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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số: 1043 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   03  tháng 3  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Dự án: Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc phương án bổ sung 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều 

chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia của Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020; 

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

việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Chống 

xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An), với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An). 

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An 

góp phần khắc phục tình trạng xói lở đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức 

tạp, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ đóng góp quan trọng trong việc phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm B. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 

và PTNT Quảng Nam. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). 



2 

 

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương theo Nghị quyết số 797/NQ-

UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

10. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng tuyến đê ngầm dài 1.030m nối tiếp với dự án Chống xói lở khẩn 

cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết hợp nạo vét Cửa Đại về phía Bắc.   

- Phạm vi san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng L=1.250m, bắt đầu từ điểm đầu 

của dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết hợp nạo vét Cửa 

Đại về phía Bắc.   

11. Thời gian thực hiện: năm 2020- 2023. 

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

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. 

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

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

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, 

NN&PTNT; 

- UBND thành phố Hội An; 

- BQL dự án ĐTXD các công 

trình NN&PTNT tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số:  54 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Quảng Nam, ngày  20 tháng  02  năm 2020 

  

BÁO CÁO 

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

Dự án: Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 1025/TTr-BQLNNPTNT 

ngày 21/11/2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Nam đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An). Sau khi 

xem xét, tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo 

cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Chống xói lở 

khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Chống xói lở khẩn cấp bờ biển 

Cửa Đại (thành phố Hội An) theo quy định của Luật Đầu tư công. 

2. Tờ trình số 1025/TTr-BQLDANNPTNT ngày 21/11/2019 của Ban QLDA 

ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT;  

3. Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 

1023/BC-BQLNNPTNT ngày 21/11/2019 của Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và PTNT. 

4. Các tài liệu liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. 

2. Nghị định số 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. 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 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ 

về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ 

về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 
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4. Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc phương án bổ sung 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm 

nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia của Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

5. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020; 

6. Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

7. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN 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 Tài chính; Sở Nông nghiệp và PTNT; 

UBND thành phố Hội An. 

3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:   

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An). 

2. Dự án nhóm: Dự án nhóm B. 

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: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách Trung ương. 

9. Thời gian thực hiện: năm 2020- 2023. 

10. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Ngành Nông nghiệp và PTNT. 

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

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

1. Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 3243/STC-ĐT ngày 

04/12/2019 với các nội dung sau: 

Tại Phụ lục II kèm theo Công văn số 8475/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, đã 

thống nhất danh mục dự án sử dụng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và khoản vốn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự 
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kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia đã báo cáo Quốc hội, Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 2221/SNN&PTNT-

QLXDCT ngày 09/12/2019: 

a) Sự cần thiết đầu tư dự án: Giảm thiểu tình trạng xói lở đang diễn ra ngày 

càng nghiêm trọng và phức tạp, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ nhằm duy trì 

và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

b) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 

định: Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được lập phù hợp với quy định 

hiện hành, bao gồm thuyết minh, các bản vẽ sơ bộ và tổng mức đầu tư. 

c) Sự phù hợp với quy hoạch: Phù hợp với giải pháp tổng thể Chống xói lở 

và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn vay của Cơ 

quan Phát triển Pháp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019. 

d) Về qui mô xây dựng và tuyến công trình: Xây dựng tuyến đê ngầm dài 

1.030m nối tiếp với dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết 

hợp nạo vét Cửa Đại về phía Bắc. 

đ) Về mức vốn đầu tư: So với dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ 

biển Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, kết hợp nạo vét Cửa Đại đã 

được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 (quy mô 220m, tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng 

tương đương 18 tỷ đồng/100m) thì đề xuất chủ trương này có mức cao hơn trong 

cùng điều kiện về địa hình và kết cấu (29 tỷ đồng/100m), do vậy đề nghị chủ đầu 

tư rà soát để tính toán mức vốn đầu tư phù hợp. 

e) Các nội dung khác:  

- Trong giai đoạn lập thiết kế cơ sở đề nghị giao cho chủ đầu tư đánh giá 

mức độ ảnh hưởng của công trình đến khu vực, tính toán kỹ mức độ ổn định của 

công trình; làm rõ vị trí cần chống xói để ưu tiến bố trí tuyến đê phù hợp đảm bảo 

ổn định trong trường hợp dự án tổng thể chưa triển khai;  

- Theo nội dung đề xuất đầu tư thì công trình có tính chất kỹ thuật phức tạp, 

được đề xuất đầu tư trên cơ sở dự án tổng thể nên đề nghị giao cho chủ đầu tư 

tham khảo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT về giải pháp kỹ thuật trước khi 

hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở trình thẩm định, phê duyệt. 

3. Ý kiến của UBND thành phố Hội An tại Công văn số 4092/UBND ngày 

13/12/2019: 

UBND thành phố cơ bản thống nhất về giải pháp và qui mô đầu tư bảo vệ bờ 

biển, tôn tạo bãi biển Cửa Đại, thành phố Hội An theo Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An (Chiều 

dài tuyến đê ngầm khoảng 1.030m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án khẩn cấp 40 

tỷ về phía Bắc; Phạm vi san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng L=1.250m, bắt đầu 

từ điểm đầu của dự án khẩn cấp 40 tỷ về phía Bắc). 
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Ngoài ra, trong quá trình triển khai lập dự án, đề nghị chủ đầu tư lưu ý các 

giải pháp để đảm bảo tính khớp nối, đồng bộ với Dự án tổng thể bảo vệ 7km bờ 

biển Hội An, đồng thời xem xét những tác động đến môi trường, báo cáo cấp thẩm 

quyền phê duyệt trước khi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Hiện nay, tình hình xói lở bờ ngày càng lan rộng về phía Bắc với tốc độ ngày 

càng nhanh và mạnh, đề nghị đơn vị Chủ đầu tư sớm khiển khai để bảo vệ bờ biển 

trước mùa mưa bão năm 2020. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 

 1. Sự cần thiết đầu tư dự án:    

Trong những năm gần đây bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An thường 

xuyên bị sóng biển xâm thực sâu, có nơi đến hàng trăm mét, đe dọa an toàn đối 

với các công trình kiến trúc và đời sống, sinh hoạt của cư dân địa phương; làm 

biến đổi địa hình, địa mạo của khu vực.  

Vì vậy, việc đầu tư  chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết 

hợp nạo vét Cửa Đại là rất cần thiết, góp phần khắc phục tình trạng xói lở đang 

diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ  

đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

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 Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) đảm bảo theo 

trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước.  

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Dự án phù 

hợp với giải pháp tổng thể Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh 

Quảng Nam sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019, 

đồng thời, phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: Dự 

án nhóm B thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng: Dự án 

đề xuất có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng nên theo tiêu chí phân loại dự án đầu tư 

công, dự án được xác định là dự án nhóm B. 

5. Các nội dung quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư:  

- Xây dựng tuyến đê ngầm dài 1.030m nối tiếp với dự án Chống xói lở khẩn 

cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết hợp nạo vét Cửa Đại về phía Bắc.   

- Phạm vi san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng L=1.250m, bắt đầu từ điểm 

đầu của dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết hợp nạo vét 

Cửa Đại về phía Bắc.   

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ 
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biển Cửa Đại (thành phố Hội An) được sử dụng nguồn ngân sách Trung ương theo 

danh mục dự án tại Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 

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

Quảng Nam. 

d) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất dự án thời gian tiến độ 

thực hiện dự án năm 2020-2022, tuy nhiên, để phù hợp với qui mô đầu tư dự án 

nhóm B và khả năng cân đối vốn, đề nghị thời gian thực hiện  năm 2020-2023. 

