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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất 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 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 128/TTr-SNN&PTNT ngày 
08/6/2022 (thay thế Tờ trình số 109/TTr-SNN&PTNT ngày 27/5/2022) của Sở 
Nông nghiệp và PTNT trình thẩm định Báo cáo đề xuất 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. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo 
cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất 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:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 161/BC-SNN&PTNT ngày 08/6/2022 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT.
4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 347/BC-SKHĐT 

ngày 09/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn ngân 
sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 
đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh 
quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
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- 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;

- 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;

- Công văn số 3401/BKHĐT-TH ngày 24/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục 
hồi và phát triển KT-XH đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn 
NSTW năm 2022;

- Công văn số 3366/UBND-TH ngày 22/5/2022 của UBND tỉnh về việc khẩn 
trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội, đề xuất nhu cầu bổ sung dự toán và kế hoạch đầu tư vốn ngân 
sách Trung ương năm 2022;

- Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc giao 
nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án 
phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa nước theo Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

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: UBND thành phố Hội An.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: 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.
2. Nhóm dự án: dự án nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ 

đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2022-2023.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 
1. UBND thành phố Hội An (Công văn số 1435/UBND ngày 02/6/2022)
- Việc đầu tư dự án góp phần giải quyết hiện tượng sạt lỡ bờ biển, phục hồi 

phát triển kinh tế du lịch và kết nối phù hợp với các công trình tổng thể của các dự 
án Chống xói lỡ bờ biển Hội An được cấp thẩm quyền phê duyệt đã và đang triển 
khai thực hiện.

2. Về quy mô đầu tư dự án: gồm 2 hạng mục chính: Kè bờ và đê ngầm giảm 
song, nuôi bãi nhân tạo, chiều dài khoảng 600m từ trụ sở UBND phường Cẩm An 
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đến khu vực An Bàng (điểm cuối của dự án là điểm giao giữa đường Phùng Hưng 
và Nguyễn Phan Vinh).

* Đối với tuyến kè bờ của dự án nối tiếp với tuyến kè đang triển khai thuộc 
dự án “Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại - Cẩm An, lý trình: Km0+420 - 
Km2+245” về phái bắc có chiều dài khoảng 550m:

Đối với đoạn này, trùng với đoạn đầu tuyến của công trình Kè tạm bảo vệ 
bờ từ Bãi tắm Tân Thành đến bãi tắm An Bàng mà UBND thành phố Hội An đang 
triển khai thi công: dài 1.440m, hình thức kè tạm bằng cọc tre 2-3 lớp và bao tải 
cát 2,5T; tổng mức đầu tư khoảng 5 tỷ đồng. 

 Theo kế hoạch của dự án, bắt đầu thực hiện đầu tư từ năm 2023, dó đó để 
bảo vệ, giảm xói lở bờ trong mùa mưa bão 2022, làm giảm tốc độ xâm thực vào 
khu vực hạ tầng, khu dân cư thì việc Thành phố Hội An tiếp tục hoàn thiện công 
trình Kè tạm bảo vệ bờ biển từ bãi tắm Tân Thành đến bãi tắm An Bàng (do Thành 
phố Hội An đầu tư) là rất cần thiết; dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 
10/2022.

Thực trạng cho thấy tuy bị xói lở vào mùa mưa bão nhưng sau đó tuyến bờ 
này đã được bồi lắp trở lại vào thời gian sau. Do vậy, đề nghị đơn vị lập báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư cần xem xét nghiên cứu phát huy công trình kè tạm của 
thành phố và bố trí phương án bảo vệ bờ hợp lý sao cho không làm mất bãi tắm du 
lịch của thành phố. Về giải pháp kết cấu kè bảo vệ bờ biển: UBND thành phố sẽ 
có góp ý cụ thể khi có hồ sơ thiết kế chi tiết.

* Đối với tuyến đê ngầm giảm song và nuôi tạo bãi nhân tạo có chiều dài 
khoảng 600m, bắt đầu từ điểm cuối của dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa 
Đại (thành phố Hội An) về phía Bắc.

