTCT;  

a.2. Cầu dẫn: Chiều dài khoảng 26m, chiều rộng khoảng 7,1m (tại ví trí xây 

vọng gác). Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc BTCT; bản mặt cầu, gờ chắn 

xe, dầm ngang, dầm dọc kết cấu bằng BTCT. 

a.3. Bến mái nghiêng: Chiều dài khoảng 20m, chiều rộng khoảng 8,5m. Kết 

cấu bằng BTCT. 

a.4. Bờ kè: Tổng chiều dài kè bờ khoảng 200m. Kết cấu thân kè bằng khối 

bê tông; chân kè bằng ống BTCT kết hợp với đá hộc đổ; đỉnh kè bằng tấm BTCT. 

a.5. Hạng mục phụ trợ: 

- Vọng  gác trên cầu (02 cái): Diện tích khoảng 12m2;  

- Đường sau kè: Bằng bê tông xi măng trên lớp cấp phối đá dăm. 

- Nhà làm việc chỉ huy: Diện tích khoảng 298m2x2 tầng, hệ thống điện nước, 

hệ thống chống sét.  

- Nhà ở cán bộ, chiến sỹ: Diện tích khoảng 305m2 (1 tầng), hệ thống điện nước, 

hệ thống chống sét.  

- Nhà kho: Diện tích khoảng 50m2 (1 tầng).  

- Tường rào cổng ngõ: Tổng chiều dài khoảng 122m, bao gồm cổng chính và 

tường rào trụ bê tông kết hợp lam đứng và xây gạch.  

- Hệ thống đảm bảo:  

+ Hệ thống cấp điện, cấp nước, PCCC, hệ thống phao báo hiệu và các phụ kiện 

đồng bộ;  

+ Hệ thống xăng dầu: Xây dựng bể chứa dầu có kích thước khoảng 

(4.25x3.65x3.25m) bố trí ở đầu bến; kết cấu khung bể bằng BTCT đổ toàn khối; 

đường ống cấp dầu sử dụng đường ống mạ kẽm và phụ kiện đồng bộ; trên bố trí hai 

họng cấp dầu và hai họng thu dầu thải. 

+ Hạ tầng kỹ thuật, sân vườn: Diện tích khoảng 448m2, nền sân bê tông; mương 

thoát nước xung quanh; hoàn thiện hệ thống điện, .... 
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b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân 

sách tỉnh là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn ngân sách tỉnh dự kiến 

bố trí 35.000.000.000 đồng giai đoạn 2020-2021 (theo Báo cáo thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn số 62/BC-SKHĐT ngày 26/02/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư) là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 

gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2021; qua xem xét văn bản thẩm định 

nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất tiến 

độ thực hiện dự án 2020-2021. 

f) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án được lập trên cơ sở dự tính khối lượng theo 

thiết kế sơ bộ và định mức, đơn giá công việc thực hiện theo quy định của nhà 

nước; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 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 của cấp 

thẩm quyền. 

Sau khi chủ trương đầu tư 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 

chủ trương đầu tư dự án Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An 

Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng 

Nam xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo 

quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCH BĐBP tỉnh; 

- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:  63 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  26 tháng 02 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn 

Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tại Tờ 

trình số 46/TTr-BCH ngày 08/01/2020 về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn dự án Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An 

Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; 

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn dự án, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn nguồn ngân sách tỉnh cho dự án Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát 

Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Quảng Nam, như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Tờ trình số 46/TTr-BCH ngày 08/01/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Quảng Nam về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên 

phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; 

2. Báo cáo số 45/BC-BCH ngày 08/01/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Quảng Nam về thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án Cầu tàu kiểm 

soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng 

Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam; 

3. Báo cáo số 47/BC-BCH ngày 08/01/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Quảng Nam về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu tàu kiểm soát tàu 

cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ 

đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách Nhà nước; 

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công: Nghị định số 

77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và kế hoạch hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng 
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dẫn Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015, số 

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016.  

3. Các văn bản liên quan: 

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

- Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 

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

nước năm 2020 ; 

- Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Quảng Nam; 

- Pháp lý 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 phối hợp thẩm định: Ý kiến bằng văn bản. 

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: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: 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. Chủ đầu tư dự án: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

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

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 35.000.000.000 đ (Ba mươi lăm tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 100%. 

9. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 109/STC-ĐT ngày 

14/01/2020 của Sở Tài chính). 
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Dự án Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn 

Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam do Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam lập, với tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, đầu 

tư từ ngân sách tỉnh. 

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh Quảng Nam 

đã thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020, đồng thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020 đã giao danh mục dự án đầu tư khởi công mới trong 

đó có dự án này. Tuy nhiên chưa được giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng như 

mức bố trí vốn năm 2020, đề nghị cơ quan chủ trì thẩm định kiểm tra, rà soát kế 

hoạch vốn 2020 của ngân sách tỉnh, đồng thời theo dõi ý kiến chỉ đạo của Thường 

trực HĐND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xử lý cho phù hợp. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về chủ trương 

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019; 

Được HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất khởi công mới trong kế hoạch 

2020 từ nguồn ngân sách tỉnh tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

của HĐND tỉnh và Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND 

tỉnh  (Biểu số 05). 

2. Về tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Chủ trương đầu tư Dự án được chủ đầu tư lập với tổng mức đầu tư dự kiến 

là 35 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, đảm bảo mức dự kiến tại Báo cáo số 216/BC-

UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo HĐND tỉnh về đánh 

giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư 

công năm 2019 tỉnh Quảng Nam (Biểu số 05 về danh mục dự án đề nghị bổ sung 

kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đầu tư kế hoạch năm 2020); đồng thời 

dự án đã được UBND tỉnh dự nguồn bố trí khởi công mới trong kế hoạch 2020. 

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến 

2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm được HĐND tỉnh thông qua; dự án 

triển khai từ năm 2020, phân kỳ đầu tư năm đầu trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và các năm tiếp theo tiếp tục triển khai trong kế hoạch 2021-2025 dự 

kiến đảm bảo phù hợp trong khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh giai đoạn này. 

 IV. Kết luận 

Dự án Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn 

Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam có thời 

gian đầu tư phù hợp, đảm bảo trong khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 2021-2025 

của tỉnh.  
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Trên cơ sở các thủ tục đầu tư dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn ngân 

sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn hằng năm đảm bảo 

theo phân kỳ tiến độ thực hiện dự án. 

Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư 

tiếp theo theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án./. 

 Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, LĐVX, QHTH, TĐDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 395/SGTVT-QLCLCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  27 tháng 02 năm 2020 

V/v góp ý chủ trương đầu tư Dự án 

Cầu tàu kiểm soát tàu cá trạm kiểm 

soát biên phòng An Hòa, đồn Biên 

phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Nam. 

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 186/BCH-TM ngày 

07/02/2020 và số 221/BCH-TM ngày 14/02/2020 của Bộ chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh về việc xác định vị trí và quy mô Dự án Cầu tàu kiểm soát 

tàu cá trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng 

Kỳ Hà, sau khi nghiên cứu, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:  

Ngày 20/01/2020, Sở GTVT đã có văn bản số 151/SGTVT-QLCLCT 

về việc tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án  

Cầu tàu kiểm soát tàu cá trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, đồn Biên 

phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, theo đó, do hồ sơ báo cáo đề xuất đầu tư còn 

thiếu một số nội dung và hồ sơ liên quan nên Sở GTVT chưa có cơ sở góp 

ý về vị trí, quy hoạch và quy mô đầu tư dự án. 