đ) Về tổng mức đầu tư: Theo ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công 

văn số 2221/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 09/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra, rà soát lại tổng mức đầu tư của Dự án. Ngày 

08/01/2020, chủ đầu tư đã có văn bản giải trình số 13/BQLNNPTNT-QLDAII, 

như sau: 

- Tổng chi phí xây dựng của dự án được tính cho 02 hạng mục chính:  

+ Hệ thống công trình đê ngầm giảm sóng có chiều dài khoảng 1.030m: 135 

tỷ đồng, tương đương 13,2 tỷ đồng/100m. 

+ San lấp tạo bãi có chiều dài khoảng L=1.250m: 110 tỷ đồng.  

- Chi phí đầu tư hạng mục đê ngầm giảm sóng trong Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư của dự án này thấp hơn so với dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo 

vệ bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam, kết hợp nạo vét Cửa Đại đã được phê duyệt.    

e) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã xác định sơ bộ, đánh 

giá, tính toán về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền 

vững. 

IV. KẾT LUẬN 

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

chủ trương đầu tư: Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An), 

kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Nam; 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 
(E:\Hoang20\NN&PTNT\BCTD.KeHoiAn300.docx) 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

               

 

 

               Đặng Phong
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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: 13 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  10 tháng 01 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) 

Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 1024/TTr-BQLDANNPTNT 

ngày 21/11/2019 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT về 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ 

biển Cửa Đại (Hội An), tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, 

tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 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 1024/TTr-BQLDANNPTNT ngày 21/11/2019 của Ban QLDA 

ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT;  

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

3. Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 

1023/BC-BQLNNPTNT ngày 21/11/2019 của Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và PTNT. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 
1. Luật Đầu tư công; 

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. Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội về việc phương án bổ sung 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm 

nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia của Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

4. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020; 

5. Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

6. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020. 

 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
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1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An). 

2. Dự án nhóm: B 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 300 tỷ đồng (Ba trăm tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương. 

9. Dự kiến phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Đồng 

Năm Nguồn ngân sách trung ương 

Năm 2020 150.000.000.000 

Năm 2021-2023 150.000.000.000 

Tổng cộng 300.000.000.000 

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 

11. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Ngành Nông nghiệp và PTNT.  

12. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước. 

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

Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 3243/STC-ĐT ngày 

04/12/2019 với các nội dung sau: 

- Tại Phụ lục II kèm theo Công văn số 8475/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2020, đã 

thống nhất danh mục dự án sử dụng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và khoản vốn 10.000 tỷ đồng từ việc điều chỉnh giảm nguồn vốn dự 

kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia đã báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
1. Về sự cần thiết đầu tư:  

Việc đầu tư xây dựng với mục tiêu: Xây dựng công trình chống lại hiện 

tượng xói lở đang diễn ra rất nghiêm trọng tại khu vực bờ biển Cửa Đại, thành phố 

Hội An và tái tạo lại bãi biển này phục vụ cho việc phát triển kinh tế, du lịch. 

2. Về quy mô và nội dung đầu tư: 

Hệ thông công trình đê ngầm giảm sóng có chiều dài khoản 1.030m và san 

lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.250m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án Chống xói 

lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An kết hợp nạo vét Cửa Đại 

về phía Bắc.  
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3. Về thời gian đầu tư: Từ năm 2020 

4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  
Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách trung 

ương đầu tư từ năm 2020 là đúng quy định và phù hợp với khả năng cân đối vốn 

thuộc danh mục dự án tại Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

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

tỉnh Quảng Nam. 

IV. KẾT LUẬN 

Dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) dự kiến tổng mức 

đầu tư khoảng 300 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Năm 2020, ngân sách trung 

ương dự kiến bố trí 150 tỷ đồng, năm 2021-2023 là 150 tỷ đồng.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn 

ngân sách trung ương thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 05 năm, kể 

từ năm 2020.  

Đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT chịu trách 

nhiệm rà soát nội dung, quy mô, tiêu chuẩn, định mức đầu tư của dự án theo đúng 

quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện; đồng thời nghiên 

cứu, xúc tiến các nguồn vốn đầu tư khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số: 2221/SNN&PTNT-QLXDCT 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chống 

xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành 

phố Hội An. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày  09 tháng 12 năm 2019 

 
      
        Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

  

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1805/SKHĐT-TĐDA 

ngày 26/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý nội dung báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, 

thành phố Hội An, kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương dự án do Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam 

lập. Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến tham gia như sau: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Giảm thiểu tình trạng xói lở đang diễn ra ngày 

càng nghiêm trọng và phức tạp, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ nhằm duy trì 

và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

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

định: Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được lập phù hợp với quy định 

hiện hành, bao gồm thuyết minh, các bản vẽ sơ bộ và tổng mức đầu tư. 

3. Sự phù hợp với quy hoạch: Phù hợp với giải pháp tổng thể Chống xói 

lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn vay của 

Cơ quan Phát triển Pháp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019. 

4. Về qui mô xây dựng và tuyến công trình: Xây dựng tuyến đê ngầm dài 

1.030m nối tiếp với dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, kết 

hợp nạo vét Cửa Đại về phía Bắc. 

5. Về mức vốn đầu tư: So với dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ 

biển Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, kết hợp nạo vét Cửa Đại đã 

được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 (quy mô 220m, tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng 

tương đương 18 tỷ đồng/100m) thì đề xuất chủ trương này có mức cao hơn trong 

cùng điều kiện về địa hình và kết cấu (29 tỷ đồng/100m), do vậy đề nghị chủ 

đầu tư rà soát để tính toán mức vốn đầu tư phù hợp. 

6. Các nội dung khác:  

- Trong giai đoạn lập thiết kế cơ sở đề nghị giao cho chủ đầu tư đánh giá 

mức độ ảnh hưởng của công trình đến khu vực, tính toán kỹ mức độ ổn định của 

công trình; làm rõ vị trí cần chống xói để ưu tiến bố trí tuyến đê phù hợp đảm 

bảo ổn định trong trường hợp dự án tổng thể chưa triển khai;  
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- Theo nội dung đề xuất đầu tư thì công trình có tính chất kỹ thuật phức 

tạp, được đề xuất đầu tư trên cơ sở dự án tổng thể nên đề nghị giao cho chủ đầu 

tư tham khảo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT về giải pháp kỹ thuật trước 

khi hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở trình thẩm định, phê duyệt. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố 

Hội An. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định và tham mưu cấp 

thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BQL DA ĐTXD CCT NN&PTNT; 

- Lưu: VT, QLXDCT, CCTL. (7b) 
(D:\Dropbox\Chien 2019\Chu truong\11042019 De ngam Hoi 

An.docx) 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BQL DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH 

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trương đầu tư  

Dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An)  

 

 

- Căn cứ luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Căn cứ luật xây dựng số 50/2014-QH13 ngày 18/6/2014. 

- Căn cứ luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

- Căn cứ nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công. 

- Căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng. 

- 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. 

- 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 bản vẽ phác thảo về Điều chỉnh quy hoạch định hướng phát triển du lịch 

và dân cư ven biển từ huyện Điện Bàn đến thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

do Viện quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam thực hiện. 