Tuyến đê ngầm này tiếp nối với tuyến đê ngầm đã và đang thi công và bước 
đầu phát huy hiệu quả trong việc giảm sóng tác động vào bờ, dó đó nếu đầu tư nối 
dài tuyến là hợp lý.

Riêng về nguồn cát để nuôi bãi: Đề nghị đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư cần xác định cụ thể nguồn cát để nuôi bãi cho hợp lý, đảm bảo hiệu 
quả trong quá trình triển khai thực hiện công trình.
 III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 
Khu vực biển Cửa Đại, thành phố Hội An có đường bờ dài khoảng 8 km, là 

nơi có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn thu hút du khách đến với di sản văn hóa Hội 
An. Trong những năm gần đây trước diễn biến của biến đổi khí hậu, hiện tượng 
nước biển xâm thực gây xói lở, bồi lấp khu vực Cửa Đại ngày càng trở nên phức 
tạp, nghiêm trọng uy hiếp trực tiếp đến các hoạt động dân sinh, kinh tế, tài sản của 
nhân dân và các công trình trong khu vực, gây ảnh hưởng đến ổn định đời sống xã 
hội, đồng thời gây thiệt hại lớn đến các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại 
địa phương. Do đó việc 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, tiếp nối 
với các dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đang được đầu tư trên địa 
bàn là rất cần thiết nhằm từng bước hình thành hệ thống công trình phòng chống 
sạt lở bờ biển cửa Đại; góp phần khắc phục, phòng chống tình trạng xói lở đang 
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diễn ra ngày càng nghiêm trọng và phức tạp, tạo điều kiện phát triển du lịch, dịch 
vụ, góp phần phục hồi phát triển kinh tế - xã hội 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 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 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: 

Danh mục dự án và mức vốn đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo 
tại Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
triển khai thực hiện tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 và Công 
văn số 3366/UBND-TH ngày 22/5/2022. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, theo đó dự án thuộc nhóm B theo quy 

định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
5. Các nội dung đầu tư:
a) Quy mô đầu tư: cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung: 
- 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.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
d) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: dự án sử dụng vốn ngân sách Trung 

ương; ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 210 tỷ đồng giai đoạn 2022-2023 theo 
Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 347/BC-SKHĐT ngày 
09/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo thời gian thực hiện và bố trí vốn 
theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 
20/5/2022. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 
gian tiến độ thực hiện dự án năm 2022 -2023; qua xem xét văn bản thẩm định 
nguồn vốn khả năng cân đối vốn và văn bản thông báo của Thủ tướng Chính phủ, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất tiến độ thực hiện dự án 2022-2023.

g) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về hiệu 
quả đầu tư về kinh tế - xã hội và môi trường.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
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- Trên cơ sở nội dung ý kiến của UBND thành phố Hội An tại Công văn số 
1435/UBND ngày 02/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT (đơn vị lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án) đã tổ chức rà soát xem xét lại nội dung quy mô đầu 
tư dự án, theo đó đã đề xuất lại quy mô đầu tư, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư dự án trình thẩm định, phê duyệt tại Tờ trình số 128/TTr-SNN&PTNT ngày 
08/6/2022.

- Danh mục dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương chưa được phê duyệt 
trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025 theo Nghị quyết 
số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, do dó để đảm bảo thủ tục để 
bố trí vốn hằng năm theo quy định, kính đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ 
sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-
2025 sử dụng nguồn ngân sách Trung ương (theo Công văn số 3401/BKHĐT-TH 
ngày 24/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở dự tính khối lượng bóc tách từ 
thiết kế sơ bộ và định mức, đơn giá công việc thực hiện theo quy định của nhà 
nước; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên 
cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm 
bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp 
thẩm quyền.

- Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 
hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 
hiện hành.

