
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:   1042  /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 Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn  

Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào 

 

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 Củng 

cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào, với các nội dung 

chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, 

Bình Đào. 

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư củng cố, nâng cấp tuyến đê hiện có nhằm ngăn triều, 

chống lũ theo mức thiết kế, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 

trên 8.000  dân sinh sống trong khu vực và đồng thời bảo vệ trên 150 ha đất canh 

tác nông nghiệp, ngư nghiệp, ổn định sản xuất, kết hợp phát triển hệ thống giao 

thông nông thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

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. 
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7. Địa điểm thực hiện dự án: xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng 

Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). 

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: 

Củng cố và nâng cấp tuyến đê hiện có dài khoảng 2,0km đi qua xã Bình Đào, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Kết cấu như sau: 

- Đắp áp trúc, mở rộng mặt cắt đê đảm bảo mặt cắt hình học thiết kế; đắp tôn 

cao những đoạn còn thấp cục bộ chưa đảm bảo cao trình thiết kế. 

- Đỉnh đê: Chiều rộng mặt đê: 3,5m; gia cố bằng bê tông đổ tại chỗ mác 300, 

chiều dày 20cm. 

- Mái đê: Mái phía sông: m=2, gia cố bảo vệ mái bằng bê tông tấm lát M250, 

trong ô khung bê tông mác 250, lớp dăm lót, lớp vải lọc;  Mái phía đồng: m=2; trồng 

cỏ vectiver để bảo vệ mái. 

- Chân đê phía sông: Tạo chân khay mái dốc bằng lăng thể đá hộc, trên lớp vải 

lọc. 

- Công trình trên đê: Bố trí cống dưới đê để bảo đảm thuận tiện trong công tác 

phòng, chống lụt bão, công tác quản lý, vận hành. 

11. Thời gian thực hiện: năm 2020 - 2022. 

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 huyện Thăng Bình; 

- 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:  51 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Quảng Nam, ngày  19 tháng  02  năm 2020 

  

BÁO CÁO 

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

Dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn  

Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 114/TTr-BQLNNPTNT ngày 

18/02/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp 

và PTNT Quảng Nam thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào. 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: Củng cố, 

nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào 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: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn 

mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào theo quy định của Luật Đầu tư công. 

2. Tờ trình số 114/TTr-BQLNNPTNT ngày 18/02/2020 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 

113/TTr-BQLNNPTNT ngày 18/02/2020 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 huyện Thăng Bình. 

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: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, 

Bình Đào. 

2. Dự án nhóm: Dự án 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: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). 

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

9. Thời gian thực hiện: năm 2020- 2022. 

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 
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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. 

2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT:  

2.1 Công văn số 2294/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 17/12/2019: 

- Sự cần thiết đầu tư dự án: Nhằm ngăn triều, chống lũ, góp phần bảo vệ an 

toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân sinh sống trong khu vực và đồng thời bảo 

vệ đất canh tác nông nghiệp, ngư nghiệp, ổn định sản xuất, kết hợp phát triển hệ 

thống giao thông nông thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển. 

- 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. 

- Sự phù hợp với quy hoạch: Tuyến đê Bình Đào, Bình Hải (không bao gồm 

Bình Dương) nằm trong qui hoạch, phát triển thuỷ lợi đến năm 2025, tầm nhìn 

2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-

UBND ngày 16/5/2017 với chiều dài 16km; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam đề xuất đầu tư 1,5km đê 

tại xã Bình Đào thuộc tuyến đê được quy hoạch, nhằm từng bước hoàn thiện tuyến 

đê theo quy hoạch đầu tư giai đoạn đến năm 2025. 

- Về vị trí đầu tư xây dựng: Tuyến đê Bình Đào, Bình Hải được quy hoạch 

với chiều dài 16km; tuy nhiên, giai đoạn này dự kiến đầu tư 1,5km; do vậy, cần 

rà soát và tham khảo ý kiến của UBND huyện Thăng Bình để xác định vị trí bức 

xúc nhất, đảm bảo tuyến đê được kết nối liên tục (đỉnh đê được khép kín) nhằm 

phát huy hiệu quả sau đầu tư. 

- Đối với qui mô xây dựng: Theo đề xuất chủ trương đầu tư được Ban Quản 

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

lập thì đỉnh đê có chiều rộng 5,0m theo tiêu chuẩn thiết kế đê biển; tuy nhiên, Sở 

Nông nghiệp và PTNT xét thấy vị trí tuyến đê tương đối cách xa bờ biển nên cần 

rà soát các quy định hiện hành để xác định vị trí tuyến đê nà thuộc đê sông, đê cửa 

sông hay đê biển nhằm áp dụng tiêu chuẩn thiết kế phù hợp với quy định để tiết 

kiệm chi phí và kéo dài thêm chiều dài tuyến nếu có thể. 

- Về kết cấu công trình:  

+ Sau khi xác định loại đê nêu trên, đề nghị rà soát kết cấu đê phù hợp, trong 

đó chú ý chiều rộng, cao trình và cấu tạo đỉnh đê theo tiêu chuẩn hiện hành; 

+ Theo sơ bộ tổng mức đầu tư được lập thì chi phí cho công tác đất có tỷ 

trọng tương đối lớn (hơn 10 tỷ đồng); do vậy đề nghị giao cho chủ đầu tư tổ chức 

điều tra và làm việc cụ thể với UBND huyện Thăng Bình cũng như các xã tại vùng 

dự án để xác định nguồn vật liệu đắp thân đê phù hợp với tiêu chuẩn và theo 

hướng sử dụng nguồn vật liệu gần công trình để tiết kiệm chi phí; đối với biện 
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pháp thi công cần tham khảo giải pháp thi công một số công trình đê tương tự để 

lập sơ bộ tổng mức đầu tư phù hợp. 

- Về mức vốn đầu tư: Sau khi rà soát, làm rõ quy mô đầu tư, kết cấu công 

trình như đã nêu trên, đề nghị cập nhật tổng mức đầu tư theo quy định. 

2.2 Công văn số 196/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 11/02/2020: 

- Ngày 17/12/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia ý kiến đối với đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, 

Bình Hải, Bình Đào tại Công văn số 2292/SNN&PTNT-QLXDCT (theo đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công văn có gửi cho Ban Quản lý dự án); trong đó có 

đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều tra và làm việc cụ thể với UBND huyện Thăng 

Bình cũng như các xã tại vùng dự án để xác định nguồn vật liệu đắp thân đê phù 

hợp với tiêu chuẩn, theo hướng sử dụng nguồn vật liệu gần công trình để tiết kiệm 

chi phí; đồng thời tham khảo giải pháp thi công một số công trình đê tương tự để 

lập sơ bộ tổng mức đầu tư cho phù hợp. Giải pháp thi công điều chỉnh của Ban 

Quản lý dự án sau khi tổ chức làm việc với UBND huyện Thăng Bình (biên bản 

làm việc ngày 20/12/2019) là phù hợp. 

- Liên quan đến công tác đầu tư tuyến đê này, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 

có Công văn số 311-CV/BCSĐ ngày 30/12/2019 về việc thực hiện kết luận của 

Bí thư tỉnh ủy tại Thông báo số 677-TB/TU ngày 25/12/2019, đề nghị Ban Quản 

lý dự án lưu ý triển khai thực hiện. 

3. Ý kiến của UBND huyện Thăng Bình tại Công văn số 1409/UBND-

NNPTNT ngày 05/12/2019: 

- Việc đầu tư xây dựng các tuyên đê ngăn mặn hiện có tại các xã Bình Dương, 

Bình Đào, Bình Hải thuộc huyện Thăng Bình là rất cần thiết , phù hợp với quy 

hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuy nhiên,  tùy vào nguồn vốn hỗ 

trợ thực hiện, UBND huyện Thăng Bình kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện củng cố nâng cấp tuyến đê đoạn qua 

xã Bình Đào nhằm mục đích ngăn mặn, ngăn lũ, bảo vệ diện tích sản xuất lúa ổn 

định sản xuất, đồng thời kết nối giao thông tại địa phương. 

- Về quy mô đầu tư, đề nghị xây dựng tuyến đê tại xã Bình Đào tại vị trí Km8 

đường ĐH2 (huyện Thăng Bình) đến cầu Bình Đào (hiện đang thi công xây dựng) 

với chiều dài khoảng 2,0km, bề rộng đỉnh đê khoảng (3÷5)m.  