- Căn cứ các tài liệu nghiên cứu của AFD về các giải pháp chống xói lở bờ biển 

Hội An. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh Quảng Nam trình Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Chống xói 

lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) với các nội dung chính sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) 

2. Dự án nhóm: Dự án nhóm B (Theo phụ lục I, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính Phủ). 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Bãi biển Hội An, Cửa Đại – Thành phố Hội An – 

Tỉnh Quảng Nam. 

5. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 300 tỷ VNĐ. (Từ nguồn điều chỉnh giảm 

nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020) 

6. Thời gian thực hiện: Quý I/2020 đến hết Quý IV/2022. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư 

a. Hiện trạng khu vực dự án 

Hiện nay hiện tượng xói lở bờ biển và bồi lấp cửa sông tại khu vực Cửa Đại diễn 

ra đặc biệt là khu vực thuộc phạm vi thành phố Hội An từ bờ Bắc của Cửa Đại đến 

Cẩm An với chiều dài khoảng 7.5km.  

Đoạn khách sạn Vinpearl Hội An có chiều dài 671m, từ năm 2004 đến nay, bờ 

biển đoạn này bị xâm thực mạnh, biển lấn vào bờ nhiều nhất lên đến 190m. 

Đoạn tuyến bờ của khách sạn Fusion có chiều dài 331m, từ năm 2004 đã bị xâm 

thực khoảng 160m. 

Đoạn tuyến bờ từ khách sạn Fusion đến khách sạn Sunrise có chiều dài 710m, từ 

năm 2004 đã bị xâm thực khoảng 170m. Tình trạng xâm thực đã tiến đến sát tuyến 

đường Âu Cơ, mất hoàn toàn bãi tắm phía ngoài. 

Đoạn tuyến bờ của khách sạn Sunrise có chiều dài 323m. Năm 2015 tình trạng 

xâm thực cũng đã tiến sát các công trình của khách sạn Sunrise. Tính từ năm 2004 đến 

năm 2015 bãi biển đã bị xâm thực khoảng 70m và quá trình xâm thực vẫn tiếp tục tác 

động đến các công trình của Sunrise. 

Đoạn tuyến bờ của KS Golden Sand có chiều dài 421m. Tình trạng xâm thực 

cũng tiến đến sát tuyến kè đá của Golden Sand. Từ năm 2004 đến năm 2015, tuyến bờ 

trước KS Golden Sand đã bị xâm thực khoảng 60m. Đến thời điểm này, đã không còn 

bãi biển trước KS Golden Sand. 

Đoạn tuyến bờ của khách sạn Victoria có chiều dài 326m. Tình trạng xâm thực 

cũng tiến đến sát tuyến kè bờ của Victoria. Từ năm 2004 đến nay tuyến bờ trước khách 

sạn Victoria đã bị xâm thực khoảng 40m. Đến thời điểm này chỉ còn một phần nhỏ bãi 

tắm trước khách sạn trong mùa du lịch có thể khai thác được. 

Đoạn từ khách sạn Victoria đến cuối tuyến đã bị xâm thực và cần có biện pháp 

gia cố và khôi phục lại bãi tắm phục vụ khách du lịch. 
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Dưới đây là một số hình ảnh về hiện trạng bị xâm thực của khu vực bãi tắm Hội 

An – Cửa Đại. 

 

Các đoạn bờ biển Cửa Đại 

 

Đoạn KS Vinpearl Hội An 

 

Đoạn từ KS Vinpearl đến KS Fusion 
 

Đoạn KS Fusion 

 

Đoạn từ KS Fusion đến KS Sunrise 

 

Đoạn KS Sunrise 

 

Đoạn từ KS Sunrise đến KS Golden Sand 

 

Đoạn KS Golden Sand 
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Đoạn từ KS Golden Sand đến KS Victoria 
 

Đoạn KS Victoria 

 

Đoạn xử lý khẩn cấp 1 - Kè Geobag 
 

Đoạn xử lý khẩn cấp 2- Kè Geobag 

Hình 1. Hiện trạng khu vực dự án 

b. Sự cần thiết đầu tư 

Trong những năm gần đây bờ biển Cửa Đại, Tp. Hội An liên tục bị sóng biển 

xâm thực sâu hàng trăm mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu du lịch, nghỉ dưỡng 

và đời sống, kinh doanh của người dân Hội An. 

Xói lở bờ biển Cửa Đại xảy ra nghiêm trọng trong khoảng hơn 10 năm nay, 

không chỉ đe dọa an toàn đối với các công trình kiến trúc và con người mà còn gây ra 

sự thay đổi trong địa hình, địa mạo của khu vực này. Đồng thời gây thiệt hại lớn đối 

với các dịch vụ, du lịch tại đây. 

Mỗi năm ngân sách nhà nước cũng như các doanh nghiệp quản lý các resort đã 

phải chi khoản tiền rất lớn cho công tác chống xói lở bờ biển Hội An. Do vậy nếu dự 

án được xây dựng xong sẽ tiết kiệm được số tiền rất lớn cho ngân sách nhà nước cũng 

như các doanh nghiệp. 

Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An, tỉnh 

Quảng Nam, kết hợp nạo vét Cửa Đại đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ 

trương đầu tư các dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực 

miền Trung tại Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019, với qui mô đầu tư: 

  Hệ thống đê ngầm có chiều dài khoảng 220m bắt đầu từ kè phía Bắc của khách 

sạn Victoria về bãi tắm Hội An. 

  Nạo vét một phần luồng phía Bắc Cửa Đại. (khối lượng cát nạo vét dùng để 

bơm vào ống địa kỹ thuật)  
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Dự án nếu được thực hiện sẽ kéo theo sự phát triển về du lịch, dịch vụ và hạ tầng 

của khu vực, tạo ra nhiều công ăn việc làm mới cho người dân trong khu vực nhờ hiệu 

ứng phát triển về du lịch, dịch vụ và hạ tầng do đó sẽ tạo nên bộ mặt mới tích cực hơn 

cho vùng dự án và tăng tính hiệu quả đầu tư cho dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo 

vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, kết hợp nạo vét Cửa Đại. 

Trên cơ sở các phân tích trên có thể nhận thấy việc thực hiện việc thực hiện Dự 

án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) là rất cần thiết, góp phần khắc 

phục tình trạng xói lở đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp cũng như thúc 

đẩy phát triển du lịch, dịch vụ  đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã 

hội của Tp. Hội An nói riêng và khu vực Trung bộ nói chung. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư 

a. Mục tiêu của dự án 

Mục tiêu của dự án là xây dựng công trình chống lại hiện tượng xói lở đang diễn 

ra rất nghiêm trọng tại khu vực bờ biển Hội An, Cửa Đại, Quảng Nam và tái tạo lại bãi 

biển này phục vụ cho việc phát triển kinh tế, du lịch. 

Giải pháp công trình của dự án khẩn cấp phải phù hợp và kết nối được với giải 

pháp công trình tổng thể của Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, 

thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

b. Địa điểm xây dựng 

Dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) thuộc Phường Cửa Đại, 

Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

 

Hình 2. Vị trí dự án 



6 | P a g e  
 

c. Quy mô & phạm vi dự án 

Quy mô và phạm vi của Dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) 

gồm: 

-  Hệ thống công trình đê ngầm giảm sóng có chiều dài khoảng 1.030m, bắt đầu từ 

điểm cuối của dự án khẩn cấp 40 tỷ về phía Bắc. Tương đương với lý trình đê 

ngầm từ khoảng Km 4+270 đến Km 5+300 của dự án tổng thể nghiên cứu dựa 

trên các kết quả nghiên cứu của AFD. 