Theo ý kiến bổ sung của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại văn 

bản số 186/BCH-TM ngày 07/02/2020 và văn bản số 221/BCH-TM ngày 

14/02/2020, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Về vị trí và quy hoạch liên quan:  

Theo bảng tọa độ tại văn bản số 186/BCH-TM ngày 07/02/2020 của 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, vị trí dự án nằm phía bờ trái luồng 

hàng hải Kỳ Hà (phía đối diện là cảng Kỳ Hà nằm phía bờ phải), địa phận 

xã Tam Hải, huyện Núi Thành. Qua kiểm tra, vị trí Dự án không có trong 

quy hoạch nông thôn mới xã Tam Hải. 

Do vậy, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lấy ý kiến của 

Cảng vụ hàng hải Quảng Nam về các nội dung liên quan đến luồng  hàng 

hải Kỳ Hà và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét về nội dung quy hoạch. 

Hiện nay, tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành có 02 luồng đường thủy 

có hoạt động tàu cá ra vào (khu vực Kỳ Hà và Cửa Lở). Do vậy, đề nghị Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần bổ sung, làm rõ ưu điểm của việc lựa 

chọn vị trí xây dựng Trạm kiểm soát tàu cá tại khu vực Kỳ Hà và phương 

án kiểm soát tàu cá ra vào tại khu vực Cửa Lở. 

2. Về quy mô:  

Theo báo cáo số 22/BCH-TM ngày 14/2/2020 của Bộ Chỉ huy BĐBP 

tỉnh, cầu tàu chữ T có nhiệm vụ tiếp nhận kiểm tra tàu cá có chiều dài từ 

18m đến 32m (tương ứng cho tàu cá có công suất đến 1.000CV); bến 

nghiêng phục vụ thả và kéo tàu tuần tra của đơn vị. Do vậy, quy mô cầu tàu 
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chữ T và bến mái nghiêng theo đề xuất của báo cáo chủ trương đầu tư  là 

phù hợp, cụ thể: 

- Bến chữ T: Phần cầu chính dài 40m, chiều rộng 8,6m; cầu dẫn dài 

khoảng 26m, chiều rộng 7,1m. Cầu phục vụ cho tàu cá dài đến 32m, công 

suất đến 1.000CV. 

- Bến mái nghiêng: Chiều dài 20m, chiều rộng 8,5m. 

- Kết cấu: Bằng bê tông và bê tông cốt thép. 

- Về nội dung liên quan đến cao độ mặt cầu sẽ được nghiên cứu cụ thể 

trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi khi có số liệu khảo sát cao độ 

các mực nước thủy triều và chiều cao các loại tàu cập bến.  

Vậy, kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam; 

- Lưu: VT, QLCLCT. 
Linh\E:\Nam 2020\Tham dinh\Chu truong dau tu\03 ve quy 

mo dau tu cau tau kiem soat tau ca tram bien phong An Hoa, 

Don bien phong cang Ky Ha sua.doc 

   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
                 

Trần Ngọc Thanh 
 



UBND TINH QUANG NAM 
S TA! CHIINH 

S: ,103 /STC-DT 

V/v: Thain gia kiên thm djnh 
nguôn von va khã näng cn dôi von: 
di.r an Câu tàu kiêm soát tàu cá Tram 
kiêm soát biên phông An HOa, DOn 
Biên phông cia khau cãng K Ha va 
dr an Trung tam The diic the thao 
bãc Quãng Nam, 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Doe lap — Tu' do — Hanh phñc  

Quáng Nain, ngayJ9  tháng 01 nàin 2020 

KInh gri: S K hoçtch và Du tu. 

So' Tài chInh Quàng Nam nhn duçc Cong van s 49/SKBDT-. 
LDVX ngày 09/01/2020 cña S Kê hoach  và Dâu tu v d ngh thm dijnh 
nguôn vOn và khà nãng can dôi von 2 dir an là: Dir an Cu tàu kiêm soát 
tàu cá Tram  kiêrn soát biên phông An Hôa, ôn Biên phông c'a khu cáng 
K5i Ha Va Dir an Trung tam The dc the thao bäc Quàng Narn. 

Vê van âê nay, S& Tài chInh có kiên nhis sau: 
1. Dir an Cu tàu kim soát tàu Ca Tram  kim soát biên phông An 

Hôa, Don Biên phông cüa khu càng Ki Ha do B ciii huy b di biên 
phông Quàng Nam 1p, vói tong müc dâu tu 3 5.000 triu dông, dlâu tu tr 
nguôn ngân sách tinh. 

Tai Nghj quyt s 35/NQ-HDND ngày 17/12/2019 HDND tinh 
Quáng Narn dã thông nhât bô sung d? an vào kê hoach  dTâu tu' cong trung 
han giai  doan 2016-2020, dông thè'i tai  Quyêt djnh so 4122/QD-UBND 
ngày 18/12/2020 cña UBND tinh Quang Nam ye Giao chi tiêu ké hoach 
phát trin kinh t - xã hi và Dir toán ngân sách nhà nuO'c näm 2020 dã 
giao danh mic dir an du tu khii cong rni trong do có d? an nay. Tuy 
nhiên chira duQ'c giao cii the v tong miirc diâu tu cong nhu mirc bO trI von 
nãm 2020. 

D nghj Si IK hoach và Du tu' kim tra rà soát k hoach  véni 2020 
cüa ngân sách tinE, dông thOi theo döi kin chi dao  cüa ThuOng trçrc 
HDND tinh d tharn miru UBND tinh xü 1 cho phà hçp. 

2. Dir an Trung tam TDTT bc Quàng Narn do UBND Thj xã Din 
Bàn 1p vái tong rnñ'c dâu tLr 121 t dOng, nguôn ngân sách tinh ho tro' 25 
t' dông, ngân sách thj xã 96 t' dông. 

Tai ki hcp thu 11, HDND tinh khóa IX da. Co Nghj quyt s 23/NQ-
HDND ngày 3/10/2019 trong do có ni dung thông nhât drng thrc hin 
D an Trung tarn TDTT bc Quãng Nam theo hInh thtrc PPP, chuyên sang 



du tu cong vói tng mirc du tu 87,624 t dng, ngân sách tinh h trcl 25 
t' dOng, ngân sách thj xã can dOi phân con li. 

Nhu vy Thj xã Din Bàn dà 1p d? an vói tng mIrc du tu tang 
them 33,376 t' dông so nghj quyêt HDND tinh. 

D nghj S& IK hoach và Du tu kim tra rà soát k hoach vn 2020 
va näm tiêp theo cii'ia ngân sách tinh dê h trci du an, dOng thO'i xin ldên chi 
do ciia Thithng tnrc HDND tinh ye tong mirc dê tharn rnuu UBND tinh xir 
1 cho phi hop. 

Tren day là mt s kin tham gia cii'ia S6 Tài chInh, d nghi, S& K 
hoch và Dâu tu nghiên ciiru tong h9'p./. 

I\Toi u/ian: 
- Nhu trên; 

BCH BP, TX D Bàn; 
- BGD; 
-Lru: VT,DT. 

KT. GIAMBOC 
PHO GIAM DOC 

 

Trân Quôc Tuân 

















 

 

BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 47/BC-BCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

       Quảng Nam, ngày 08 tháng 01 năm 2020 

BÁO CÁO 

  Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Cầu Tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát  

Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Quảng Nam 

     

               Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

     

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng về 

công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

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

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020. 