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam 

xem xét hỗ trợ bổ sung nguồn vốn để tiếp tục đầu tư các tuyến đê còn lại tại 2 xã 

Bình Hải và Bình Dương trong thời gian tới. 

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

 1. Sự cần thiết đầu tư dự án:    

Hiện trạng tuyến đê sông ngăn mặn dọc 2 bờ sông Trường Giang được đầu tư 

bằng ngồn vốn của chương trình PAM hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, thân đê 

theo thời gian đã bị mưa lũ gây xói mòn hoàn toàn, các đoạn tuyến đê chạy qua khu 
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vực bãi trống và không có cây chắn sóng trước chân đê thượng lưu, không đáp ứng 

được công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, chống nhiễm mặn cho 

các cánh đồng trồng lúa và hoa màu dọc 2 bên bờ sông Trường Giang. 

Đầu tư củng cố, nâng cấp tuyến đê hiện có nhằm ngăn triều, chống lũ theo 

mức thiết kế, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng trên 8.000  

dân sinh sống trong khu vực và đồng thời bảo vệ trên 150 ha đất canh tác nông 

nghiệp, ngư nghiệp, ổn định sản xuất, kết hợp phát triển hệ thống giao thông nông 

thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển. 

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 Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào 

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: Tuyến đê 

Bình Đào, Bình Hải (không bao gồm Bình Dương) nằm trong qui hoạch, phát 

triển thuỷ lợi đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê 

duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 với chiều dài 16km. 

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

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

39/2019/QH14 có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng: Dự án đề xuất có tổng mức 

đầu tư 50 tỷ đồng nên theo tiêu chí phân loại dự án đầu tư công, dự án được xác 

định là dự án nhóm C. 

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

a) Quy mô đầu tư:  

Củng cố và nâng cấp tuyến đê hiện có dài khoảng 2,0km đi qua xã Bình Đào, 

huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Kết cấu như sau: 

- Đắp áp trúc, mở rộng mặt cắt đê đảm bảo mặt cắt hình học thiết kế; đắp tôn 

cao những đoạn còn thấp cục bộ chưa đảm bảo cao trình thiết kế. 

- Đỉnh đê: Chiều rộng mặt đê: 3,5m; gia cố bằng bê tông đổ tại chỗ mác 300, 

chiều dày 20cm. 

- Mái đê: Mái phía sông: m=2, gia cố bảo vệ mái bằng bê tông tấm lát M250, 

trong ô khung bê tông mác 250, lớp dăm lót, lớp vải lọc;  Mái phía đồng: m=2; trồng 

cỏ vectiver để bảo vệ mái. 

- Chân đê phía sông: Tạo chân khay mái dốc bằng lăng thể đá hộc, trên lớp 

vải lọc. 

- Công trình trên đê: Bố trí cống dưới đê để bảo đảm thuận tiện trong công 

tác phòng, chống lụt bão, công tác quản lý, vận hành. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 
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c) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến 

đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào 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, phù hợp với qui mô đầu tư dự án nhóm C và khả 

năng cân đối vốn. 

đ) Về tổng mức đầu tư của dự án được lập trên cơ sở khái toán theo khối 

lượng chủ yếu và đã được Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá phù hợp. 

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: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, 

Bình Đào, 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.DenganmanBDBH.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: 14 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày      tháng        năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặc Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào 

Địa điểm: Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, 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 1016/TTr-BQLDANNPTNT ngày 

20/11/2019 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT về thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình 

Dương, Bình Hải, Bình Đào, tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, 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 1016/TTr-BQLDANNPTNT ngày 20/11/2019 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 

1015/BC-BQLNNPTNT ngày 20/11/2019 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 



2 

 

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: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, 

Bình Đào. 

2. Dự án nhóm: C 

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: Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 50 tỷ đồng (Năm mươi 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 25.000.000.000 

Năm 2021-2022 25.000.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 

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: Củng cố, nâng cấp tuyến đê hiện có nhằm 

ngăn triều, chống lũ theo mức thiết kế, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản 

cho khoảng 8.000 dân sinh sống trong khu vực. Đồng thời bảo vệ trên 100ha đất canh 

tác nông nghiệp, ngư nghiệp, ổn định sản xuất, kết hợp phát triển hệ thống giao thông 

nông thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, kết hợp phục vụ bảo vệ 

an ninh quốc phòng vùng ven biển. 

2. Về quy mô và nội dung đầu tư: 

Củng cố và nâng cấp tuyến đê hiện có dài 1,5km đi qua xã Bình Đào, huyện 
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Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão.  

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 Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào, 

tại xã Bình Đào, huyện Thăng Bình với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng từ 

ngân sách trung ương. Năm 2020, ngân sách trung ương dự kiến bố trí 25 tỷ đồng, năm 

2021-2022 là 25 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 03 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:  196 /SNN&PTNT-QLXDCT 

V/v ý kiến đối với Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp 

tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình 

Hải, Bình Đào 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày  11 tháng 02 năm 2020 

 
      

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

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam 
 

  

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 21/BQLNNPTNT-

KHKT ngày 09/01/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (Ban quản lý dự án) về việc góp 

ý đề xuất chủ trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình 

Dương, Bình Hải, Bình Đào. Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý 

kiến như sau: 

1. Ngày 17/12/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham gia ý kiến đối với đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, 

Bình Hải, Bình Đào tại Công văn số 2292/SNN&PTNT-QLXDCT (theo đề nghị 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công văn có gửi cho Ban Quản lý dự án); trong đó 

có đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều tra và làm việc cụ thể với UBND huyện Thăng 

Bình cũng như các xã tại vùng dự án để xác định nguồn vật liệu đắp thân đê phù 

hợp với tiêu chuẩn, theo hướng sử dụng nguồn vật liệu gần công trình để tiết kiệm 

chi phí; đồng thời tham khảo giải pháp thi công một số công trình đê tương tự để 

lập sơ bộ tổng mức đầu tư cho phù hợp. Giải pháp thi công điều chỉnh của Ban 

Quản lý dự án sau khi tổ chức làm việc với UBND huyện Thăng Bình (biên bản 

làm việc ngày 20/12/2019) là phù hợp. 

2. Liên quan đến công tác đầu tư tuyến đê này, Ban Cán sự Đảng UBND 

tỉnh có Công văn số 311-CV/BCSĐ ngày 30/12/2019 về việc thực hiện kết luận 

của Bí thư tỉnh ủy tại Thông báo số 677-TB/TU ngày 25/12/2019, đề nghị Ban 

Quản lý dự án lưu ý triển khai thực hiện. 

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

chủ trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, 

Bình Hải, Bình Đào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Thăng Bình; 

- Lưu: VT, QLXDCT, CCTL.  
(D:\Dropbox\Chien 2020\Chu truong\01202020 

De Binh Dao.docx) 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số: 2294 /SNN&PTNT-QLXDCT 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn 

mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình 

Đào 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 17 tháng 12 năm 2019 

     
        Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 1806/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 Củng cố, nâng cấp tuyến đê 

ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào 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: Nhằm ngăn triều, chống lũ, góp phần bảo vệ an 

toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân sinh sống trong khu vực và đồng thời bảo 

vệ đất canh tác nông nghiệp, ngư nghiệp, ổn định sản xuất, kết hợp phát triển hệ 

thống giao thông nông thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển. 

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: Tuyến đê Bình Đào, Bình Hải (không bao 

gồm Bình Dương) nằm trong qui hoạch, phát triển thuỷ lợi đến năm 2025, tầm 

nhìn 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 

1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 với chiều dài 16km; Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam đề xuất đầu tư 

1,5km đê tại xã Bình Đào thuộc tuyến đê được quy hoạch, nhằm từng bước hoàn 

thiện tuyến đê theo quy hoạch đầu tư giai đoạn đến năm 2025. 

4. Về vị trí đầu tư xây dựng: Tuyến đê Bình Đào, Bình Hải được quy hoạch 

với chiều dài 16km; tuy nhiên, giai đoạn này dự kiến đầu tư 1,5km; do vậy, cần 

rà soát và tham khảo ý kiến của UBND huyện Thăng Bình để xác định vị trí bức 

xúc nhất, đảm bảo tuyến đê được kết nối liên tục (đỉnh đê được khép kín) nhằm 

phát huy hiệu quả sau đầu tư. 