- Phạm vi san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng L=1.250m, Bắt đầu từ điểm đầu của 

dự án khẩn cấp 40 tỷ về phía Bắc. Tương đương với lý trình đê ngầm từ Km 

4 050 đến khoảng Km 5 300 của dự án tổng thể nghiên cứu dựa trên các kết quả 

nghiên cứu của AFD. 

d. Giải pháp xây dựng 

 Phân loại và cấp công trình 

- Loại công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Cấp công trình: Công trình cấp 2. 

 Giải pháp công trình 

Giải pháp công trình là xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng nhằm giảm thiểu 

tác động của sóng đến khu vực bờ biển, từ đó khắc phục tình trạng xói lở bờ biển, giúp 

ổn định đường bờ. Kết hợp công tác san lấp nuôi bãi; Cát phục vụ nuôi bãi được lấy từ 

các cồn ngầm phía ngoài Cửa Đại, kết hợp với nguồn cát nạo vét khôi phục tuyến 

luồng cửa sông và nguồn cát ngoài khơi (cách bờ 5-10km).  

Trên cơ sở các nghiên cứu trước đây của AFD, kiến nghị sử dụng tuyến đê ngầm 

giảm sóng song song với tuyến đường bờ, cao trình đỉnh -1.5m (hệ cao độ Nhà nước). 

 

Hình 3. Mặt bằng tổng thể công trình 
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 Giải pháp kết cấu đê ngầm giảm sóng 

Đê ngầm giảm sóng dạng mái nghiêng, kết cấu lõi đê bằng đá hộc đổ kết hợp với 

ống địa kỹ thuật. Khối phủ ngoài dùng các khối Haro phá sóng. Các kích thước cơ bản 

của đê ngầm như sau:  

- Hình thức đê ngầm chắn sóng dạng hình thang với thước cơ bản như sau:  

  Đỉnh đê rộng 5m, cao trình -1,50 m; chân đê bằng mặt đáy biển tự nhiên.  

  Mái đê phía bờ m=1,5; mái phía biển m=2, tại cao trình -4,8m mở rộng thêm cơ 

rộng 3,4m để tạo thành lăng thể đá tăng cường ổn định chân đê phía biển. 

+ Chống xói chân đê thượng, hạ lưu bằng thảm rọ đá dày 1,0m xếp trên đáy biển 

tự nhiên, phạm vi gia cố phía bờ rộng 3m, phía biển rộng 12m.     

- Kết cấu thân đê từ trong ra ngoài gồm: Lõi bằng ống địa kỹ thuật, đá hộc đổ 

10÷100kg tạo lăng thể hình thang, 2 lớp đá đổ tự do đường kính trung bình D50 ≈ 0,6 

m (300 ÷ 700kg) và gia cố mặt ngoài đỉnh, mái đê phía biển bằng khối Haro chiều cao 

1,12m và mái phía bờ bằng rọ đá dày 1,0m.   

Hình thức kết cấu đê ngầm giảm sóng thể hiện trong hình dưới đây: 

 

Hình 4. Mặt cắt ngang đê ngầm giảm sóng  
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3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư 

 Dự kiến tổng mức đầu tư 

- Cơ sở lập khái toán Tổng mức đầu tư: 

 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. 

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

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

 Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ xây dựng về việc công 

bố định mức chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng. 

 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ tài chính về quy định về 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

 Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính về quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

 Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính về quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, 

phí thẩm định dự toán xây dựng. 

Tổng mức đầu tư của dự án ước tính khoảng 300 tỷ đồng (không bao gồm chi phí 

cho công tác duy tu, bảo dưỡng trong giai đoạn vận hành, khai thác), cụ thể như bảng 

sau: 

TT Nội dung chi phí Giá trị trước thuế Thuế VAT Giá trị sau thuế 

A 
Chi phí xây dựng & thiết 

bị 
224.418.000.000 22.441.800.000 246.859.800.000 

B Chi phí QLDA 3.756.158.648 375.615.865 4.131.774.512 

C Chi phí tư vấn 11.189.335.130 1.118.933.513 12.308.268.643 

D Chi phí khác 8.570.201.880 857.020.188 9.427.000.000 

E Chi phí GPMB - TĐC                 -                   -                      -    

F Chi phí dự phòng 24.793.369.566 2.479.336.957 27.272.706.522 

G 
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

(VNĐ) 
272.727.065.000 27.272.707.000 300.000.000.000 

(Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng) 

Chi tiết Tổng mức đầu tư xem “Phụ lục 1 – Khái toán tổng mức đầu tư”. 
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 Hình thức đầu tư & cơ cấu nguồn vốn 

- Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

- Nguồn vốn đầu tư: 300 tỷ VNĐ. (Từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến 

bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020) 

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án 

Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành trong thời gian từ nay đến hết quý IV/2022, cụ 

thể: 

Tiến độ Nội dung công việc 

Quý I/2020 - Lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư. 

- Tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi & thiết kế cơ sở, thiết 

kế BVTC, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Từ quý II/2020 đến 

quý IV/2022 

- Triển khai thi công công trình. 

- Bàn giao, nghiệm thu và đưa công trình vào khai thác. 

 

5. Dự kiến các chi phí liên quan 

Các chi phí khác liên quan đến dự án bao gồm chi phí cho công tác duy tu, bảo 

dưỡng trong quá trình khai thác, vận hành. 

6. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; hiệu quả kinh tế - xã hội 

a. Tác động về môi trường 

Các tác động của dự án đến môi trường sẽ được đánh giá cụ thể trong bước tiếp 

theo của dự án. Sơ bộ các tác động của dự án đến môi trường đặc biệt là trong giai 

đoạn thi công xây dựng bao gồm: 

 Tác động đến không khí 

- Bụi sinh ra trong quá trình giải phóng và san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu 

và thiết bị, xây dựng ... 

- Khói hàn, khí thải của các phương tiện vận tải và thi công có chứa nhiều bụi, 

SO2, NOx, CO, hydrocarbon và chì (Pb); 

- Tiếng ồn, rung do các phương tiện vận tải và thi công. 

Những tác động này chỉ mang tính chất ngắn hạn, sẽ giảm đến mức độ đảm bảo 

an toàn khi công trình xây dựng xong. 

 Tác động đến môi trường nước 

- Làm tăng độ đục do công tác nạo vét và tôn tạo. Ngoài ra còn có sự rơi vãi nhiên 

liệu, nguyên liệu của quá trình san lấp, thi công; 
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- Nước thải từ tàu thuyền và xà lan chuyên chở vật liệu, nước thải sinh hoạt của 

công nhân trong quá trình xây dựng. 

Những tác động này được xem là nhỏ và ngắn hạn. 

 Các tác động gây ồ nhiễm do chất thải rắn 

- Vật liệu xây dựng phế bỏ; 

- Rác thải từ tàu thuyền, rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng; 

- Các sản phẩm nạo vét và san lấp. 

Các tác động này nhỏ và ngắn hạn có thể khắc phục bằng các biện pháp hành 

chính và kỹ thuật. 

 Tác động đến môi trường sinh học 

- Các hoạt động trong quá trình xây dựng sẽ tác động đến sinh thái khu vực làm 

xáo trộn môi trường nước. Hàm lượng chất rắn lơ lửng, sự lắng đọng của các hạt 

này sẽ ảnh hưởng đến các động vật dưới nước, bãi đẻ trứng của cá. 