 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, kính trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trương đầu 

tư Dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn 

Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, BĐBP tỉnh tỉnh với những nội dung sau: 
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 

 1. Tên dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 
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 2. Dự án nhóm: C. 

 3. Cấp quyết định dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. 

5. Địa điểm xây dựng: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 35.000.000.000đ (Ba mươi lăm tỷ đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:   28.530.000.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:        632.000.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.031.000.000 đồng; 

- Chi phí khác:          630.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:      3.200.000.000 đồng. 

(Có Bảng tổng hợp dự toán công trình kèm theo). 

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III. 

9. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương tỉnh.   

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết phải đầu tư 

 - Cửa biển Kỳ Hà có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã 

hội và quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Núi Thành 

nói riêng; đây là nơi ra vào trao đổi hàng hóa, hải sản của tàu, thuyền huyện Núi 

Thành và một số địa phương ngoài tỉnh. Hằng năm, Trạm kiểm soát Biên phòng 

An Hòa phải làm thủ tục xuất, nhập cho hàng chục nghìn lượt phương tiện hoạt 

động trong lĩnh vực thủy sản (năm 2019 = 21.489 lượt phương tiện/142.287 lượt 

lao động, trong đó xuất 109.763 lượt phương tiện/69.486 lượt lao động, nhập 

11.726 lượt phương tiện/72.801 lượt lao động; tăng 2.269 lượt phương 

tiện/37.227 lượt lao động so với năm 2018). Tuy nhiên khi đăng ký sổ hành 

trình xuất, nhập bến ngư dân đều phải dùng thúng bơi vào bờ làm thủ tục, vì 

hiện nay chưa có cầu tàu cho tàu, thuyền cập mạn. Do đó, cán bộ, chiến sỹ của 

Trạm rất khó khăn trong việc sử dụng phương tiện chuyên dụng (tàu hoặc ca nô) 

để cập mạn sang tàu, thuyền xuất, nhập bến làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, 

nhất là trong điều kiện thời tiết xấu (mưa, bão, áp thấp nhiệt đới…).  

- Tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành có hai cửa biển An Hòa và Cửa Lở 

cho tàu, thuyền ra vào đánh bắt hải sản trên biển; tuy nhiên các phương tiện hoạt 

động nghề cá tại xã Tam Quang, Tam Hải, Tam Giang và ngoài tỉnh không thể 

đi lại qua Cửa Lở do sông Trường Giang đoạn từ Cồn Si (ngã 3 Cổ Cò) đến 

Cảng Hậu cần nghề cá dài trên 6 km không đảm bảo độ sâu cho tàu có công suất  

trên 90 CV qua lại (đoạn đường sông này không nằm trong quy hoạch được nạo 

vét, nâng cấp để tàu vận tải đi từ Cửa Lở cập cảng Trường Hải); do đó các 

phương tiện hoạt động nghề cá trên địa bàn và trong, ngoài tỉnh buộc phải đi lối 

cửa biển An Hòa để đánh bắt hải sản trên biển và cập Cảng Hậu cần nghề cá 

Tam Quang làm dịch vụ hậu cần và cung cấp, thu mua hải sản.   

Từ những đặc điểm nêu trên, việc đầu tư xây dựng công trình cầu tàu 
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kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa là hết sức cần thiết và cấp 

bách nhằm trực tiếp đảm bảo cho ngư dân làm thủ tục khi ra vào cửa biển An 

Hòa, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ Trạm hoàn thành nhiệm vụ. 

Đây cũng là công trình vừa bảo đảm cho nhiệm vụ củng cố giữ vững quốc 

phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, vừa để thực 

hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

2. Mục tiêu đầu tư 

 Dự án Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn 

Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhằm 

bảo đảm cho công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào khu vực biên giới biển 

vừa nhanh chóng thuận lợi, vừa đầy đủ, chặt chẽ; góp phần quản lý, bảo vệ vững 

chắc chủ quyền vùng biển Việt Nam; đảm bảo ổn định về quốc phòng, an ninh 

phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. 

 3. Nội dung và quy mô đầu tư 

 3.1.Quy trình khảo sát 
- Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-2000.  

- Quy phạm đo vẽ địa hình theo tiêu chuyên ngành 96 TCN 43-90.  

- Công tác trắc địa trong xây dựng - yêu cầu chung TCVN 9398-2012.  

- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437-2012.  

- Quy trình thí nghiệm cơ học đất đá trong phòng TCVN 7572-2006. 

3.2. Quy trình thiết kế  

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN) 01:2008/BXD: 03 tập. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự 

nhiên dùng trong xây dựng. 

- Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN/BXD): 11 tập. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11419:2016 Tiêu chuẩn quốc gia về luồng 

tàu biển và yêu cầu thiết kế. 

- Tiêu chuẩn thiết kế (TCTK) 22 TCN 207-92 Công trình bến cảng biển. 

- TCTK 22 TCN 219-94 công trình bến cảng sông. 

- TCTK công nghệ cảng biển, tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) 04-2010/CHHVN; 

- TCCS 03-2010/CHHVN Quy trình khai thác kỹ thuật công trình cảng 

biển và khu nước. 

- TCTK 22TCN 222-95 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên 

công trình thủy. 

- TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi; nền các công trình thủy công; yêu 

cầu thiết kế. 

- TCXD 88:1982 Cọc; phương pháp thí nghiệm hiện trường. 

- TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 

- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép. 

- TCVN 10304:2014 Móng cọc. 

- TCVN 3223-1994 Que hàn điện dùng cho thép cacbon, thép hợp kim thấp. 

- TCVN 1916-1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc. 

- TCVN 4116:1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công. 
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- TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; yêu cầu bảo vệ 

chống ăn mòn trong môi trường biển. 

- TCXD 65:1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng. 

- TCVN 3993:1985 (Nguyên tắc cơ bản để thiết kế) Chống ăn mòn trong 

xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 

- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06. 

- Quy trình thiết kế áo đường cứng 22 TCN 223-95. 

- TCVN 4447:2012 Công tác đất quy trình thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 9901: 2014 Công trình thủy lợi; yêu cầu thiết kế đê biển.  

- TCVN 9343-2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; hướng dẫn công 

tác bảo trì. 

- Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN-237-01. 

3.3. Kỹ thuật 

Việc lựa chọn quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cho cầu tàu được xác định theo 

nguyên tắc: Căn cứ đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo sát các điều kiện tự nhiên 

(địa hình, địa chất, thủy văn....) của khu vực tuyến đi qua. 

 4. Quy mô công trình 

 4.1. Cầu tàu chính 

- Chiều dài: 40m. 

- Chiều rộng: 8,6m. 

- Cao độ đỉnh bến: +2,3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Cao độ đáy bến: - 4,3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

 - Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc bê tông cốt thép (BTCT) 

M400 đá 1x2 đúc sẵn.  

- Bản mặt cầu dày 20cm, gờ chắn xe kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ 

tại chỗ. 

- Dầm ngang, dầm dọc có kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

- Cầu thang lên xuống có kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

4.2. Cầu dẫn 

- Chiều dài: 26m. 

- Chiều rộng: 7,1m (tại ví trí xây xây vọng gác: ~ 13,6m). 

- Cao độ đỉnh cầu dẫn: +2.3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc BTCT M400 đá 1x2 đúc sẵn.  

- Bản mặt cầu dày 20cm, gờ chắn xe kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ 

tại chỗ. 