5. Đối với qui mô xây dựng: Theo đề xuất chủ trương đầu tư được Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Quảng Nam lập thì đỉnh đê có chiều rộng 5,0m theo tiêu chuẩn thiết kế đê biển; 

tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy vị trí tuyến đê tương đối cách xa 

bờ biển nên cần rà soát các quy định hiện hành để xác định vị trí tuyến đê nà 

thuộc đê sông, đê cửa sông hay đê biển nhằm áp dụng tiêu chuẩn thiết kế phù 
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hợp với quy định để tiết kiệm chi phí và kéo dài thêm chiều dài tuyến nếu có 

thể. 

6. Về kết cấu công trình:  

- Sau khi xác định loại đê nêu trên, đề nghị rà soát kết cấu đê phù hợp, 

trong đó chú ý chiều rộng, cao trình và cấu tạo đỉnh đê theo tiêu chuẩn hiện 

hành; 

- Theo sơ bộ tổng mức đầu tư được lập thì chi phí cho công tác đất có tỷ 

trọng tương đối lớn (hơn 10 tỷ đồng); do vậy đề nghị giao cho chủ đầu tư tổ 

chức điều tra và làm việc cụ thể với UBND huyện Thăng Bình cũng như các xã 

tại vùng dự án để xác định nguồn vật liệu đắp thân đê phù hợp với tiêu chuẩn và 

theo hướng sử dụng nguồn vật liệu gần công trình để tiết kiệm chi phí; đối với 

biện pháp thi công cần tham khảo giải pháp thi công một số công trình đê tương 

tự để lập sơ bộ tổng mức đầu tư phù hợp. 

7. Về mức vốn đầu tư: Sau khi rà soát, làm rõ quy mô đầu tư, kết cấu công 

trình như đã nêu trên, đề nghị cập nhật tổng mức đầu tư theo quy định. 

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

chủ trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, 

Bình Hải, Bình Đào. 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); 

- UBND huyện Thăng Bình; 

- BQL DA ĐTXD CCT NN&PTNT; 

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

ngam Hoi An.docx) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Trung 

 

 

 

 

 
  

 



joflro-*;

uY BAN NuAN nAN
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S 6 :,14 l;J /1IBND-NNPTNT
Viv tham gia f ki6n tfrAm Ainn Uao
c6o d€ xu6t cht truong dAu tu du
6n Cring c6, ndng c6p tuy6n dO

Duong, Binh Hai,
n Thang Binh.

Kinh gui: S& Kt! hoach vd Ddu tu tinh Qu&ng Nam.

4a" dan huyQn Th6ng Binh. nhfln du_o. c C6ng v5n sO
T-TPDA ngey 26litl2\t9 ctla 56 K6 hopch va bAu tu #nh euArlg

Nam ui tt Ar" dinh B6o"c6o do xu6t ch,i trucmg d6" t" du an cring ;il "ed;e;

CQNG HOA XA Hgr CHU NGHIA vrpT NAM,.- DOc lip - Tu do - Han

Thdng Binh, ngdy 05 thdng l2 ndm 20lg

t_uycn d6 ngdn m{n Binh Duong, Binh Hai, Binh Ddo, huyQn Thdng Binh ao gan
Quin ly du 6n ddy tu xdy dqrg c6c cdng trinh Ndng nghiQp vd pTNT tinh eu6ngN?- lfp, sau hi l._t "?t,Y! 

ban nhan ddn huyQn Th6ng .Binh chi dpo phdn[
N6ng nghiQp vd PTNT ph6i hqp voi cdc dcrn vi 1i6n quan tO chirc kh6o s6t hiQn
trucrng c6c tuy6n dO hiQn c6 tqi xd Binh Duong, Binh hei, ginh Ddo; th6ng nh'6t
c6c n6i dung tai Bi6n b6n ldm viQc ngdy a4l2/2019, vi c61f ki6n nhu sau:

l.viQc dAu tu xay dgng c6c tuy6n dc ng6n m{n hiQn c6 tai cdcxdBinh
Ducrng, Binh Dio, Biilb HAithuQc liuyQn Thing Binh Lil'r6t cAn'thitit, pfrt, frqp
v6i ,quy l"q.l ph6t tri6n kinh t6, x6 hgi cria dia phucrng. Tuy nhi6n,-tuy vdb
leu6.n $p hO trs thsc hi6n, LIBND lrygn rlqng linh kinh dd nghf, Se KC
hoach- EAu tu tinh Qu6ng Nam xem x6t ir5 trq kin[ phi thlrc hiQn ctrig cO nang

:?p *y1, dC dopn q"u 4i Rinh #;,,hil-*-Ii"r, ng6n p6n, ngdn lfi, b6o vQ
diQn tich sAn xudt hia 6n dinh s6n xudt, d6ng thoi k5t nOi giaJth6ng tpi dfa
phuong.

v.. .qrv In_6 dAu tu, d6 nghi xdy dune tuyrin d6 tai xd Binh Ddo tpi vi trf
Km8 duong DH?, (hyy0n Thdng Binh) d6n cAu Binh Ddo (hi6n dang thi c6ng
xAy dgng) v6i chi6u dii khoang2,}krn, bo rdng dinh <td khoing tu (3--5)m

2. E6 nghri;scr Kti-hoach vd DAu tu tinh.Quang Nam, UBND. tinh eu6ng
Nam r,.* rIt h5 trq bo sung ngu6, v6n d6 ii6tiio.-dAu tu'c6c tuy6n d6 cin h]
tai 2 xd, Binh Hii vd Binh Ducrng trong thoi gian t6i.

(Kdm theo Bi6n b6n lim viQc)

. . .Tt6? d6y ln 1i ki6n.cir a Uy ban nh6n ddn huy6n Thdng Binh aOi vOi Uao
c6o dO xu6t chri truong ddu tu dg 6n Cung c6, nang c6p tuy6n dd ng64 mfln Binh
Dg*g, Binh Hai, Binh Edo,,huyQn Thdng Binh. Kinh do nghi s0 Kc hopch .vg
DAU tu tinh Quing Nam qufdinh./.
Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- UBND tinh QuingNam (b/c);
- BQL DA ETXD c6c CTNN&PTNT tinh
- Luu: VT.

a*uo.lpn iuluxn.y
NO,I'G tucxrr'p t prrur
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH 

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 112/BC-BQLNNPTNT Quảng Nam, ngày 18 tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dƣơng, Bình Hải, Bình Đào 

Địa điểm: Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình 
 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và đầu tư. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

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

quản lý đầu tư và xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 797/NQ-UBVTQH14 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 Công văn số 1409/UBND-NNPTNT ngày 05/12/2019 của UBND 

huyện Thăng Bình về việc tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình 

Hải, Bình Đào, huyện Thăng Bình; 

Căn cứ Công văn số 2294/SNN&PTNT ngày 17/12/2019 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình 

Dương, Bình Hải, Bình Đào; 

Căn cứ Báo cáo số 14/BC-SKHĐT ngày 10/01/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

Quảng Nam trình UBND tỉnh Quảng Nam dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê 

ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào, với các nội dung chính sau: 

 

I . THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, 

Bình Đào. 
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2. Dự án nhóm: Nhóm C trọng điểm. 

3. Cấp Quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

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

nghiệp và PTNT Quảng Nam. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình. 

6. Dự kiến kinh phí đầu tư dự án:  

6.1. Tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng. (Năm mươi tỷ đồng) 

6.2. Phân kỳ đầu tư: 

Năm Ngân sách tỉnh (đồng) 

Năm 2020 25.000.000.000 

Năm 2021-2022 25.000.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 

6.3. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 đến 2022. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tƣ, các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về 

sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ 

Bờ biển tỉnh Quảng Nam thường xuyên chịu tác động trực tiếp hoặc gián 

tiếp của các cơn bão, gây thiệt hại đáng kể về tài sản, tính mạng của dân, phá 

hoại các cơ sở hạ tầng về giao thông , thủy lợi, văn hóa và phúc lợi công cộng. 

Với sản xuất nông nghiệp, trong trường hợp bị nước mặn xâm nhập việc thau 

chua, rửa mặn phải mất nhiều năm. Theo con số thống kê thiệt hại hàng năm do 

thiên tai lên tới hàng chục tỷ đồng. Các cơn bão hàng năm đã gây thiệt hại nặng 

nề về tài sản và sinh mạng con người cho nhành ngư nghiệp đánh bắt xa bờ của 

huyện Thăng Bình nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. Nhân dân không 

yên tâm đầu tư phát triển sản xuất nên ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh 

tế, xã hội chung của toàn huyện và tỉnh. Do vậy, việc đầu tư xây dựng công trình 

là mục tiêu hết sức cấp thiết được các cấp chính quyền và người dân địa phương 

quan tâm. 