Các tác động này ở mức độ trung bình và ngắn hạn sẽ được phục hồi trong thời 

gian ngắn. 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường 

 Kiểm soát ô nhiễm không khí, tiếng ồn, độ rung 

Các biện pháp cơ bản bao gồm: 

- Kiểm soát quá trình phát thải bằng các biện pháp giám sát và quan trắc thích hợp; 

- Kiểm soát chặt chẽ công tác trang bị các phương tiện, bảo hộ lao động cho công 

nhân trong vùng dự án; 

- Làm ẩm đường, bãi trong những ngày khô, nắng nhằm giảm thiểu bụi phát sinh 

trong quá trình hoạt động của các phương tiện; 

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu trong giai đoạn xây dựng cần được che phủ 

cẩn thận; 

- Các phương tiện, máy móc, thiết bị phải được kiểm định về độ ồn, độ rung. 

 Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 

Các biện pháp cơ bản bao gồm: 

- Đất nạo vét trong giai đoạn thi công và trong quá trình duy tu định kỳ trong giai 

đoạn khai thác phải được đổ thải đúng nơi quy định; 

- Các phương tiện, thiết bị trong quá trình thi công phải đảm bảo các yêu cầu về 

bảo vệ môi trường. 

- Phân bổ khoảng cách giữa các phương tiện vận chuyển, thi công hợp lý, hạn chế 

làm gia tăng độ đục trong nước biển gần khu vực dự án. Các phương tiện vận 

chuyển, thi công di chuyển theo đúng tốc độ. 

- Các khoang chứa của sà lan vận chuyển cát không được chứa quá đầy để tránh 

cát chảy tràn ra biển, gây đục nguồn nước. Bố trí bãi chứa tạm nguyên vật liệu 

hợp lý (nhất là các nguyên vật liệu dễ rơi vãi như: cát, xi măng, đất đá vụn,...), xa 

khu vực đất mặt nước. Đồng thời che chắn kín, hạn chế gió cuốn xuống biển. 
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- Bố trí nhân viên vệ sinh dọn dẹp mặt bằng thi công hàng ngày, hạn chế lượng 

đất, cát,... rơi vãi xuống nguồn nước. 

- Chủ đầu tư sẽ nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường nước trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án. Tiến hành thi công 

theo đúng quy định trong thiết kế và kiểm tra thường xuyên để có những điều 

chỉnh hoạt động kịp thời 

 Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

- Thực hiện các phương pháp chuẩn bị mặt bằng phù hợp với việc xây dựng các 

công trình, không lãng phí việc san lấp làm ảnh hưởng đến thảm thực vật và rạn 

san hô, nhất là tại khu vực vùng lõi khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm Hội An. 

- Không thực hiện rửa xe, các phương tiện cơ giới xả nước xuống nguồn nước mặt 

trong khu vực làm giảm chất lượng nước và ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của 

nguồn nước mặt khu vực biển; 

- Hạn chế tập trung chất thải trên phạm vi khu vực thi công nhằm hạn chế việc rửa 

trôi chất thải rắn vào nguồn nước. 

- Khoanh vùng và che chắn khu vực thi công. Không để chất thải ô nhiễm phát tán 

ra môi trường xung quanh. Xử lý triệt để tất cả các loại chất thải phát sinh trong 

quá trình thi công: nước thải, rác thải.  

- Đối với các phương tiện phục vụ thi công hoạt động trên biển: Không để rò rỉ, rơi 

vãi dầu nhớt xuống mặt nước trong suốt quá trình thi công.  

- Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên đối với CBCNV 

phục vụ thi công dự án. Đặc biệt là rạn san hô thuộc vùng lõi khu dự trữ sinh 

quyển Cù Lao Chàm Hội An và các vùng bảo vệ nghiêm ngặt và thảm cỏ biển, 

rạn san hô khu vực.  

- Thực hiện kế hoạch giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo đúng kế hoạch 

giám sát môi trường, với số lượng mẫu, vị trí được nêu cụ thể nhằm phát hiện kịp 

thời tình trạng ô nhiễm để có biện pháp điều chỉnh kế hoạch thi công theo hướng 

hạn chế gây ô nhiễm. 

- Trong khi thi công xây dựng, nếu phát hiện động vật biển quý hiếm thì phải báo 

ngay với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 

bất khả kháng, do các yếu tố bất thường, ngoài tầm kiểm soát, xảy ra sự cố nằm 

ngoài phạm vi tính toán của Dự án mà gây tác động bất lợi đến hệ sinh thái nhạy 

cảm, làm suy giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến sự sinh tồn, phát triển của 

hệ sinh thái cỏ biển, rạn san hô, Chủ đầu tư sẽ tiến hành triển khai các biện pháp 

nhằm tái tạo, bồi hoàn hệ sinh thái trên. 

c. Hiệu quả kinh tế 

- Dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) sau khi hoàn thành và đi 

vào hoạt động sẽ đem lại lợi ích lớn đối với kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam 

nói riêng và khu vực lân cận nói chung. 
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- Dự án sẽ tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ cho thành phố Hội An thúc đẩy 

phát triển kinh tế của thành phố Hội An nói riêng và của tỉnh Quảng Nam nói 

chung. 

- Mỗi năm ngân sách nhà nước cũng như các doanh nghiệp quản lý các resort đã 

phải chi khoản tiền rất lớn cho công tác chống xói lở bờ biển Hội An. Do vậy sau 

khi dự án được xây dựng xong sẽ tiết kiệm được số tiền rất lớn cho ngân sách 

nhà nước cũng như các doanh nghiệp. 

- Dự án cũng sẽ tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước từ thuế thu nhập doanh 

nghiệp; các ngành du lịch, dịch vụ gia tăng thêm; thuế VAT và các loại thuế, phí 

khác 

d. Hiệu quả xã hội 

- Dự án ra đời sẽ kéo theo sự phát triển về du lịch, dịch vụ và hạ tầng của khu vực 

dự án, tạo ra nhiều công ăn việc làm mới cho người dân trong khu vực nhờ hiệu 

ứng từ sự phát triển về du lịch, dịch vụ và hạ tầng do đó sẽ tạo nên bộ mặt mới 

tích cực hơn cho vùng dự án. 

- Bên cạnh đó việc du lịch, dịch vụ và hạ tầng phát triển cũng sẽ giúp cư dân khu 

vực dự án nâng cao trình độ, mở rộng giao lưu văn hóa…., từ đó tình hình về an 

ninh, trật tự xã hội được nâng cao hơn. 

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện 

 Phương án chung về GPMB & Tái định cư 

Khu đất và mặt nước xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án là khu đất 

công cộng của tỉnh, không có dân cư sinh sống, không có đất thuộc sở hữu của dân do 

đó không phải GPMB & Tái định cư. 

 Quản lý, vận hành & khai thác 

Các hạng mục công trình sau khi hoàn thành sẽ do UBND thành phố Hội An 

quản lý. UBND thành phố có thể ủy quyền cho sở chuyên ngành quản lý. Quy mô của 

hạng mục công trình như sau: 

- Chiều dài đê ngầm giảm sóng khoảng: 1.030m. 

- Chiều dài phạm vi nuỗi bãi khoảng: 1.250m 

8. Kết luận 

- Việc thực hiện Dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An) là rất cần 

thiết cho công tác phòng chống xói lở bờ biển Hội An và sự phát triển kinh tế - 

xã hội của Quảng Nam nói riêng cũng như của khu vực Trung trung bộ nói 

chung. 

- Loại công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Cấp công trình: Công trình cấp 2. 

