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NGHỊ QUYẾT 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án   

Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An 

đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; 

Căn cứ Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thống báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Xét Tờ trình số 3802/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp 

bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành 

phố Hội An; Báo cáo thẩm tra số ...../BC-HĐND ngày .... tháng 6 năm 2022 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ 

biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố 

Hội An như sau: 



1. Mục tiêu đầu tư: Phòng, chống xói lở bờ biển, tái tạo lại bãi biển; từng 

bước hình thành hệ thống công trình phòng chống sạt lở bờ biển cửa Đại, thành 

phố Hội An; góp phần giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, 

cách bờ 250m-300m có chiều dài khoảng 550m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án 

chống xói lở xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía Bắc.  

- San lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m, trong đó có 550m song song 

với hệ thống đê ngầm bắt đầu từ điểm cuối của dự án chống xói lở xói lở khẩn 

cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố Hội An) về phía Bắc; 900m nằm điểm giữa 2 vị 

trí nuôi bãi của dự án chống xói lở xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (thành phố 

Hội An) đang triển khai thực hiện, kết hợp nạo vét luồng tận dụng nguồn cát san 

lấp tạo bãi. 

3. Nhóm dự án: Nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ. 

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

7. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

a) Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định; tăng cường công tác phối hợp và 

nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác 

lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán...   

b) Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư 

xây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp 

nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương 

đầu tư. 

c) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án, tránh lãng phí, thất thoát trong 

quá trình đầu tư xây dựng công trình; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động 

đấu thầu, giám sát chất lượng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương 

việc chấp hành pháp luật đầu tư xây dựng. 

d) Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những vấn đề phát sinh của dự 

án. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 



 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

thứ tám thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- UBTVQH;   

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;                      
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 
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- Các Ban của HĐND tỉnh; 
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- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Các Sở XD, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT; 

- TT.HĐND, UBND tp Hội An; 
- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 
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