- Dầm ngang, dầm dọc kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

4.3. Bến mái nghiêng 

- Chiều dài: 20m. 

- Chiều rộng: 8,5m. 

- Độ dốc dọc: i= 5,9%. 

- Cao độ đỉnh bến (phía trên): +2.3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Cao độ đỉnh bến (phía dưới): +1.105m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc BTCT M400 đá 1x2 đúc sẵn. 
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- Bản mặt cầu dày 30cm, gờ chắn xe kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ 

tại chỗ. 

- Dầm ngang, dầm dọc kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

- Độ dốc dọc i = 5,9%. 

4.4. Bờ kè 

- Tổng chiều dài kè bờ = 200m.  

- Cao trình đỉnh kè: + 2,3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Cao trình đáy kè: + 0,3 (hệ cao độ Hòn dấu). 

- Mai dốc m = 2. 

- Kết cấu thân kè bằng khối bê tông M300 đá 1x2 đúc sẵn. 

- Kết cấu chân kè bằng ống BTCT M300 đá 1x2 đúc sẵn kết hợp với đá 

hộc đổ. 

- Kết cấu đỉnh kè bằng tấm BTCT M300 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

4.5. Hạng mục phụ trợ 

- Vọng  gác trên cầu (02 cái): Diện tích 12m
2
; móng xà, dầm giằng bằng 

BTCT đá 1x2 m300; tường xây gạch ống VXM M75; cửa đi cửa sổ nhôm kính; 

tường lăn sơn 1 nước, lót 2 nước phủ; mái đổ BTCT đá 1x2 dán ngói; đường nội 

bộ, sân vườn, tường rào. 

- Đường sau kè: Bằng bê tông đá 1x2 M250 dài 170m, rộng 3,5m, dày 22cm, 

trên lớp cấp phối đá dăm dày 15cm. 

- Nhà làm việc chỉ huy: Diện tích 298m
2
x2 tầng, 7 gian kết cấu móng dầm 

sàn bằng BTCT M250, tường xây gạch dày (200;100mm) vữa xi măng M50, 

hoàn thiện tô trát vữa xi măng M75, hệ thống cửa bằng nhôm kính cao cấp, hoàn 

thiện nền nhà lát gạch Granit KT 600x600, tường  sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ 

thống điện nước đi âm sàn, dầm, hệ thống chống sét dùng tia tiên đạo.  

- Nhà ở cán bộ, chiến sỹ: Diện tích 305m
2
 (1 tầng), 12 gian, kết cấu móng 

dầm sàn bằng BTCT M250, tường xây gạch dày 200, 100 vữa xi măng M50, hoàn 

thiện tô trát vữa xi măng M75, hệ thống cửa bằng nhôm kính cao cấp, hoàn thiện 

nền nhà lát gạch Granit kt 600x600, tường sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ thống điện 

nước đi âm sàn, dầm, hệ thống chống sắt dùng tia tiên đạo.  

- Nhà kho: Diện tích 50m
2
 (1 tầng), 2 gian, kết cấu móng dầm sàn bằng 

BTCT M250, tường xây gạch (dày 200; 100) vữa xi măng M50, hoàn thiện tô 

trát vữa xi măng M75, hệ thống cửa bằng nhôm kéo 2 đầu, hoàn thiện nền nhà 

đổ bê tông đá 10x20 M200 dày 18cm, tường sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ thống 

điện nước đi âm sàn, dầm.  

- Tường rào cổng ngõ: Tổng chiều dài 122m, bao gồm cổng chính và tường 

rào trụ bê tông kết hợp lam đứng và xây gạch, kết cấu móng dùng bê tông đá 1x2 

mác 250, hoàn thiện tô trát vữa xi măng M75, chân trụ ốp đá Granit hệ thống cánh 

cửa bằng inox, tường lam hoàn thiện sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ thống điện nước 

đi âm sàn, dầm. 
 

- Hệ thống đảm bảo 

+ Hệ thống cấp điện: Nguồn điện được cấp từ nguồn điện của Trạm kiểm 

soát Biên phòng; trên mặt bến bố trí tủ điện và hệ thống trụ điện trên bến. 
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+ Hệ thống xăng dầu: Xây dựng bể chứa dầu có kích thước 

(4.25x3.65x3.25m) bố trí ở đầu bến; kết cấu khung bể bằng BTCT đổ toàn khối; 

đường ống cấp dầu sử dụng đường ống mạ kẽm D90mm và phụ kiện đồng bộ; trên 

bố trí hai họng cấp dầu D60 mm và hai họng thu dầu thải. 

+ Hệ thống cấp nước: Nguồn nước cấp cho bến lấy từ nguồn giếng khoan; bể 

chứa nước xây bằng BTCT M250.  

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Tại vị trí bể dầu xây 01 bể chứa cát 

cứu hỏa. 

+ Hệ thống phao báo hiệu: Trên khu vực neo đậu bố trí 02 phao báo hiệu khu 

nước thuộc phạm vi bến và khu vực quay trở tàu; phao được neo bằng rùa BTCT, 

phụ kiện đồng bộ. 

+ Hạ tầng kỹ thuật, sân vườn của bến: Diện tích 448m
2
, nền sân bê tông đá 

1x2 M200; mương thoát nước xung quanh; hoàn thiện hệ thống điện. 

 5. Đánh giá tác động môi trường 

- Môi trường đất và sạt lở: Việc đào, đắp nền đường và vận chuyển đất sẽ 

gây ra bụi trong quá trình thi công. Ngoài ra lượng chất thải ra từ công trình cũng 

có khả năng làm ảnh hưởng đến môi trường của khu vực thi công nói chung. 

- Để tránh ảnh hưởng đến môi trường cần phải dự kiến những giải pháp kỹ 

thuật về phương án thi công, có biện pháp đảm bảo sự ổn định đối với lượng đất 

thừa đổ đi, dự kiến những vị trí đổ đất thừa phù hợp.  

- Môi trường nước: Việc xây dựng nền đường và cầu tầu có khả năng làm 

thay đổi các mạch nước ngầm về dòng chảy và thay đổi hướng của các dòng 

chảy nước mặt. 

  - Môi trường không khí: Khu vực tuyến đi qua có môi trường không khí 

trong lành do tác dụng của hệ sinh thái thực vật còn tốt. Việc thi công công trình sẽ 

làm ảnh hưởng đến môi trường không khí chủ yếu trong giai đoạn thi công do tác 

động của việc di chuyển của xe vận chuyển nguyên vật liệu, máy thi công và bụi 

phát sinh do nguyên vật liệu tập kết thi công công trình và đất đào đắp, nạo vét 

luồng lạch. Trong giai đoạn thi công do lưu lượng xe không cao nên việc ảnh 

hưởng đến môi trường không khí không lớn. Để tránh ảnh hưởng đến môi trường 

không khí trong giai đoạn thi công cần phải có giải pháp giảm thiểu phù hợp. 

- Các hệ sinh thái, hệ động thực vật 

+ Mặt tích cực: Cơ sở hạ tầng tốt hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, bảo 

vệ nguồn nước tự nhiên và hệ sinh thái thực vật, động vật tại khu vực thi công 

công trình. 

+ Mặt tiêu cực: Nếu không quản lý chặt chẽ thì công trình sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến môi trường sinh thái trên bờ, trên biển tại khu vực công trình. 