- Quy mô công trình: Hệ thống công trình đê ngầm giảm sóng có chiều dài khoảng 

1.030m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án khẩn cấp 40 tỷ về phía Bắc. Tương 
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đương với lý trình đê ngầm từ khoảng Km 4 270 đến Km 5 300 của dự án tổng 

thể nghiên cứu dựa trên các kết quả nghiên cứu của AFD. 

- Phạm vi nuôi tạo bãi có chiều dài L=1.250m, Bắt đầu từ điểm đầu của dự án 

khẩn cấp 40 tỷ về phía Bắc. Tương đương với lý trình đê ngầm từ khoảng Km 

4 050 đến Km 5 300 của dự án tổng thể nghiên cứu dựa trên các kết quả nghiên 

cứu của AFD. 

- Tổng mức đầu tư xây dựng là: 300 tỷ đồng (Ba trăm tỷ đồng). 

- Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

- Nguồn vốn đầu tư: 300 tỷ VNĐ. (Từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến 

bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020) 

Kính trình các cấp thẩm quyền xem xét, quyết định Quyết định chủ trương đầu tư 

Dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (Hội An)./. 
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2. Dp 6n nh6m: Nh5m B.

3. CAp qry6t dinh chu tru:ong tlAu tLr: H6i d6ng nh6n dan rinh eu6ng Nam.
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9. Thdi gian thuc hiQn: N[m 2O2O ddn2022.

a) Ndm 2A2A:

- Lap b5o c6o nghi€n cri'u kha thi;

- Lap thiOt kO bin vE thi c6ng - du to6n;

- Giai ph6ng mflt bing;

- TO chilc lr.ra chgn nhd thAu xdy lhp;

- Thi c6ng xiy dgng

b) NEm 2021:

- Thi c6ng x0y dpg hodn thenh c6ng trinh;

c) Ndm 2022:

- Thi c6ng x0y dr,mg hodrn thdnh cdng trinh;

- Quydt to6n hodn thdnh c6ng trinh.

10. NgAnh, linh vuc, chuong trinh su dlrng ngrA, v6n d6 nghi thAm dinh:
Ngdnh Ndng nghiQp vd PTNT; linh vgc thiry loi.

11. Ffinh thric clAu tu cira dr.r 6n: DAu tu c6ng.

12. Cic th6ng tin khSc:

12.1. Muc ti6u xfly dpngi MUc ti6u cira dp 6n ld x6y dUng c6rig trinh ch6ng
lai hi6n tugng xoi 1o dang di6n ra rAt nghiOm trong tai khu vuc bd bi6n HQi A ,

..:- -



Cira Dai, Qu6ng Nam vd t6i tao lai bfri bien nriy plruc vu cho vi6c ph6t tri6n kinh
t0, du lich.

12.2. Quy md xdy dr;ng:

_: , t-Ie thOng c6ngtrinh cl6,ngip giim r?rg c6 chiAu ddi khoang 1.030m, b[t
c10u tir cli6m cu6i ctra dy 6n ldrdn cdp 40 ty vO phia Bic.

. - Pham vi san 16p tAo bdi.co chiOu dAi kho6ng L:1.250m, e[t AAu tu clitim
dAu cua dp 6n khAn cAp 40 t1i vO phia B[c.

12.3. Loai cdng trinh: N6ng nghiOp vd PTNT.

rr. KET QUA Tr-rAM DXNL NQr BQ VE Cr{U TRIIONG EAU TU',

1. D{nh gi6 vd s,.r cin ttriGt tliu ttr

, Trong nhffng n[m gAn dAy b] bi6n Cua Eai, Tp. Ilgi An licn tuc bi s6ng
bi6n xdm thuc sArt h.ut g trdm m6t, anh hriong nghidm trong d6n c6c khu du lich,
nghi dudng vd doi s6r'tg, kinh doanh ctra ngud'i dAn H6i An.

X6i 1& bcv bi6n Cua Dpi xAy ra nghiCm trong trong khoAng hcm i0 ndm nay,
kh6ng chi de clga an todn c16i voi cdc cdng trinh ki6n trfic vd con ngudi rnd co)n
g0y ra sp thay d6i trong dia hinh, dia mao cira khu vuc niy. DOng thd'i g6y thi6t
hai 1on c16i v6'i c6c dich vu, du lich tai dAy.

M5i n6m ng6n s6ch nhd nu6'c cfing nhu c6c doanh nghidp quin Iy cdc
resort dd phii chi kho6n tiAn r6t 16n cho c6ng t6c ch6ng xoi 10 Ul UiC" Ugi an.
Do vAy n6u dr; 6n dugc xfly dtmg xong sE ti6t kiQm cluoc sO tiA, rAt l6n cho ngan
sirch nhd nu6'c cfing nhtr c6c doanh nghiQp.

Du 6n ChSng x6i 1o khAn c6p vd bAo v0 bcy bi6n FI6i An, thdnh ptrO Hqi
An, linh Qu6ng Nu1r, kOt hcp nao vdt Cu'a E4i c16 ducyc Thu tufng chinh phu ph6
duygt chfi truong dAu tu c6c dr,r 6n khan cAp khAc phUc sat 10 bo bien va UOi-tAp
cira s6ng khu vuc rnidn Trung teii Quyet dinh sO 819/QD-TTg ngdy azfiDTlg,
v6i qui m6 dAu tu:

+ HQ th6ng de.ngArn.co chidu ddi khoan g220mUat eAu tir kd phia Blc cira
kh6ch san Victoria vA b6i tdm FI6i Arr.

Nao vet m6t phAn lu6ng phia Blc Cu'a Dai. (kh6i lucr. ng c6t nao vdt clirng
-;. , . ;.
de born vio 6ng dia Ly tliuat)

. DLt 6n n6u dugc thUc hien sE k6o theo sg ph6t tri6n vA .1., lich, dich vu vd ha
tdng ctta khu vuc, tpo ra nhi6u cdng 5n viQc lim rn6i cho ngudi d6n trong khu vuc
nhcr hi6r"r img ph6t tri6n uO d, lich, ctich vp vdr hqr t0ng do d6 sd tao n6n bQ mat
mdi tich cr;c hon cho vt\ng dtr 6p vd tdng tinh hiQu qu6 dAu tu cho dr,r 6n Ch6ng
xoi lcv kh6n cAp vd bao vQ bo bi6rr FIOi An, thdnh ptro Hei An, tinh Qu6ng Nunl,
kOt tro.p nao v6t Ctra Dai.

2. Sg tuf,n thrl c{c quy ctinh crin phip luflt trong n$i clung hO su

NQi dung h6 so dugc l(ip tufin thri theo quy cli+ cua LuAt DAu tu: c6ng sO

4912014/QH13 ngdy til06l20r4, ryelri dinh 15 B6t2o15atD-cp nsdy
3tll2l2}15 hudng d6n thi hdnli mQt sd ctidu cua luAt cttu tu c6ng, Nghi diCs6



59DA15ND-CP ngdy 181612015 cria Clifnh phu vdi quin Iy dU 6n d6.u tu xAy
dU.ng, I'{ehi dinh sd 4212017ND-CP c0a Cliinh phtr:VA suad6i, b6 sung rn6t s6
cli6u Nghi clinh sd 59l2AI5ND-CP ngdy 18 th6ng 6 nim 2015 cua Chinh phir vA
quin ly dp 6n ctAu tu x6y durrg vd c6c quy dinh hien henh cria Nhd nudyc.