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

chủ trương đầu tư dự án 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.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Sở NN&PTNT;
- UBND TP Hội An;
- Lưu: VT, TĐDA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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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

#SoKyHieuVanBan                #DiaDiemNgayBanHanh

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

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

Địa điểm: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 110/TTr-
SNN&PTNT ngày 27/5/2021 về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn dự án Chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường 
Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An (sau đây gọi tắt là dự án). Sau 
khi nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp ý kiến của cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn dự án với các nội dung sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH

1. Tờ trình số 110/TTr-SNN&PTNT ngày 27/5/2021 về đề nghị thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án của Sở Nông nghiệp và PTNT; 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 144/BC-UBND ngày 
27/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

3. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 
án số 145/BC-SNN&PTNT ngày 27/5/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 

3. Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về chính 
sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

4. 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 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;
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5. Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc Thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

6. Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ 
chứa theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

1208/SKHĐT-TĐDA ngày 31/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên 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.

2. Dự án nhóm: Nhóm B.
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: Đề xuất cấp thẩm quyền giao Ban quản lý dự án Đầu tư 

xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 210.000.000.000 đồng (Hai trăm mười tỷ đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương. 

9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương theo Công văn số 
450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thông báo 
danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội.

10. Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.

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

12. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
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1. Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (tại Công văn số 1391/STC-
ĐT ngày 02/6/2022 của Sở Tài chính):

a) Về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Theo Quyết định số 
1430/QĐUBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị 
chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phòng chống 
sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn hồ chứa nước theo Chương trình phục 
hồi và phát triển kinh tế-xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lập 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo Quyết định giao nhiệm vụ của 
UBND tỉnh cụ thể: 

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: Đơn vị dự kiến tổng mức đầu 
tư 210 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương, thời gian thực hiện năm 
2022-2023 (năm 2022 là 60 tỷ đồng và năm 2023 là 150 tỷ đồng). 

b) Về nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: Hiện 
nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được thông qua chưa 
có dự án nêu trên. Theo Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự 
án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó dự án dự 
kiến được đầu tư nguồn ngân sách trung ương từ Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội, số tiền 210 tỷ đồng, đơn vị dự kiến mức vốn ngân sách trung 
ương đầu tư cho dự án không vượt mức vốn và đúng danh mục được thông báo; 
về thời gian thực hiện dự án, đơn vị dự kiến thực hiện năm 2022-2023 là phù hợp 
với yêu cầu về thời giải ngân vốn của Chương trình trong 2 năm 2022 và 2023 
theo 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 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Về hồ sơ thẩm định: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn dự án cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Về tên dự án: đề nghị điều chỉnh tên dự án theo Công văn số 450/TTg-
KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ "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".

3. Về chủ trương đầu tư: Dự án được đầu tư theo Công văn số 450/TTg-
KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thông báo danh mục và 
mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội; Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt 
chủ trương đầu tư các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an 



4

toàn hồ chứa theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

4. Về tổng mức đầu tư: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án được lập 
với tổng mức đầu tư dự kiến là 210.000 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư ngân sách 
Trung ương là phù hợp với dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn theo 
Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: dự án được đầu tư từ nguồn 
Ngân sách Trung ương theo Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ. Sau khi dự án hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định, 
trình cấp thẩm quyền bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm; Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu 
cân đối vốn tối đa 210.000 triệu đồng theo quy định đối với dự án đầu tư của 
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. Thời gian bố trí vốn ngân sách Trung ương: Dự kiến 2022 -2023 theo kế 
hoạch bố trí vốn của ngân sách Trung ương.  

IV. KẾT LUẬN

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 đã được Thủ tướng Chính phủ 
thống nhất đầu tư tại Công văn số 450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 về việc Thông 
báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình 
thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 
26/5/2022. Sau khi dự án hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư sẽ tham mưu bố trí vốn dự án phù hợp với kế hoạch bố trí vốn ngân 
sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh trình tự, thủ 
tục đầu tư theo quy định và các nội dung thẩm định nêu trên, báo cáo cấp thẩm 
quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án, đề 
nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT, KTN, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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Cơ quan phát hành: Văn phòng Chính phủ
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