Trong khoảng 10 năm trở lại đây nhất là giai đoạn từ năm 2015-2020, các 

chính sách cải cách kinh tế của Chính phủ đã tạo cho Thăng Bình những bước 

phát triển rõ rệt, nhất là giá trị sản suất của ngành: Nông, Lâm, Thủy sản, Chế 

biến... đã tăng với mức độ khá nhanh. Với chính sách mới trong phát triển kinh 

tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi làm cho năng suất và hiệu quả kinh tế 

vùng ven biển có những vùng tăng trưởng đột biến. Bên cạnh đó ngành ngư 

nghiệp cũng được tỉnh và địa phương chú trọng phát triển. Số lượng tàu thuyền 
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được xây dựng đủ điều kiện đánh bắt ngoài khơi xa ngày càng nhiều. Do vậy, 

đời sống của người dân đã từng bước được cải thiện rõ rệt, nhiều công trình cơ 

sở hạn tầng khu vực đã được xây dựng để phục vụ sản xuất và đời sống của 

nhân dân như đường xá, chợ, bệnh viện, trường học. Ngoài những ý nghĩa về 

mặt kinh tế - xã hội, đây còn là một tuyến biên giới phía Đông, một hành lang 

quân sự quan trọng. Vấn đề an ninh chính trị và trật tự xã hội luôn được coi là 

nhiệm vụ trọng tâm. 

Hiện trạng tuyến đê sông ngăn mặn dọc 2 bờ sông Trường Giang được đầu 

tư bằng ngồn vốn của chương trình PAM hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, thân 

đê theo thời gian đã bị mưa lũ gây xói mòn hoàn toàn, các đoạn tuyến đê chạy qua 

khu vực bãi trống và không có cây chắn sóng trước chân đê thượng lưu, không 

đáp ứng được công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai, chống nhiễm 

mặn cho các cánh đồng trồng lúa và hoa màu dọc 2 bên bờ sông Trường Giang. 

Để phù hợp với tốc độ phát triển chung của địa phương về các mặt chính 

trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, đáp ứng được yêu cầu phát triển của các ngành mũi 

nhọn : Công, nông, ngư nghiệp vv... huyện Thăng Bình đã xây dựng quy hoạch 

chung đến năm 2025. Trong đó ưu tiên đầu tư các dự án phát triển cơ sở hạ tầng 

như: Củng cố các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã, xây dựng dự án cải 

thiện môi trường đô thị ưu tiên đến các vấn đề tiêu thoát nước, chất thải vv... 

đồng thời rất chú trọng đến công tác củng cố nâng cấp tuyến đê Trường Giang, 

nhằm bảo vệ huyện và một số vùng phụ cận sao cho: Vừa đảm bảo an toàn cho 

người dân sống trong vùng tuyến đê bảo vệ, vừa kết hợp là tuyến đường vành 

đai nối các tuyến đường huyết mạch trong khu vực, từng bước đáp ứng được yêu 

cầu phát triển chung của qui hoạch huyện đến năm 2030. 

Việc xây dựng củng cố, bảo vệ và nâng cấp tuyến đê bờ đông sông 

Trường Giang cho vừa đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão theo yêu cầu, 

chống nhiễm mặn, đồng thời xây dựng tuyến đường vành đai phù hợp và kết 

hợp với việc tăng cường ổn định cho đê, giữ gìn môi trường, Bảo vệ an toàn tài 

sản tính mạng khoảng dân cư sinh sống cho các khu vực dân cư sống sát ven 

sông Trường Giang; đất đai canh tác nông nghiệp, các công trình Công, Nông 

nghiệp, Quốc phòng, giao thông, ổn định dân sinh kinh tế trong vùng bảo vệ, 

nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất và dần nâng cao mức sống, phù hợp 

với chủ trương xóa đói giảm nghèo khu vực, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển 

kinh tế, nâng cao đời sống xã hội khu vực khu vực dự án là việc làm hết sức cần 

thiết mà trong đó cần ưu tiên củng cố đoạn xung yếu là đoạn qua khu vực xã 

Bình Đào. 

 

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

2.1. Mục tiêu của dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê hiện có nhằm ngăn 

triều, chống lũ theo mức thiết kế, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản 

cho khoảng trên 8.000 dân sinh sống trong khu vực và đồng thời bảo vệ trên 150 

ha đất canh tác nông nghiệp, ngư nghiệp, ổn định sản xuất, kết hợp phát triển hệ 

thống giao thông nông thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, 
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kết hợp phục vụ bảo vệ an ninh quốc phòng vùng ven biển. 

 

2.2. Nhiệm vụ dự án: 

- Giữ ổn định, củng cố , bảo vệ nâng cấp tuyến đê hiện trang chống được 

gió bão cấp 9 kết hợp với triều trung bình tần suất 5%. 

- Chống lũ tiểu mãn tần suất P10%, chấp nhận tràn mặt đê khi có lũ chính 

vụ vượt tần suất thiết kế. 

- Xây dựng tuyến đường trên mặt đê để chủ động công tác phòng chống lụt, 

bão đồng thời kết hợp làm đường giao thông 

2.3. Loại và cấp công trình: 

- Loại công trình: Nông nghiệp và PTNT. 

- Cấp công trình: cấp IV. 

2.4. Quy mô dự án: Củng cố và nâng cấp tuyến đê hiện có dài khoảng 2,0km 

đi qua xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

 2.5.  Nội dung đầu tư: 

a) Tuyến công trình: Về cơ bản tuyến công trình chủ yếu dựa trên tuyến đê 

hiện trạng đã có; tại một số vị trí gấp khúc, tuyến được nắn cho cong thuận để 

đảm bảo giao thông phục vụ dân sinh và cứu hộ trên mặt đê khi cần thiết. 

b) Kết cấu mặt cắt đê: 

- Đắp áp trúc, mở rộng mặt cắt đê đảm bảo mặt cắt hình học thiết kế; đắp 

tôn cao những đoạn còn thấp cục bộ chưa đảm bảo cao trình thiết kế; đường giao 

thông kết hợp cứu hộ tải trọng ≤ 5tấn; đất đắp đê có hệ số đầm chặt K≥0,95. 

- Gia cố mặt đê nhằm chống xói, sạt khi sóng leo, lũ lớn tràn qua, hạn chế 

nguy cơ vở, sạt lở đê khi gió bão vượt mức thiết kế; kết hợp làm đường phục vụ 

kiểm tra, cứu hộ đê, tạo tuyến đường giao thông ven biển. 

- Gia cố mái đê phía sông và phía đồng đảm bảo ổn định lâu dài; 

- Củng cố, nâng cấp các cống dưới đê theo hướng giảm số lượng, ổn định 

lâu dài, phù hợp với quy hoạch phát triển sản xuất, kết hợp tạo khu tránh trú bão 

cho tàu thuyền. 

c)  Kết cấu công trình: 

- Phần đê:  Kết cấu mặt cắt ngang đê gồm 3 phần như sau: 

+ Đỉnh đê: 

Cao trình mặt đê  : (+3,0) m 

Chiều rộng mặt đê  : 3,5m 



  

 Trang  5 
 

Mặt đê gia cố bằng bê tông đổ tại chỗ mác 300, chiều dày 20cm, khoảng 

5,0m bố trí 01 khe lún ngang mặt đê hạn chế nứt gãy. Trên mặt đê bố trí hệ 

thống cọc tiêu hoặc gờ chắn bánh xe đảm bảo an toàn giao thông. 

+ Mái đê: 

Mái phía sông: Hệ số mái m=2; gia cố bảo vệ mái bằng bê tông tấm lát 

M250, trong ô khung bê tông mác 250 (có bố trí thép cấu tạo); dưới tấm lát bê 

tông là lớp dăm lót và dưới cùng là lớp vải lọc tiếp giáp với đất. 

Mái phía đồng: Hệ số mái m=2; trồng cỏ vectiver để bảo vệ mái chống xói, 

sạt lở khi mưa lớn, sóng leo, lũ tràn, tác động dòng chảy ven đê. 

+ Chân đê: 

- Phía sông: Tạo chân khay mái dốc bằng lăng thể đá hộc, trên lớp vải lọc. 

- Phần công trình trên đê: 

Xây dựng một số cống dưới đê để bảo đảm thuận tiện trong công tác 

phòng, chống lụt bão, thuận lợi trong công tác quản lý, vận hành. 