Vì vậy các ngành chức năng cần có biện pháp phát huy mặt tích cực, khắc 

phục mặt tiêu cực để bảo vệ môi trường. 

- Tác động trong quá trình thi công: Vật liệu xây dựng cần có biện pháp 

đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ chức công trường khoa học, hợp lý, không gây ô 

nhiễm nguồn nước và phải có biện pháp xử lý chất thải. 
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6. Công tác phòng, chống cháy nổ 
Đây là công trình giao thông, quy mô và kết cấu tương đối đơn giản, sử 

dụng vật tư chủ yếu là cát, đất, đá, xi măng, sắt thép... nên khó xảy ra cháy nổ. 

 7. Công tác bảo vệ môi trường 

Quá trình tổ chức thi công, xe vận chuyển nguyên vật liệu và xi măng sẽ 

gây ra tiếng ồn và bụi. Do đó cần tưới nước phủ bụi khi vận chuyển nguyên vật 

liệu và che chắn bụi khi thi công và giảm thiểu tiếng ồn.                                

Trên cơ sở báo cáo đề xuất nêu trên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ 

trương đầu tư Dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An 

Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban QLDA (TM). Th09. 

 

              CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

         Đại tá Nguyễn Bá Thông 

 

 
 

  

 



 

 

BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 48/TTr-BCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

       Quảng Nam, ngày 08 tháng 01 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

  Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cầu Tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát  

Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Quảng Nam 

     

              Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
     

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng về 

công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

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

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020. 

 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh kính trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trương đầu 

tư Dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn 

Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, BĐBP tỉnh với những nội dung sau: 
 I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 

 1. Tên dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 
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 2. Dự án nhóm: C. 

 3. Cấp quyết định dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. 

5. Địa điểm xây dựng: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 35.000.000.000đ (Ba mươi lăm tỷ đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:   28.530.000.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:        632.000.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.031.000.000 đồng; 

- Chi phí khác:          630.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:      3.200.000.000 đồng. 

(Có Bảng tổng hợp dự toán công trình kèm theo). 

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III. 

9. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương tỉnh.   

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết phải đầu tư 

 - Cửa biển Kỳ Hà có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã 

hội và quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Núi Thành 

nói riêng; đây là nơi ra vào trao đổi hàng hóa, hải sản của tàu, thuyền huyện Núi 

Thành và một số địa phương ngoài tỉnh. Hằng năm, Trạm kiểm soát Biên phòng 

An Hòa phải làm thủ tục xuất, nhập cho hàng chục nghìn lượt phương tiện hoạt 

động trong lĩnh vực thủy sản (năm 2019 = 21.489 lượt phương tiện/142.287 lượt 

lao động, trong đó xuất 109.763 lượt phương tiện/69.486 lượt lao động, nhập 

11.726 lượt phương tiện/72.801 lượt lao động; tăng 2.269 lượt phương 

tiện/37.227 lượt lao động so với năm 2018). Tuy nhiên khi đăng ký sổ hành 

trình xuất, nhập bến ngư dân đều phải dùng thúng bơi vào bờ làm thủ tục, vì 

hiện nay chưa có cầu tàu cho tàu, thuyền cập mạn. Do đó, cán bộ, chiến sỹ của 

Trạm rất khó khăn trong việc sử dụng phương tiện chuyên dụng (tàu hoặc ca nô) 

để cập mạn sang tàu, thuyền xuất, nhập bến làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, 

nhất là trong điều kiện thời tiết xấu (mưa, bão, áp thấp nhiệt đới…).  

- Tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành có hai cửa biển An Hòa và Cửa Lở 

cho tàu, thuyền ra vào đánh bắt hải sản trên biển; tuy nhiên các phương tiện hoạt 

động nghề cá tại xã Tam Quang, Tam Hải, Tam Giang và ngoài tỉnh không thể 

đi lại qua Cửa Lở do sông Trường Giang đoạn từ Cồn Si (ngã 3 Cổ Cò) đến 

Cảng Hậu cần nghề cá dài trên 6 km không đảm bảo độ sâu cho tàu có công suất  

trên 90 CV qua lại (đoạn đường sông này không nằm trong quy hoạch được nạo 

vét, nâng cấp để tàu vận tải đi từ Cửa Lở cập cảng Trường Hải); do đó các 

phương tiện hoạt động nghề cá trên địa bàn và trong, ngoài tỉnh buộc phải đi lối 

cửa biển An Hòa để đánh bắt hải sản trên biển và cập Cảng Hậu cần nghề cá 

Tam Quang làm dịch vụ hậu cần và cung cấp, thu mua hải sản.   

Từ những đặc điểm nêu trên, việc đầu tư xây dựng công trình cầu tàu 
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kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa là hết sức cần thiết và cấp 

bách nhằm trực tiếp đảm bảo cho ngư dân làm thủ tục khi ra vào cửa biển An 

Hòa, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ Trạm hoàn thành nhiệm vụ. 

Đây cũng là công trình vừa bảo đảm cho nhiệm vụ củng cố giữ vững quốc 

phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, vừa để thực 

hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

2. Mục tiêu đầu tư 

 Dự án Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn 

Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhằm 

bảo đảm cho công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào khu vực biên giới biển 

vừa nhanh chóng thuận lợi, vừa đầy đủ, chặt chẽ; góp phần quản lý, bảo vệ vững 

chắc chủ quyền vùng biển Việt Nam; đảm bảo ổn định về quốc phòng, an ninh 

phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. 

 3. Nội dung và quy mô đầu tư 

 3.1.Quy trình khảo sát 
- Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-2000.  

- Quy phạm đo vẽ địa hình theo tiêu chuyên ngành 96 TCN 43-90.  

- Công tác trắc địa trong xây dựng - yêu cầu chung TCVN 9398-2012.  

- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437-2012.  

- Quy trình thí nghiệm cơ học đất đá trong phòng TCVN 7572-2006. 

3.2. Quy trình thiết kế  

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN) 01:2008/BXD: 03 tập. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự 

nhiên dùng trong xây dựng. 

- Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN/BXD): 11 tập. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11419:2016 Tiêu chuẩn quốc gia về luồng 

tàu biển và yêu cầu thiết kế. 

- Tiêu chuẩn thiết kế (TCTK) 22 TCN 207-92 Công trình bến cảng biển. 

- TCTK 22 TCN 219-94 công trình bến cảng sông. 

- TCTK công nghệ cảng biển, tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) 04-2010/CHHVN; 

- TCCS 03-2010/CHHVN Quy trình khai thác kỹ thuật công trình cảng 

biển và khu nước. 

- TCTK 22TCN 222-95 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên 

công trình thủy. 

- TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi; nền các công trình thủy công; yêu 

cầu thiết kế. 

- TCXD 88:1982 Cọc; phương pháp thí nghiệm hiện trường. 

- TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 

- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép. 

- TCVN 10304:2014 Móng cọc. 

- TCVN 3223-1994 Que hàn điện dùng cho thép cacbon, thép hợp kim thấp. 

- TCVN 1916-1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc. 

- TCVN 4116:1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công. 
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- TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; yêu cầu bảo vệ 

chống ăn mòn trong môi trường biển. 

- TCXD 65:1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng. 

- TCVN 3993:1985 (Nguyên tắc cơ bản để thiết kế) Chống ăn mòn trong 

xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 

- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06. 

- Quy trình thiết kế áo đường cứng 22 TCN 223-95. 

- TCVN 4447:2012 Công tác đất quy trình thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 9901: 2014 Công trình thủy lợi; yêu cầu thiết kế đê biển.  