.. 3. Sry pht [ro'p vcri cdc mgc ti6u chiiSn lugc; kd hoqctrr vdr quy ho4ch ph6t
tri6n l<inh tG - xfl hQi virng

. Du 5n ch6ng x6i lcv khAn c"4p bd bi6n cua Dai (FIQi An) phil ho-p vd k6t
i. -'.nOi eluo-c v6i gi6i phfp c6ng trinh t6ng th6 cira I)u 6n Ch6ng x6i 1o vd bAo vO bAn

vfr:ng bo bi6n FIQi An, thdnh ptro Hgi An, tinh Qu6ng Nam dd duoc Thu tu6ng
chinh phir ph6 duy6t chir truong c10r.r tu:.

4. SU phii hg'p v6'i ti6u chf pla6n loqi dr,r'6n nh6m

Du 6n dA xu6t dAu tu nh6rn B 1i phu hqlp.

5. Cric nQi clung B6o dd, xudt chfi truong ilAu tu du 6n nh6m fi
- MUc ti6u cua d1r 6n ld x0y dUng c6ng trinh ch6ng lai iri6n tlrong x6i 1o'

dang diSn ta r6t nghi6m trong tai khu vuc bd bi6n HOi An, Cu'a Eai, Quang Nanr
vd tai tao lai bf,i bi6n ndy phpc vp cho vi6c ph6t tri6n kinh te, du lich.

- Quy rn6 vA pham vi dAu trr: XAy clung hQ th6ng c6ng trinh d0 ngfim giam
song co chi0u dii khoing 1.030m, bht dAu tu di€m .r6i 

"ru 
clg 6n khAn-cAp +O ty

vd phia Bic. Nu6i tao bdi c6 ctrii)u ddi l..hoing L:1.250m.

- DU ki6n t6ng rnilc dAu tu duoc 16p can cri c6c quy dinh hiQn hinh cira Nhd
nrr6'c ld phu hgp vo'i quy rn6 dAu tu c6ng trin-h.

- DU ki6n ti6n dQ tri6n khai thtrc hi6n du 6n phir ho.p vdi thu:c t6 vd khi n[ng
huy rl6ng cdc ngu6n lu:c dAu ttr.

6. Hi6u quf, hinh t6 - xf; hQi, bfro vQ mdi tru'd'ng v.i phft tri6n trdn vflrng

Dn 6n clAu tu d6p ring y6u cAu ph6t tri6n kinh tO - x5 h6i cua dia phuong,
phu hqp voi ph6t tri6n bdn vfing, dirm b6o du 6n ph6t huy cluoc hi6u qui sau khi
dAu tu, dOng thdi d6p img nguy6n vong rrhAn dAn vung dt 6n.1..,,,,1

No'i nhQrt:
- UBND tinh;
- So'KIJctDT;
- Lrnr: VT, KI-II(T, QLDAII.
\\Sbn\C: \U.sers\D ELL\OneDrite\l-{oi
,4n\300\DX Chu truong dau tu ll-2019
(Son)\Rao cao tham dinh noi bo.docx

Yo vnffiidm



UBND rhrs eUANG NAM
BAFI eLDA DT)m cAc coxc rRiNH

NdlrcNcrupvarrrr

cqNG HoA xA ngl cn[r ucuia vrET NAM
EOc l4p - Tqr do - II4nh phfic

SO: .,/iilii /TTr-BeLNNPTNT euang l,{am, ngdy,!.l thdng il ndm 20tg

TO TRINH
Thf,rn tlinh, ph6 duyQt 86o ctio dt xrrdt chfi truung rliu ttr
D1r 6n: Chdng x6i 16'khAn c6p bd'bi6n Cii'a U4i 6lQl ,tn;

Dia di6mr tlrn,rl, ph6 H.i An, tirh Qufrng Nam

Kinh giri:
- Uy ban nh6n clAn tinh QuAng Nam; ?::=:- S& K6 hoach vi DAu tu. /Tii,

//;-'t'''' "'i'
Cdn cir Luqt DAu tu c6ng ,O qgnOt4lQFll3 ngdy t}l6l20t4; #9"*;!i.;
c[n cii Lu0t XAy dpg so 50/2014/QFI13 nsdy t}t6tz0t4 t\dir.lli{i'
C6n.cil Nghi ctinh s6 5)12OI5AID-CP ngdy 181612015 ctra Chinh phtr ve\ii--;

quan ly dAu tu vd x6y clr,rng c6ng trinh; ------ r---- -r+#

Cdn cir Nghi dinh sO 42120174ID-CP cua Chinh phu : VA su'a d6i, bO sung
rnQt s6 cti6u Nghi dinh.s6 591201S/ND-CP ngdy 18 thdng 6 ndm 2Ot5 cua Chinh
phu vO quAn ly dU 6n clAu ttr xAy dUng;

Cdn cri'Nghi dlnh s6 136I2O|5AIE-CP ngiiy 3lll2l2}15 cua Chinh phu vA
viQc hudng d6n thi hdnh m6t s6 di6u cira Ludt DAu tu c6ng;

C[n crjr Nglri q.,yQt sO z9zA{Q-UBVTQH14 ngdy zulLol\Olg cua Uy ban
tfi1o.ne.vr1 Qu6c hQi v0 ui-e:.phu.ong 5n b6 stmg ro.cioo ty r16ng tu ngu6n di6u
chinh glani ngu6n v6n dir kiOn b6 tri cho c6c dg 6n quan trong QuOc gia cria Ke
lroach dAu ttr cdng trung han giai do4n 2016-2020,

Ban Quan ly dw 6n clAu tu xffy du.rg c6c c6ng rrinh n6ng nghiCp va prNT
kinh trinh Uy b6n nhAn dAn tinh, Se K6 hoach vd irAu tu xenixel, tnA* dinh vd
ph€ duy6t 86o c6o dA xuAt chu truong dAu tu Dir 6n Ch6ng x6i lb khAn 

"ap 
UO.

biOn Cua Dai (HQi An), v6i c6c n6i dung chinh sati:

r. THOhrG TrN cnrlluc DUAN
1. TCn dq 6n: Chdng x6i 1o' khAn c6p bd bi6n Cua Dai (H6i An)

2. Du 6n nh6m: Nhorn B.

3. Cap qrry6t clinh chu truolg dAu tu: I{Qi d6ng nh0n clAn tinh QuAng Nam.

4.Cup quy6t dinh dAu tu d1r 6n: Uy ban nhAn dAn tinh euing Nam.

5. TCn chu ddu tu: Ban Quin ly dg 6n dAu tu xdy dung c6c c6ng trinh n6ng
nghiOp vd PTNT tinh Quf,ng Nam.

6. Dia di6m thrrc hi6n du 6n: thenh ptrO Uqi An, rinh eu6ng Nam.



7. DU ki6n tOng mirc dAu tu: 300.000.000.000 d6ng. (Ba trdm rj,d6ng)

STT Flgng mgc chi phi Gi6 tri (d6ng)

1 Chi phi x6y dpng: 246.859.800.000

2 Chi phi QLDA: 4.131.77 4.512
a
J Chi phi TVET: 12.308.268.643

4 Chi phi khdc: 9.427.000.000

5 Chi phi du phdng: 27.272.706522

6 B6i thudng, GPMB 0

PhAn ky dAu tu:

I.{fim Ngf,n sfch Trung uong (d6ng)

Nhm 2020 50.000.000.000

NEm 202l 200.000.000.000

Ndm 2022 50.000.000.000

T6ng cQng 300.000.000.000

8. Ngudn v6n dO nghi thAm dinh: NgAn s6ch Trung uong hd trq

9. Thbi gian thuc hi6n: Ndm 2O2O ddn2022.

a) Ndm 2020:

- Lap b5o c6o nghiOn cuu kh6 thi;

- Lap thi6t hd bAn vE thi cdng - dtr to6n;

- Giai ph6ng mqt bing;

- T6 chirc lga chgn nhd thAu xAy lip;

- Thi cOng x6y dgng

b) NHm 2021:

- Thi c6ng x6y d1rng hoin thdnh c6ng tr:inh;

c) Ndm 2022:

- Thi c6ng x6y dpg hodn thanh c6ng trinh;

- Quy6t to6n hodn thdnh c6ng trinh.