Kết cấu là cống hộp bằng bê tông cốt thép nhằm đảm bảo bền vững, ổn 

định lâu dài và phù hợp với tải trọng thiết kế giao thông của đê. 

Chiều dài cống phù hợp với mặt cắt hình học của đê; khẩu độ cống phù hợp 

với qui hoạch phát triển sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản, chú ý đến thông thuyền 

tại một số vị trí. 

2.6. Địa điểm xây dựng: Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình.  

3. Dự kiến tổng mức đầu tƣ và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng cân 

đối nguồn vốn đầu tƣ công và việc huy động nguồn vốn, nguồn lực khác 

thực hiện dự án:  

3.1. Tổng mức đầu tƣ: 50.000.000.000 đồng. (Năm mươi tỷ đồng) 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 36.251.757.000 

2 Chi phí QLDA: 886.402.000 

3 Chi phí TVĐT: 3.919.548.000 

4 Chi phí khác: 597.195.000 

5 Chi phí dự phòng: 7.540.635.000 

6 Bồi thường, GPMB 405.000.000 

* Cơ sở xác định chi phí bồi thường, GPMB:  

- Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu, mật độ cây 

trồng, các loại con vật nuôi, mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghê 
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sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Chi phí bồi thường về cây = 45.000m
2
 * 9.000 đồng = 405.000.000 đồng 

3.2.Phân kỳ đầu tƣ: 

Năm Ngân sách Trung ƣơng (đồng) 

Năm 2020 25.000.000.000 

Năm 2021-2022 25.000.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 

 

3.3. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tƣ phù hợp với điều kiện 

thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ƣu tiên hợp lý bảo 

đảm đầu tƣ tập trung có hiệu quả: 

4.1. Tiến độ thực hiện dự án: 

a) Năm 2020:  

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; 

- Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; 

- Giải phóng mặt bằng; 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; 

- Thi công xây dựng 

b) Năm 2021-2022:  

- Thi công xây dựng hoàn thành công trình; 

- Quyết toán hoàn thành công trình. 

5. Công tác vận hành dự án sau khi hoàn thành: Sau khi thi công hoàn 

thành công trình, Ban Quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT bàn giao công trình cho UBND huyện Thăng Bình quản lý, 

khai thác sử dụng. 

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng, xã hội; xác định sơ 

bộ hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội. 

6.1. Phạm vi nghiên cứu. 

Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Nam được nhân 

dân  khu vực xã ven biển mong đợt sớm trở thành hiện thực. Nó không những 

phù hợp với lợi ích trước mắt mà còn phù hợp với mục tiêu lâu dài của khu vực. 
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Giải pháp kỹ thuật được lựa chọn trong dự án không những chỉ phù hợp với 

yêu cầu trước mắt mà còn phù hợp với giải pháp quy hoạch trong khu vực, đảm 

bảo hiệu quả cao về kỹ thuật và môi trường. 

6.2. Hiện trạng môi trường sinh thái. 

a) Môi trường nước. 

-  Chất lượng nước biển: Mùa mưa là thời điểm mức độ ô nhiễm ở nước 

biển tăng cao hơn so với mùa khô. Nước biển ven bờ hiện tai chưa bị ô nhiễm 

hữa cơ cao, tuy nhiên một số chỉ tiêu chất rắn lơ lửng, vi sinh... có thời điểm 

vượt quá mức cho phép, nhất là vào mùa mưa. 

 

- Chất lượng nước sông: Giá trị PH không biến đổi lớn theo mùa, mức độ ô 

nhiễm hữa cơ tăng nhanh  do lượng nước lũ đổ về đầu nguồn theo các sông, suối 

(sông Thu bồn, Vu Gia...) kéo theo xác động vật, thực vật từ thượng nguồn 

xuống làm độ đục trong nước và vi khuẩn tăng. hìn chung chất lượng nước sông  

ở vùng vẫn còn khá tốt. 

- Chất lượng nước thải, nước thoát khi mưa:  

Nước thải chủ yếu là nước sinh hoạt, độ PH nằm trong giới hạn cho phép, 

chất rắn lơ lửng dao động từ 8-150mg/l, hàm lượng COD có vượt một ít so với 

tiêu chuẩn. 

Hiện tại huyện Thăng Bình chưa có công trình xử lý nước thải, khoảng 

dưới 30% số hộ trong khu vực có nhà vệ sinh tự hoại, nước thải thoát ra theo hệ 

thốngcoongs tiêu sau khi rất ít được xử lý đổ ra sông Trường Giang. Nước thải ở 

các công trình công cộng và các nhà máy chế biến tư nhân nội vùng không được 

xử lý triệt để. Khi mưa to, kết hợp với nước sông dâng cao, tại những vùng trũng 

cục bộ sẽ xảy ra ngập úng với chiều cao ngập (1.0-1.3)m thời gian ngập úng kéo 

dài từ 3 đến 7 ngày gây nên các dịch bệnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của 

nhân dân, ngập úng gây nhiễm bẩn nguồn thức ăn, sinh hoạt... ngoài ra còn gây 

ra cản trở giao thông và các sinh hoạt kháccuar người dân, gây ô nhiễm môi 

trường. Nếu giải quyết tốt việc ngập úng, xây các tuyến thoát nước kịp thời sẽ 

làm trong sạch môi trường hơn, cải thiện đời sống của nhân dân. 

b) Chất lượng không khí: Tại các khu vực dự án các nguồn ô nhiễm không 

khí gồm: 

- Các nhà máy nước, tư nhân chế biến thủy sản, các xưởng cơ khí... với 

công nghệ máy móc khá lạc hậu. 

- Nồng độ bụi tại khu vực công trình không lớn lắm vượt khoảng 2-3 lần 

CP (TCVN 5973-1995), khu vực bụi nhất là trục giao thông quốc lộ 1A. 

+ Khí CO, CO2: Tại các khu dân cư, trường học nồng độ CO, CO2, tương 

đối thấp, thấp hơn TCCP. Tại các khu vực nhà máy, xưởng chế biến thủy sản 

nồng độ CO,CO2 vượt TCCP cho phép nhiều lần. 
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+ Khí SO2 : Nồng độ khí SO2 khu vực này nói chung thấp hơn so với tiêu 

chuẩn TCVN 5973-1995. 

 + Tiếng ồn : Nói chung tiếng ồn khu vực này tập trung tại khu vực sản 

xuất, chế biến thủy sản, đường trục giao thông chính vận chuyển và nó vượt 

TCCP từ 3 đến 10 DBA. 

c) Chất thải rắn. 

Tại thời điểm này, chất thải rắn công nghiệp độc hại ít có khả năng gây ra 

ảnh hưởng đến môi trường đô thị. Nhưng trong tương lai không xa, việc xây 

dựng các công trình công nghiệp cần đến điều kiện này, vì khi tuyến đê hình 

thành sẽ là một tác nhân lớn gây ra sự ứ đọng trong việc tiêu thoát nước nội đô. 

d) Dân số và lao động. 

Dân số hiện nay của khu vực dự án là 18900 người tập trung sống ở vùng 

ngoại vi mật độ dân chủ yếu tập trung ở vùng ven tuyến đê và tỷ lệ đến tuổi lao 

động khoảng 60%. Số lao động này làm việc hầu hết bằng nghề đánh bắt thủy 

sản, một số bộ phận nhỏ trong các cơ quan nhà nước, dịch vụ, thương mại. 

Với nguồn lao động dồi dào, dân cư sống tập trung đông đúc trên khu vực 

nhỏ với các nhà máy, xí nghiệp... đã gây ảnh hưởng đến môi trường và vệ sinh 

môi trường của khu vực. 

6.3. Tác động môi trường sinh thái trong và sau khi xây dựng công trình. 

a) Tác nhân chính tác động môi trường. 

Trong thời gian thi công công trình đê có tác động đến môi trường khu vực, 

bao gồm: 

+ Tác động đến môi trường tự nhiên: 

- Tác động đến địa hình khu vực: Tác động lâu dài. 

- Tác động đến dòng chảy và môi trường nước: Tác động lâu dài. 

- Tác động đến môi trường không khí: Tác động nhất thời. 

- Tác động đến môi trường đất: Tác động lâu dài. 

- Tác động đến môi trường sinh học: Tác động lâu dài. 

+ Tác động đến môi trường kinh tế xã hội : 

- Tác động đến hoạt động vận tải thủy trên sông: Tác động lâu dài. 

- Tác động đến phân bố dân cư: Tác động nhất thời. 