- TCVN 9343-2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; hướng dẫn công 

tác bảo trì. 

- Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN-237-01. 

3.3. Kỹ thuật 

Việc lựa chọn quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cho cầu tàu được xác định theo 

nguyên tắc: Căn cứ đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo sát các điều kiện tự nhiên 

(địa hình, địa chất, thủy văn....) của khu vực tuyến đi qua. 

 4. Quy mô công trình 

 4.1. Cầu tàu chính 

- Chiều dài: 40m. 

- Chiều rộng: 8,6m. 

- Cao độ đỉnh bến: +2,3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Cao độ đáy bến: - 4,3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

 - Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc bê tông cốt thép (BTCT) 

M400 đá 1x2 đúc sẵn.  

- Bản mặt cầu dày 20cm, gờ chắn xe kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ 

tại chỗ. 

- Dầm ngang, dầm dọc có kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

- Cầu thang lên xuống có kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

4.2. Cầu dẫn 

- Chiều dài: 26m. 

- Chiều rộng: 7,1m (tại ví trí xây xây vọng gác: ~ 13,6m). 

- Cao độ đỉnh cầu dẫn: +2.3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc BTCT M400 đá 1x2 đúc sẵn.  

- Bản mặt cầu dày 20cm, gờ chắn xe kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ 

tại chỗ. 

- Dầm ngang, dầm dọc kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

4.3. Bến mái nghiêng 

- Chiều dài: 20m. 

- Chiều rộng: 8,5m. 

- Độ dốc dọc: i= 5,9%. 

- Cao độ đỉnh bến (phía trên): +2.3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Cao độ đỉnh bến (phía dưới): +1.105m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc BTCT M400 đá 1x2 đúc sẵn. 
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- Bản mặt cầu dày 30cm, gờ chắn xe kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ 

tại chỗ. 

- Dầm ngang, dầm dọc kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

- Độ dốc dọc i = 5,9%. 

4.4. Bờ kè 

- Tổng chiều dài kè bờ = 200m.  

- Cao trình đỉnh kè: + 2,3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Cao trình đáy kè: + 0,3 (hệ cao độ Hòn dấu). 

- Mai dốc m = 2. 

- Kết cấu thân kè bằng khối bê tông M300 đá 1x2 đúc sẵn. 

- Kết cấu chân kè bằng ống BTCT M300 đá 1x2 đúc sẵn kết hợp với đá 

hộc đổ. 

- Kết cấu đỉnh kè bằng tấm BTCT M300 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

4.5. Hạng mục phụ trợ 

- Vọng  gác trên cầu (02 cái): Diện tích 12m
2
; móng xà, dầm giằng bằng 

BTCT đá 1x2 m300; tường xây gạch ống VXM M75; cửa đi cửa sổ nhôm kính; 

tường lăn sơn 1 nước, lót 2 nước phủ; mái đổ BTCT đá 1x2 dán ngói; đường nội 

bộ, sân vườn, tường rào. 

- Đường sau kè: Bằng bê tông đá 1x2 M250 dài 170m, rộng 3,5m, dày 22cm, 

trên lớp cấp phối đá dăm dày 15cm. 

- Nhà làm việc chỉ huy: Diện tích 298m
2
x2 tầng, 7 gian kết cấu móng dầm 

sàn bằng BTCT M250, tường xây gạch dày (200;100mm) vữa xi măng M50, 

hoàn thiện tô trát vữa xi măng M75, hệ thống cửa bằng nhôm kính cao cấp, hoàn 

thiện nền nhà lát gạch Granit KT 600x600, tường  sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ 

thống điện nước đi âm sàn, dầm, hệ thống chống sét dùng tia tiên đạo.  

- Nhà ở cán bộ, chiến sỹ: Diện tích 305m
2
 (1 tầng), 12 gian, kết cấu móng 

dầm sàn bằng BTCT M250, tường xây gạch dày 200, 100 vữa xi măng M50, hoàn 

thiện tô trát vữa xi măng M75, hệ thống cửa bằng nhôm kính cao cấp, hoàn thiện 

nền nhà lát gạch Granit kt 600x600, tường sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ thống điện 

nước đi âm sàn, dầm, hệ thống chống sắt dùng tia tiên đạo.  

- Nhà kho: Diện tích 50m
2
 (1 tầng), 2 gian, kết cấu móng dầm sàn bằng 

BTCT M250, tường xây gạch (dày 200; 100) vữa xi măng M50, hoàn thiện tô 

trát vữa xi măng M75, hệ thống cửa bằng nhôm kéo 2 đầu, hoàn thiện nền nhà 

đổ bê tông đá 10x20 M200 dày 18cm, tường sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ thống 

điện nước đi âm sàn, dầm.  

- Tường rào cổng ngõ: Tổng chiều dài 122m, bao gồm cổng chính và tường 

rào trụ bê tông kết hợp lam đứng và xây gạch, kết cấu móng dùng bê tông đá 1x2 

mác 250, hoàn thiện tô trát vữa xi măng M75, chân trụ ốp đá Granit hệ thống cánh 

cửa bằng inox, tường lam hoàn thiện sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ thống điện nước 

đi âm sàn, dầm. 
 

- Hệ thống đảm bảo 

+ Hệ thống cấp điện: Nguồn điện được cấp từ nguồn điện của Trạm kiểm 

soát Biên phòng; trên mặt bến bố trí tủ điện và hệ thống trụ điện trên bến. 
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+ Hệ thống xăng dầu: Xây dựng bể chứa dầu có kích thước 

(4.25x3.65x3.25m) bố trí ở đầu bến; kết cấu khung bể bằng BTCT đổ toàn khối; 

đường ống cấp dầu sử dụng đường ống mạ kẽm D90mm và phụ kiện đồng bộ; trên 

bố trí hai họng cấp dầu D60 mm và hai họng thu dầu thải. 

+ Hệ thống cấp nước: Nguồn nước cấp cho bến lấy từ nguồn giếng khoan; bể 

chứa nước xây bằng BTCT M250.  

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Tại vị trí bể dầu xây 01 bể chứa cát 

cứu hỏa. 

+ Hệ thống phao báo hiệu: Trên khu vực neo đậu bố trí 02 phao báo hiệu khu 

nước thuộc phạm vi bến và khu vực quay trở tàu; phao được neo bằng rùa BTCT, 

phụ kiện đồng bộ. 

+ Hạ tầng kỹ thuật, sân vườn của bến: Diện tích 448m
2
, nền sân bê tông đá 

1x2 M200; mương thoát nước xung quanh; hoàn thiện hệ thống điện. 

 5. Đánh giá tác động môi trường 

- Môi trường đất và sạt lở: Việc đào, đắp nền đường và vận chuyển đất sẽ 

gây ra bụi trong quá trình thi công. Ngoài ra lượng chất thải ra từ công trình cũng 

có khả năng làm ảnh hưởng đến môi trường của khu vực thi công nói chung. 

- Để tránh ảnh hưởng đến môi trường cần phải dự kiến những giải pháp kỹ 

thuật về phương án thi công, có biện pháp đảm bảo sự ổn định đối với lượng đất 

thừa đổ đi, dự kiến những vị trí đổ đất thừa phù hợp.  

- Môi trường nước: Việc xây dựng nền đường và cầu tầu có khả năng làm 

thay đổi các mạch nước ngầm về dòng chảy và thay đổi hướng của các dòng 

chảy nước mặt. 