10. Ngdnh, llnh vuc, chuong trinh su clung 119r.16.r v6n dA nghi thAm dinh:
Ngdnh NOng nghiQp vd PTNT; linh vgc thuy 1o. i.

11. Illnh thri'c dAu hr cita dp 6n: DAu tu c6ng.



12. Cdc thdng tin khiic:

12.1. Muc ti6u xAy dUng:. Muc ti6u cira du 6n li x6y clung cdng trinh ch6ng
lai hi6n ttrgng x6i 1o clang c1i5n ra rAt nghiOm trc.rng tai khu vqr;c b,r Lien H6i an,
Cria Dtri, Quang Nam vd tiri tao lai b5i bi6n ndy phirc vu cho vi6c ph6t triCIn kinh
t0, clu lich.

12.2. Quy mO xdy dq'ng:

,, - H€ th6ng cOng trinh d6.ngAln giam r?rg c6 chidu clAi l<hoing 1.030ni, bit
ct0u tu diOm cu6i cria clu 6n lih6n cip z|6 t1i vC phia B6c.

. - Pham vi san 16p tao bdi c6 chi0u cldi kho;ing L:1.250m, nat OAu tu di6m
dArr c[ra drL 6n khAn cip 40 t1i v6 phia Rfic.

12.3.Loai c6ng trinh: N6ng nghiCp vi PTNT.

v
1I. DANH MUC UO SO XniVr THEO

\=
- 86o c6o dA ru6t .h.i truong dAu tu. ._e

bd' biOn Cua Dai (H$i An). l. ,:'

No'i rth$n:
- Nhu trOn;
- Luu: VT, K[{KT, QLDAII.
\\5bru\C': \User s\D El,L\OncD rive\l-Io i
Att\3()O\DX Clru tnrcttg dau tu ll-
2019 (SotlYI'o trinh Than dinlt
L)XC'f .docx

- BAo c6o thAni cllrih nQi bQ. ,,s.\""J
'l-llitll l-z

Ban Quin l1i cly 6n ctAy tu xay dung cfic c6ng trinh Ndng nghi6p va p-ff.]'ff/

Quang Nam kfnh dA nghi uy ban nhan dan tinh Quang Nam-, s-o re n $*/
Edn tu xem xdt, th6m dinh, phd duyQt chtr truong dAu tu Ch6ng x6i lo lrhig{ap

\-

GIAM g0c

a
J



'g l{crm, ngdlt i,'{;' thdng 0l ndrn 202A

I(nli giri: Sci'I(6 hoach vd DAu tu.

Ban QLrAn ly dg 6n clAu Lu xf,y.dung cac c6ng trinh n0ng nghiOp vi phat tli6n

I{0 hoach vA DAu tr-r v6 thAm ctinh B6o c6o d0 xtrAt ch{i tru:crng diu tu c6c drr 6n:
^,4Chong x6i 1o'ldr6n cAp bd bi6n Ctra Dai, thdnh ph6 FIQi An; Cr"rng c6, nAng c6p
tuy6n c16 ng[n mpn Binli f)uong, Binh I-iAi, Binh Dio huyqn Thang Binh, sau khi
ld so6t cic y ki6n girp y cira So N6ng nghi0p vh Plirtt tri6n ndng th6n, Ull1..Ilf
the\nh ptrO f'tqi A-n, IJan qurAn ly ldm 16 cdc nQi clung nhu sau:

1. VA qui rnd clAu tu cira clg 6n ld phir hgp, c6c clon vi tham gia g6p y th6ng
,A

nhril r,6'i qui m0 ddu tu theo nhr-r B6o c6o dC xudt chir truorrg clAu tu. Cu thO quri

md dAu tu:

, - Ffg th6ng c6ng trinh el6.ngAm gi6m tQrg co chiAu clAi khoAng 1.030m, bit
CIALI lir diOm cu6i ctra clp 6u ldrdn cAp 40 ty vO phia Blc.

. - Pham vi san iAp tao bfii.c6 chiAu clii irho6ng I-:1.250m, tlit dAu tu'cti6m
ctiin cira du 6n khAn c6p 40 ty vd phia I3[c.

2. V0 t6ng mirc dfiu ttr: T'6ng mri'c clAu tu: trong Blio c6o c16 xuAt chir trutrng
,),diu tur li phu ho-p. tsan Qr,rarr [f xin lim r'6 1i l<iOn g6p y cira So'1t{6ng nghiCp vd

Ph6l triOn n6ng th6n tai V[n bAn rO 2221ISNN&PTNT-QLXDC]'ngiy

0911212019 nhu sau:

Tdng chi phi xAy dung cita clir iin Cluo-c tinh cho 02 hang rnr:o chinh:

+ He th6ng c6ng trinh el6 ngAm gi6m s6ng c6 chiAu cldi k.hoAng 1.03Orn: 135
,,\ty dong, tuong du:ong 13,2 ty r16ng/100rn.

* San IAp tao bdi c5 chi6u ddi khoAng L:1.250rn: 110 ti' cl6ng.

- Chi phi dAu tu h4ng muc dC ,.g4,',, giAm s6ng tlong B6o c6o ctA.xu6t chu
tnrong dAu tri ctra cltr 6n ndy thAp hori so v6'i du irn Ch6ng xoi lo'khAn cAp vi bao
vQ bo bi6n HQi An, tinh Quiing l{am, kOt ngp nao vdt Ctra IJai.

TJBNTD riMr QUANG NAnd
tsAN QI-D.{.DTXD CAC C0wCTR.h\rt

ru,OXC nAtfryP Va rrnfr
.-:Sr5: t L /BQLNNPTNT-QLDAiI

Viv hodn chinh B5o c6o elA xu6r chir
,).tnrong dAri tr.t dr; irn Ch6ng x6i lo

khAn c6p bd bi6n Cira D4i

c()NG FIOA. XA HgI Ct{U I-{GF{TA VIET l\Arvli

PAg_lAp - TW ,10 * {+.a'mX} ptitg_



Ban QuAn ly clr,r: 6n dAu tu'xfly d1rng c6c c6ng trinh n6ng ngiriOp vdph6t tri6n
n6ng th6n xin lim r'6 c6c n6i dr-tng nhu tr6n, dCnghi Sc/ I(6 hoach vd D6u tu xenr
xet, thArn cliuh, tririh cfip co thArl quy6n quyOt dinh chir truong clAu tu' dr-r .{.n

Ch0ng xoi lo'khAn c6p bcr bi6n Cu'a Dai (i{0i An)./,,"r -

No'i nhSn:
- Nhrr tr:6n;

- Ltru: VT'. Ifl-II(T, QLDAIi.
\\.5br \C: \ Usals\D E L L\O n e D riye\ H o i
AIIVA)V)X CIut lruong clcttr lu ll-
2019 (Son)\CLr gtti So lilIctDl' vt
lt oo tr clr i tr lt C7'[)'['. doc::

Vfr V5n s.)i6nm
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