- Tác động đến đời sống kinh tế địa phương: Tác động theo thời gian. 

- Tác động đến đời sống kinh tế xã hội: Tác động theo thời gian. 

+ Các vấn đề môi trường liên quan: 

- ổn định động lực của dòng chảy và môi trường nước: Tác động theo thời 

gian. 
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- Tác động đến môi trường kinh tế xã hội. 

- Tác động đén hoạt động sản xuất. 

- Tác động đến đời sống dân cư. 

Tuy công trình xây dựng và hoàn thiện đê diễn ra trong một thời gian trong 

vòng 01 đến 03 năm, nhưng quá trình vận hành công trình sẽ gây ra những tác 

động lâu dài để tạo lập một cân bằng mới cho khu vực. 

b) Tác động đến môi trường trong quá trình thi công  

 - Tác động đến môi trường vật lý: 

+ Tác động đến môi trường chất rắn: 

Chiều dài tuyến đê khoảng gần 1,5km, diện tích xây dựng nằm trên tuyến 

bờ lở vùng cửa sông ven biển, khối lượng đát đào, đắp khoảng >25.000m3. Hoạt 

động xây dựng công trình, quá trình này đã làm cho động lực vùng cửa sông ven 

biển thay đổi không chỉ theo quy luật tự nhiên mà thay đổi theo chế độ điều tiết 

dòng chảy bởi tác động kỹ thuật. 

+ Tác động đến môi trường nước:  

Trong phạm vi xây dựng có một số rãnh, mương thoát nước thải của một số 

cơ sở công nghiệp và dân sinh, việc gia cố công trình có thể làm gia tăng khả 

năng lưu giữ hóa chất trong nước thải, làm nặng thêm mức độ ô nhiểm của 

nguồn nước ngầm tầng nông trong khu vực này, do vậy tại đây cần có điểm 

quan sát theo dõi chất lượng nước ngầm, đảm bảo vệ sinh nguồn nước cho khu 

dân cư trong đê cũng cần lưu ý tính toán cho hợp với điều kiện mới khi khả năng 

trao đổi của tầng nước ngầm này, đây là nguồn nước cung cấp cho các giếng đào 

của dân trong khu vực dự án. 

Các chất thải thi công, xây dựng công trình một phần được hòa tan sẽ theo 

nước mưa chảy xuống cửa sông, bờ biển còn phần dạng rắn như xi-măng, gạch 

đá , nilon, giấy vụn, các chất cặn bả... sẽ lặng đọng ven bờ, có thể gây cản trợ 

dòng chảy, làm gia tăng độ phú dưỡng vùng ven bờ. 

Khi thi công tuyến đê, các phương tiện cơ giới dễ dàng làm rơi vãi dầu mở 

xuống sông, đôi khi có thể xảy ra những sự cố đổ vỡ làm tràn dầu xuống nước, 

ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt. 

+ Tác động đến môi trường không khí : 

Môi trường không khí của vùng dự án hiện chưa bị ô nhiễm nặng. Khi thi 

công đê, hoạt động của các phương tiện cơ giới chỉ tập trung trên một khu vực 

nhỏ nên ảnh hưởng trên một không gian rất hẹp, tại khu vực thi công và không 

có tác động đáng kể đến môi trường không khí xung quanh, kể cả tiếng ồn các 

phương tiện thi công cơ giới. Tuy vây cũng cần lưu ý là quá trình đốt của các 

phương tiện sử dụng xăng dầu sẽ thải ra một lượng khí thải khá lớn. ở nhiệt độ 

2000C, lượng khí thải của các phương tiện đốt bằng dầu diezen là 38m
3
 cho một 

kg dầu. Theo cách tính nhanh của tổ chức y tế Thế giới nồng độ của chất ô 

nhiểm của máy điện chạy bằng dầu diezen được trình bày ở bảng 29 sau đây:  



  

 Trang  10 
 

 

 

 

 

Bảng nồng độ các chất ô nhiểm của máy phát điện chạy bằng dầu diezen: 

 

Chất ô nhiểm 
Tải lượng ô nhiểm khi hoạt 

động bình thường (g/s) 

Tại lượng ô nhiểm khi có sự 

cố mất điện (g/s) 

SO2 0.707 1,612 

NOx 0,340 0,775 

CO 0.077 0,176 

VOC 0.028 0.064 

Kết quả phân tích cho thấy nếu máy chạy trong một giờ thì nồng độ khí SO2 

sẽ vượt giới hạn cho phép ở tiêu chuẩn B, nếu chạy trong nhiều giờ (trung bình 

18 giờ/mỗi ngày) thì nồng độ các chất khí thải sẽ lớn hơn, đặc biệt vào những 

ngày đứng gió sẽ tạo nên ô nhiểm cục bộ ảnh hưởng đến sức khỏe công dân, dân 

cư đang tại khu vực. 

Ngoài ra các phương tiện vận tải phục vụ công trình cũng là nguồn phát tán 

bụi, SO2,NOx, CO, VOC đối với không khí theo tuyến vận tải. 

+ Tác động đến môi trường đất: 

Quá trình củng cố tuyến đê có tác động tích cực là ổn định hiện trạng quỹ 

đất, bảo vệ các diện tích hiện có. Hoạt động xây dựng cũng chiếm một phần diện 

tích đất thổ cư, canh tác của khu vực. Khối lượng đất đào, đắp, san lấp, san ủi 

làm đường thi công tuy không ảnh hưởng đến sản xuất , nhưng có tác động đến 

quỹ đất (chuyên dùng, thổ cư, canh tác) của một số hộ dân cư và xáo trộn trong 

cơ cấu quỹ đất của địa phương. 

+ Tác động đến môi trường sinh học: 

Hoạt động xây dựng đê tuy chỉ diễn ra trên một dải hẹp vùng cửa sông ven 

biển nhưng vẫn có thể ảnh hưởng đến môi trường sinh học. 

Đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên giai đoạn thi công 

 

Các Thành tố môi 

trường 

Tác động theo thời gian Theo thời gian 

Lâu dài Tạm thời Ngoài vùng Trong vùng 

Địa hình và nền đất rắn 

Môi trường không khí  

Môi trường nước 

Môi trường đất  

Môi trường sinh học 

++ 

 

++ 

+ 

 

- 

- 

- 

- 

-- 

 

- 

- 

++ 

- 

++ 

++ 

+ 

 

Ghi chú:  

(+) Là ký hiệu tác động tích cực; Mức độ tác động: + yếu;++ trung bình;+++ 

mạnh. 
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(-) Là ký hiệu tác động tiêu cực; Mức độ tác động : - yếu; --trung bình;---

mạnh.  

b) Tác động đến đời sống xã hội 

- Các vấn đề môi trường đô thị: 

Vấn đề môi trường xã hội nảy sinh theo khối dân cư di chuyển và theo khối 

lượng công nhân dẫn đến công trình, tuy nhiên với quy mô di dời khoảng 5-10 

hộ và với số lượng dân công trên công trình không nhiều, thời gian sinh sống 

không dài thi các vấn đề về môi trường như chất thải sinh hoạt, môi trường sống 

của công nhân là không đáng kể, cần xác định rõ các khu tái định cư và giải 

quyết tốt yêu cầu của cư dân đô thị về điện, cấp thoát nước vv... 

Những tệ nạn xã hội có thể nảy sinh như nghiện hút, mại dâm, trộm cắp...là 

mặt trái của các công trình lớn cũng có thể dể quản lý, phát hiện và kiểm soát 

được công trình rất nhỏ này trên khu vực dự án. 

+ Vấn đề quản lý xã hội: 

Vấn đề này có thể nảy sinh trong khi giải quyết công việc đền bù, di 

chuyển các hộ dân cư, và tổ chức định cư nơi mới cho họ, việc này có thể không 

dẫn đến mâu thuẩn nếu giải quyết thỏa đáng theo luật định kết hợp với nguyện 

vọng của dân cư. Đối với công trình thì công nhân phải tuân thủ các quy định 

của pháp luật về quản lý hành chính và quản lý nhân khẩu, đây là công việc của 

các cấp quản lý cơ sở của địa phương phối hợp với ban quản lý công trình để 

tránh những mâu thuẫn xã hội có thể nảy sinh. 