  - Môi trường không khí: Khu vực tuyến đi qua có môi trường không khí 

trong lành do tác dụng của hệ sinh thái thực vật còn tốt. Việc thi công công trình sẽ 

làm ảnh hưởng đến môi trường không khí chủ yếu trong giai đoạn thi công do tác 

động của việc di chuyển của xe vận chuyển nguyên vật liệu, máy thi công và bụi 

phát sinh do nguyên vật liệu tập kết thi công công trình và đất đào đắp, nạo vét 

luồng lạch. Trong giai đoạn thi công do lưu lượng xe không cao nên việc ảnh 

hưởng đến môi trường không khí không lớn. Để tránh ảnh hưởng đến môi trường 

không khí trong giai đoạn thi công cần phải có giải pháp giảm thiểu phù hợp. 

- Các hệ sinh thái, hệ động thực vật 

+ Mặt tích cực: Cơ sở hạ tầng tốt hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, bảo 

vệ nguồn nước tự nhiên và hệ sinh thái thực vật, động vật tại khu vực thi công 

công trình. 

+ Mặt tiêu cực: Nếu không quản lý chặt chẽ thì công trình sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến môi trường sinh thái trên bờ, trên biển tại khu vực công trình. 

Vì vậy các ngành chức năng cần có biện pháp phát huy mặt tích cực, khắc 

phục mặt tiêu cực để bảo vệ môi trường. 

- Tác động trong quá trình thi công: Vật liệu xây dựng cần có biện pháp 

đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ chức công trường khoa học, hợp lý, không gây ô 

nhiễm nguồn nước và phải có biện pháp xử lý chất thải. 
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6. Công tác phòng, chống cháy nổ 
Đây là công trình giao thông, quy mô và kết cấu tương đối đơn giản, sử 

dụng vật tư chủ yếu là cát, đất, đá, xi măng, sắt thép... nên khó xảy ra cháy nổ. 

 7. Công tác bảo vệ môi trường 

Quá trình tổ chức thi công, xe vận chuyển nguyên vật liệu và xi măng sẽ 

gây ra tiếng ồn và bụi. Do đó cần tưới nước phủ bụi khi vận chuyển nguyên vật 

liệu và che chắn bụi khi thi công và giảm thiểu tiếng ồn.                               

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cầu tàu 

kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu 

cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban QLDA (TM). Th09. 

 

              CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 
 

         Đại tá Nguyễn Bá Thông 

 

 
 

  

 



 

 

BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:46/TTr-BCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

         Quảng Nam, ngày 08 tháng 01 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án: Công trình Cầu Tàu 

kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng  

cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

            

           Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
   

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng về 

công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

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

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh kính trình Uỷ ban nhân dân, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn Dự án: Cầu Tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng 

An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng 

Nam với những nội dung sau: 
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 I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 

 1. Tên dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

 2. Dự án nhóm: C 

 3. Cấp quyết định dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Chủ đầu tư : Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. 

5. Địa điểm xây dựng : Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 35.000.000.000đ (Ba mươi lăm tỷ đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:   28.530.000.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:        632.000.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.031.000.000 đồng. 

- Chi phí khác:          630.000.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng:      3.200.000.000 đồng. 

(Có Bảng tổng hợp dự toán công trình kèm theo). 

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian: 

+ Năm 2020: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng) 

+ Năm 2021: 15.000.000.000 đ (Mười năm tỷ đồng) 

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

8. Loại. cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III. 

9. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương tỉnh.   

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 
 II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Tờ trình Phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Dự án. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ.  

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kính trình Uỷ ban nhân dân, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn Dự án: Cầu Tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa. 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban QLDA (TM). Th09. 

 

            CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 
 

 

         Đại tá Nguyễn Bá Thông 
 

 

 



 

 

BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 45 /BC-BCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

       Quảng Nam, ngày 08 tháng 01 năm 2020 

BÁO CÁO 

  Thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư Dự án: Cầu Tàu kiểm soát tàu cá 

Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam 

     

              Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

     

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng về 

công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

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

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020. 

 Căn cứ hồ sơ Dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá tại Trạm kiểm soát Biên 

phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng (BĐBP) tỉnh thẩm định chủ trương đầu tư của Dự án với những nội 

dung sau: 

 1. Tên dự án: Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

 2. Dự án nhóm: C 
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 3. Cấp quyết định dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. 

5. Địa điểm xây dựng: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

6. Mục tiêu đầu tư 

 Dự án Cầu tàu kiểm soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn 

Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhằm 

bảo đảm cho công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào khu vực biên giới biển 

vừa nhanh chóng thuận lợi, vừa đầy đủ, chặt chẽ; góp phần quản lý, bảo vệ vững 

chắc chủ quyền vùng biển Việt Nam; đảm bảo ổn định về quốc phòng, an ninh 

phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. 

7. Nội dung và quy mô đầu tư 

 7.1.Quy trình khảo sát 
- Quy trình khảo sát đường ô tô 22 TCN 263-2000.  

- Quy phạm đo vẽ địa hình theo tiêu chuyên ngành 96 TCN 43-90.  

- Công tác trắc địa trong xây dựng - yêu cầu chung TCVN 9398-2012.  

- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437:2012.  

- Quy trình thí nghiệm cơ học đất đá trong phòng TCVN 7572-2006. 

7.2. Quy trình thiết kế  

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (QCXDVN) 01:2008/BXD:03 tập. 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự 

nhiên dùng trong xây dựng. 

- Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN/BXD): 11 tập. 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11419:2016 Tiêu chuẩn quốc gia về luồng 

tàu biển và yêu cầu thiết kế. 

- Tiêu chuẩn thiết kế (TCTK) 22 TCN 207-92 Công trình bến cảng biển. 

- TCTK 22 TCN 219-94 công trình bến cảng sông. 

- TCTK công nghệ cảng biển, tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) 04-2010/CHHVN; 

- TCCS 03-2010/CHHVN Quy trình khai thác kỹ thuật công trình cảng 

biển và khu nước. 

- TCTK 22TCN 222-95 Tải trọng và tác động (do sóng và do tàu) lên 

công trình thủy. 

- TCVN 4253:2012 Công trình thủy lợi; nền các công trình thủy công; yêu 

cầu thiết kế. 

- TCXD 88:1982 Cọc; phương pháp thí nghiệm hiện trường. 

- TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 

- TCVN 5575:2012 Kết cấu thép. 

- TCVN 10304:2014 Móng cọc. 

- TCVN 3223-1994 Que hàn điện dùng cho thép cacbon, thép hợp kim thấp. 

- TCVN 1916-1995 Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc. 

- TCVN 4116:1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công. 

- TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; yêu cầu bảo vệ 

chống ăn mòn trong môi trường biển. 

- TCXD 65:1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng. 
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- TCVN 3993:1985 (Nguyên tắc cơ bản để thiết kế) Chống ăn mòn trong 

xây dựng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. 

- Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211-06. 

- Quy trình thiết kế áo đường cứng 22 TCN 223-95. 

- TCVN 4447:2012 Công tác đất quy trình thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 9901: 2014 Công trình thủy lợi; yêu cầu thiết kế đê biển.  

- TCVN 9343-2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; hướng dẫn công 

tác bảo trì. 

- Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN-237-01. 

7.3. Kỹ thuật 

Việc lựa chọn quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật cho cầu tàu được xác định theo 

nguyên tắc: Căn cứ đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo sát các điều kiện tự nhiên 

(địa hình, địa chất, thủy văn....) của khu vực tuyến đi qua. 