+ Sự tham gia của cộng đồng đối với dự án: 

Toàn bộ nhân dân sống sát ven biểu đều ý thức rất rõ về mức độ nghiêm 

trọng của hiện tượng vỡ đê, có 65% số dân biết công trình sẽ triển khai, 100% số 

hộ đều nhất trí cho rằng cần thiết phải củng cố xây dựng tuyến đê, đảm bảo an 

toàn tính mạng và tài sản, yên tâm sinh sống đồng thời mở ra tuyến đường vành 

đai thúc đẩy đời sống người dân vùng ngoại vi thị xã. Về mức độ thiệt hại nếu 

không củng cố tuyến đê,100% các hộ gia đình đều cho rằng sẽ bị thiệt hại nặng, 

95% các hộ dân cư đều nhất trí di dời nhà cửa dành chỗ cho việc xây dựng công 

trình và hình thức đền bù. Đa số các hộ dân cư cho rằng chính quyền địa phương 

đã quan tâm đến công tác phòng chống lụt bão và xây dựng các công trình củng 

cố các tuyến đê. Toàn bộ nhân dân trong vùng đều sẵn sàng di dời, góp công sức 

và tiền của cho việc xây dựng công trình, mong sao sớm được hoàn thành. 

6.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. 

a) Đối với môi trường không khí. 

Việc thi công sẽ gây ra ô nhiểm môi trường không khí. Để giảm thiểu ô 

nhiểm khi thi công các xe vận tải: cát, xi-măng, gỗ, đá...và các vật liệu khác cần 

có bạt che để tránh phát tán trên đường; tại những vị trí đông dân cư xe cần phải 

đi chậm để tránh hiện tượng cuốn bụi gây ảnh hưởng xấu cho không khí ven 

tuyến vận chuyển. 
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Chọn thời gian thi công thích hợp và sử dụng phượng tiện cơ giới có chỉ số 

kỹ thuật cao để giảm tiếng ồn, khí thải, bụi đối với khu vực dân sống ven đê. 

b) Đối với môi trường nước. 

Trong tương lai khi yêu cầu vệ sinh môi trường ở mức cao thì nước thải 

bẩn cần được xử lý trước khi đưa ra nguồn nhận. Lúc này cuối mỗi tuyến xả đặt 

tại trạm xử lý nước thải, sau đó mới đổ ra sông biển.  

Tăng cường vận động nhân dân xây dựng các nhà vệ sinh có hầm tự hoại, 

không phóng uế bừa bãi. Tăng cường thêm khoảng 2 xe thu gom rác loại 4-6m3 

vận chuyển rác đến bãi đổ quy hoạch. 

Vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, hạn 

chế sử dụng loại vật liệu khi thải ra rác khó phân hủy. 

c) Đối với môi trường lao động. 

Việc thi công đê biển gặp rất nhiều khó khăn và hay xảy ra tai nạn lao 

động. Để tránh những rủi ro đáng tiếc đó cần tập huấn công nhân lao động tuân 

thủ qui định công trường và các quy định về lao động. 

6.5. TÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ 

Củng cố, nâng cấp tuyến đê Bình Đào hiện có nhằm ngăn triều, chống lũ 

theo mức thiết kế, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng trên 

8.000  dân sinh sống trong khu vực và đồng thời bảo vệ trên 150 ha đất canh tác 

nông nghiệp, ngư nghiệp, ổn định sản xuất, kết hợp phát triển hệ thống giao 

thông nông thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, kết hợp 

phục vụ bảo vệ an ninh quốc phòng vùng ven biển 

7. Giải pháp tổ chức thực hiện 

7.1. Tổ chức quản lý thực hiện dự án: 

a. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

b. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và PTNT Quảng Nam. 

c. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư tự quản lý. 

d. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

e. Thời gian lập dự án: Năm 2020. 

f. Thời gian triển khai thi công: Năm 2021 đến 2022. 

7.2. Phƣơng án chung về giải phóng mặt bằng 

- UBND huyện Thăng Bình chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt 

bằng của dự án. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

bàn giao mốc ranh giới GPMB của dự án cho UBND huyện. 

7.3. Các yêu cầu về thiết kế công trình 
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Các phương án thiết kế công trình yêu cầu tính an toàn công trình, tiện lợi 

trong quản lý vận hành và kinh tế. Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả 

thi sẽ đề xuất và lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu, tuân theo các quy phạm, tiêu 

chuẩn kỹ thuật hiện hành và kinh tế nhất. Đồng thời, phương pháp thiết kế cần: 

- Áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, công nghệ mới trong thiết 

kế, thi công để giảm giá thành công trình cũng như giảm chi phí vận hành; 

- An toàn hệ thống trong điều kiện địa chất, địa hình và khí hậu; 

- Thiết kế tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia và các tiêu chuẩn 

ngành; 

- Giải pháp được lựa chọn phải phù hợp về kinh tế kỹ thuật sau khi đã so 

sánh các phương án thiết kế; 

- Phương án thiết kế có tác động ít nhất đến môi trường tự nhiên, giảm 

thiểu tác động thu hồi đất và có biện pháp hoàn trả mặt bằng sau khi thi công; 

- Giải pháp thiết kế có sự tham gia của cộng đồng.  

7.4. Phƣơng án khai thác và sử dụng các kết quả của dự án 

 . . .  uản l  và trách nhiệm v n hành dự án 

- Ủy bân nhân dân huyện Thăng Bình có trách nhiệm trong quá trình vận 

hành và bảo dưỡng công trình. Việc quản lý, vận hành duy tu bảo dưỡng các 

công trình trong dự án thành phần được đầu tư sẽ thuộc quyền quyết định bởi 

UBND tỉnh.  

 . .2.  uy trình bàn giao từ đơn vị thực hiện dự án sang v n hành dự án 

Quy trình này được thực hiện tương tự như đối với các công trình thủy lợi 

sau khi hoàn thành thi công. Chủ đầu tư dự án sẽ tổ chức nghiệm thu bàn giao 

cho các đơn vị quản lý khai thác công trình để quản lý vận hành tuân thủ các 

quy định hiện hành. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 

Kính trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quảng Nam xem xét, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn 

Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào với các nội dung nêu trên./. 

 BAN QLDA ĐTXD CCT NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

GIÁM ĐỐC 

  

(Đã ký) 

 

 

Võ Văn Điềm 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BQL DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH 

NÔNG NGHIỆP & PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 113/KQTĐ-BQLNNPTNT Quảng Nam, ngày 18 tháng 02 năm 2020 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

Dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dƣơng, Bình Hải, Bình Đào 

Địa điểm: Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình 

     

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

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

quản lý đầu tư và xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 797/NQ-UBVTQH14 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 Báo cáo số 14/BC-SKHĐT ngày 10/01/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về việc Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào; 

Căn cứ Công văn số 1409/UBND-NNPTNT ngày 05/12/2019 của UBND 

huyện Thăng Bình về việc tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình 

Đào, huyện Thăng Bình; 

Căn cứ Công văn số 2294/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 17/12/2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý kiến thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình 

Dương, Bình Hải, Bình Đào; 

Căn cứ Công văn số 196/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 11/02/2020 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý kiến thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình 

Dương, Bình Hải, Bình Đào; 

Sau khi thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề 
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xuất chủ trương dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình 

Hải, Bình Đào, với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, 

Bình Đào. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C trọng điểm. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Tên 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: Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 50.000.000.000 đồng. (Năm mươi tỷ đồng) 

 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 36.251.757.000 

2 Chi phí QLDA: 886.402.000 

3 Chi phí TVĐT: 3.919.548.000 

4 Chi phí khác: 597.195.000 

5 Chi phí dự phòng: 7.540.635.000 

6 Bồi thường, GPMB 405.000.000 

 

Phân kỳ đầu tư: 

Năm Ngân sách tỉnh (đồng) 

Năm 2020 25.000.000.000 

Năm 2021-2022 25.000.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương hỗ trợ 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020 đến 2022. 

a) Năm 2020:  

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; 

- Lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; 

- Giải phóng mặt bằng; 
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- Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; 

- Thi công xây dựng 

b) Năm 2021-2022:  

- Thi công xây dựng hoàn thành công trình; 

- Quyết toán hoàn thành công trình.  

10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Ngành Nông nghiệp và PTNT; lĩnh vực thủy lợi. 

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

12. Các thông tin khác: 

12.1. Mục tiêu xây dựng: Củng cố, nâng cấp tuyến đê hiện có nhằm ngăn 

triều, chống lũ theo mức thiết kế, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản 

cho khoảng trên 8.000  dân sinh sống trong khu vực và đồng thời bảo vệ trên 150 

ha đất canh tác nông nghiệp, ngư nghiệp, ổn định sản xuất, kết hợp phát triển hệ 

thống giao thông nông thôn tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển, 

kết hợp phục vụ bảo vệ an ninh quốc phòng vùng ven biển 

12.2. Quy mô xây dựng: Củng cố và nâng cấp tuyến đê hiện có dài khoảng 

2,0km đi qua xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

12.3. Loại công trình: Nông nghiệp và PTNT. 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ VỀ CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

1. Đánh giá về sự cần thiết đầu tƣ 

Việc đầu tư xây dựng Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, 
Bình Hải, Bình Đào là rất cần thiết nhằm đáp ứng được nguyện vọng của chính 
quyền địa phương và nhân dân trong vùng, nhằm ngăn triều, chống lũ theo mức 
thiết kế, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân sinh sống trong 
khu vực và đồng thời bảo vệ trên đất canh tác nông nghiệp, ngư nghiệp, ổn định 
sản xuất, kết hợp phát triển hệ thống giao thông nông thôn tạo tiền đề phát triển 
kinh tế - xã hội vùng ven biển, kết hợp phục vụ bảo vệ an ninh quốc phòng vùng 
ven biển. 

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

Nội dung hồ sơ được lập tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công số 

49/2014/QH13 ngày 18/06/2014, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 

31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công, Nghị định số 

59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

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

triển kinh tế - xã hội vùng 
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- Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, 

Bình Đào nằm trong quy hoạch được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại 

Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch 

thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm:  

Dự án đề xuất đầu tư nhóm C là phù hợp. 

5. Các nội dung Báo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án nhóm C 

- Mục tiêu: Ngăn triều, chống lũ, bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp, đất nhà ở, 
đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân sống trong khu vực, bảo vệ 
cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống của nhân dân khu vực, kết hợp phục vụ 
bảo vệ an ninh quốc phòng vùng ven biển 

- Quy mô và phạm vi đầu tư: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình 
Đào có chiều dài khoảng 2,0km là phù hợp, đáp ứng mục tiêu của công trình. 

- Dự kiến tổng mức đầu tư được lập căn cứ các quy định hiện hành của Nhà 

nước là phù hợp với quy mô đầu tư công trình. 

- Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án phù hợp với thực tế và khả năng 

huy động các nguồn lực đầu tư. 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững 

Dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

phù hợp với phát triển bền vững, đảm bảo dự án phát huy được hiệu quả sau khi 

đầu tư, đồng thời đáp ứng nguyện vọng nhân dân vùng dự án. 

Nơi nhận:                           
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- Lưu: VT, KHKT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Văn Điềm 

 



 UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH 

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 114/TTr-BQLNNPTNT Quảng Nam, ngày 18 tháng 02 năm 2020 
 

TỜ TRÌNH  

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Hải, Bình Đào 

Địa điểm: Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình 
   

Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- S  K  ho ch v    u t   

 

Căn cứ Luật   u t  công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/N -CP ng y 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý đ u t  v  xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/N -CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 59/2015/N -CP ng y 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đ u t  xây dựng; 

Căn cứ Nghị quy t số 797/NQ-UBVTQH14 ng y 24/10/2019  của Ủy ban 

th ờng vụ Quốc hội về việc ph ơng án bổ sung 10 000 tỷ đồng từ nguồn điều 

chỉnh giảm nguồn vốn dự ki n bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia của K  

ho ch đ u t  công trung h n giai đo n 2016-2020; 

Căn cứ Báo cáo số 14/BC-SKH T ng y 10/01/2020 của S  K  ho ch v  

  u t  về việc K t quả thẩm định nguồn vốn v  khả năng cân đối vốn dự án 

Củng cố, nâng cấp tuy n đê ngăn mặn Bình D ơng, Bình Hải, Bình   o; 

Căn cứ Công văn số 1409/UBND-NNPTNT ng y 05/12/2019 của UBND 

huyện Thăng Bình về việc tham gia ý ki n thẩm định Báo cáo đề xuất chủ tr ơng 

đ u t  dự án Củng cố, nâng cấp tuy n đê ngăn mặn Bình D ơng, Bình Hải, Bình 

  o, huyện Thăng Bình; 

Căn cứ Công văn số 2294/SNN&PTNT-QLXDCT ng y 17/12/2019 của S  

Nông nghiệp v  PTNT tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý ki n thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ tr ơng đ u t  dự án Củng cố, nâng cấp tuy n đê ngăn mặn Bình 

D ơng, Bình Hải, Bình   o; 

Căn cứ Công văn số 196/SNN&PTNT-QLXDCT ng y 11/02/2020 của S  

Nông nghiệp v  PTNT tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý ki n thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ tr ơng đ u t  dự án Củng cố, nâng cấp tuy n đê ngăn mặn Bình 

D ơng, Bình Hải, Bình   o; 
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Ban Quản lý dự án đ u t  xây dựng các công trình Nông nghiệp v  PTNT 

Quảng Nam kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ủy bân nhân dân,  

S  K  ho ch v    u t  xem xét, thẩm định v  phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ 

tr ơng đ u t  dự án Củng cố, nâng cấp tuy n đê ngăn mặn Bình D ơng, Bình 

Hải, Bình   o, với các nội dung chính sau: 
 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1  Tên dự án: Củng cố, nâng cấp tuy n đê ngăn mặn Bình D ơng, Bình Hải, 

Bình   o. 

2  Dự án nhóm: Nhóm C trọng điểm  

3  Cấp quy t định chủ tr ơng đ u t : Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

4  Cấp quy t định đ u t  dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam  

5  Tên chủ đ u t : Ban Quản lý dự án đ u t  xây dựng các công trình Nông 

nghiệp v  PTNT Quảng Nam. 

6   ịa điểm thực hiện dự án: Xã Bình   o, huyện Thăng Bình. 

7  Dự ki n tổng mức đ u t : 50.000.000.000 đồng  (Năm mươi tỷ đồng) 

 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 36.251.757.000 

2 Chi phí QLDA: 886.402.000 

3 Chi phí TV T: 3.919.548.000 

4 Chi phí khác: 597.195.000 

5 Chi phí dự phòng: 7.540.635.000 

6 Bồi th ờng, GPMB 405.000.000 

Phân kỳ đ u t : 

Năm Ngân sách tỉnh (đồng) 

Năm 2020 25.000.000.000 

Năm 2021-2022 25.000.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 

8  Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung  ơng hỗ trợ. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020 đ n 2022. 

a) Năm 2020:  

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; 

- Lập thi t k  bản vẽ thi công – dự toán; 
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- Giải phóng mặt bằng; 

- Tổ chức lựa chọn nh  th u xây lắp; 

- Thi công xây dựng 

b) Năm 2021-2022:  

- Thi công xây dựng hoàn thành công trình; 

- Quy t toán ho n th nh công trình. 

10  Ng nh, lĩnh vực, ch ơng trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngành 

Nông nghiệp v  PTNT. 

11. Hình thức đ u t  của dự án:   u t  trực ti p từ Ngân sách Nh  n ớc  

12. Các thông tin khác: 

12 1  Mục tiêu xây dựng: Củng cố, nâng cấp tuy n đê hiện có nhằm ngăn 

triều, chống lũ theo mức thi t k , góp ph n bảo vệ an to n tính m ng v  t i sản 

cho khoảng trên 8 000  dân sinh sống trong khu vực v  đồng thời bảo vệ trên 150 

ha đất canh tác nông nghiệp, ng  nghiệp, ổn định sản xuất, k t hợp phát triển hệ 

thống giao thông nông thôn t o tiền đề phát triển kinh t  - xã hội vùng ven biển, 

k t hợp phục vụ bảo vệ an ninh quốc phòng vùng ven biển 

12 2  Quy mô xây dựng: Củng cố v  nâng cấp tuy n đê hiện có d i khoảng 

2,0km đi qua xã Bình   o, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. 

12.3. Lo i v  cấp công trình: 

- Lo i công trình: Công trình Nông nghiệp v  PTNT. 

- Cấp công trình: Cấp IV. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

- Báo cáo đề xuất chủ tr ơng đ u t   

- Báo cáo thẩm định nội bộ  
 

 Ban Quản lý dự án đ u t  xây dựng các công trình Nông nghiệp v  PTNT 

Quảng Nam kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, S  K  ho ch v    u t  xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ tr ơng đ u t  dự 

án Củng cố, nâng cấp tuy n đê ngăn mặn Bình D ơng, Bình Hải, Bình   o./. 
 

Nơi nhận: 
- Nh  trên; 

- L u: VT, KHKT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Văn Điềm 
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