 8. Quy mô công trình 

 8.1. Cầu tàu chính 

- Chiều dài: 40m. 

- Chiều rộng: 8,6m. 

- Cao độ đỉnh bến: +2,3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Cao độ đáy bến: - 4,3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

 - Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc bê tông cốt thép (BTCT) 

M400 đá 1x2 đúc sẵn.  

- Bản mặt cầu dày 20cm, gờ chắn xe kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ 

tại chỗ. 

- Dầm ngang, dầm dọc có kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

- Cầu thang lên xuống có kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

8.2. Cầu dẫn 

- Chiều dài: 26m. 

- Chiều rộng: 7,1m (tại ví trí xây xây vọng gác: ~ 13,6m). 

- Cao độ đỉnh cầu dẫn: +2.3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc BTCT M400 đá 1x2 đúc sẵn.  

- Bản mặt cầu dày 20cm, gờ chắn xe kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ 

tại chỗ. 

- Dầm ngang, dầm dọc kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

8.3. Bến mái nghiêng 

- Chiều dài: 20m. 

- Chiều rộng: 8,5m. 

- Độ dốc dọc: i= 5,9%. 

- Cao độ đỉnh bến (phía trên): +2.3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Cao độ đỉnh bến (phía dưới): +1.105m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Kết cấu dạng đài cao, đài mềm trên nền cọc BTCT M400 đá 1x2 đúc sẵn. 

- Bản mặt cầu dày 30cm, gờ chắn xe kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ 

tại chỗ. 

- Dầm ngang, dầm dọc kết cấu bằng BTCT M400 đá 1x2 đổ tại chỗ. 
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- Độ dốc dọc i = 5,9%. 

8.4. Bờ kè 

- Tổng chiều dài kè bờ = 200m.  

- Cao trình đỉnh kè: + 2,3m (Hệ cao độ Hòn dấu). 

- Cao trình đáy kè: + 0,3 (hệ cao độ Hòn dấu). 

- Mai dốc m = 2. 

- Kết cấu thân kè bằng khối bê tông M300 đá 1x2 đúc sẵn. 

- Kết cấu chân kè bằng ống BTCT M300 đá 1x2 đúc sẵn kết hợp với đá 

hộc đổ. 

- Kết cấu đỉnh kè bằng tấm BTCT M300 đá 1x2 đổ tại chỗ. 

8.5. Hạng mục phụ trợ 

- Vọng  gác trên cầu (02 cái): Diện tích 12m
2
; móng xà, dầm giằng bằng 

BTCT đá 1x2 m300; tường xây gạch ống VXM M75; cửa đi cửa sổ nhôm kính; 

tường lăn sơn 1 nước, lót 2 nước phủ; mái đổ BTCT đá 1x2 dán ngói; đường nội 

bộ, sân vườn, tường rào. 

- Đường sau kè: Bằng bê tông đá 1x2 M250 dài 170m, rộng 3,5m, dày 22cm, 

trên lớp cấp phối đá dăm dày 15cm. 

- Nhà làm việc chỉ huy: Diện tích 298m
2
x2 tầng, 7 gian kết cấu móng dầm 

sàn bằng BTCT M250, tường xây gạch dày (200;100mm) vữa xi măng M50, 

hoàn thiện tô trát vữa xi măng M75, hệ thống cửa bằng nhôm kính cao cấp, hoàn 

thiện nền nhà lát gạch Granit KT 600x600, tường  sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ 

thống điện nước đi âm sàn, dầm, hệ thống chống sét dùng tia tiên đạo.  

- Nhà ở cán bộ, chiến sỹ: Diện tích 305m
2
 (1 tầng), 12 gian, kết cấu móng 

dầm sàn bằng BTCT M250, tường xây gạch dày 200, 100 vữa xi măng M50, hoàn 

thiện tô trát vữa xi măng M75, hệ thống cửa bằng nhôm kính cao cấp, hoàn thiện 

nền nhà lát gạch Granit kt 600x600, tường sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ thống điện 

nước đi âm sàn, dầm, hệ thống chống sắt dùng tia tiên đạo.  

- Nhà kho: Diện tích 50m
2
 (1 tầng), 2 gian, kết cấu móng dầm sàn bằng 

BTCT M250, tường xây gạch (dày 200; 100) vữa xi măng M50, hoàn thiện tô 

trát vữa xi măng M75, hệ thống cửa bằng nhôm kéo 2 đầu, hoàn thiện nền nhà 

đổ bê tông đá 10x20 M200 dày 18cm, tường sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ thống 

điện nước đi âm sàn, dầm.  

- Tường rào cổng ngõ: Tổng chiều dài 122m, bao gồm cổng chính và tường 

rào trụ bê tông kết hợp lam đứng và xây gạch, kết cấu móng dùng bê tông đá 1x2 

mác 250, hoàn thiện tô trát vữa xi măng M75, chân trụ ốp đá Granit hệ thống cánh 

cửa bằng inox, tường lam hoàn thiện sơn 1 lớp, lót 2 lớp màu, hệ thống điện nước 

đi âm sàn, dầm. 
 

- Hệ thống đảm bảo 

+ Hệ thống cấp điện: Nguồn điện được cấp từ nguồn điện của Trạm kiểm 

soát Biên phòng; trên mặt bến bố trí tủ điện và hệ thống trụ điện trên bến. 

+ Hệ thống xăng dầu: Xây dựng bể chứa dầu có kích thước 

(4.25x3.65x3.25m) bố trí ở đầu bến; kết cấu khung bể bằng BTCT đổ toàn khối; 



 

5 

 

đường ống cấp dầu sử dụng đường ống mạ kẽm D90mm và phụ kiện đồng bộ; trên 

bố trí hai họng cấp dầu D60 mm và hai họng thu dầu thải. 

+ Hệ thống cấp nước: Nguồn nước cấp cho bến lấy từ nguồn giếng khoan; bể 

chứa nước xây bằng BTCT M250.  

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Tại vị trí bể dầu xây 01 bể chứa cát 

cứu hỏa. 

+ Hệ thống phao báo hiệu: Trên khu vực neo đậu bố trí 02 phao báo hiệu khu 

nước thuộc phạm vi bến và khu vực quay trở tàu; phao được neo bằng rùa BTCT, 

phụ kiện đồng bộ. 

+ Hạ tầng kỹ thuật, sân vườn của bến: Diện tích 448m
2
, nền sân bê tông đá 

1x2 M200; mương thoát nước xung quanh; hoàn thiện hệ thống điện. 

9. Dự kiến tổng mức đầu tư: 35.000.000.000đ (Ba mươi lăm tỷ đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:   28.530.000.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:        632.000.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2.031.000.000 đồng. 

- Chi phí khác:          630.000.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng:      3.200.000.000 đồng. 

(Có Bảng tổng hợp dự toán công trình kèm theo). 

10. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

11. Loại. cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III. 

12. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương tỉnh.   

13. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

14. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: 

- Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian: 

+ Năm 2020: 20.000.000.000 đ (Hai mươi tỷ đồng). 

+ Năm 2021: 15.000.000.000 đ (Mười năm tỷ đồng). 
 

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kính trình Ủy ban nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Cầu Tàu kiểm 

soát tàu cá Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng 

Kỳ Hà, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban QLDA (TM). Th09. 

 

            CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 
 

 

         Đại tá Nguyễn Bá Thông 
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