
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 1150  /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   06      tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ  

bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

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

Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ 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 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020; Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

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 Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4), với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4). 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam 

Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh. 

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

6. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. 

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

8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ 

đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương. 
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10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến kè cứng có chiều dài khoảng 650m, cụ thể: 

- Đường đỉnh kè có kết cấu bằng bê tông M300, dày 20cm;  

- Kết cấu kè là một hàng cọc ván bê tông dự ứng lực W500 liên kết liền với 

nhau. Trên đầu cọc có dầm giằng cọc bằng bê tông cốt thép M300. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 133/BC-BQLNNPTNT ngày 24/02/2020 

của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh. 

3. Báo cáo về 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, 

TN&MT, NN&PTNT; 

- BQL Dự án đầu tư xây dựng công 

trình NN&PTNT tỉnh; 

- UBND huyện Núi Thành; 

- 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 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  93 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 04 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 134/TTr-BQLNNPTNT 

ngày 24/02/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4). Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và 

kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư 

báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình đề nghị 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 133/BC-BQLNNPTNT ngày 24/02/2020. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 28/BC-

SKHĐT ngày 20/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

2. Các văn bản liên quan khác: 

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

Thường vụ Quốc hội về phương án phân bổ 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 

- 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; 

- 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 
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án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 

tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

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

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

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

kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

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

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

sách nhà nước năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện 

Núi Thành. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản số 71/SHKĐT-

TĐDA ngày 14/01/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư.  

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4). 

2. Dự án nhóm: C. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn. 

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

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ 

đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương; 

9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Từ năm 2020. 

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

1. UBND huyện Núi Thành: Tại Công văn số 169/UBND-CKH ngày 

19/02/2020. 

- Thống nhất các nội dung chủ yếu của Báo cáo đề xuất chủ trương dự án; 

- Về bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Núi Thành chịu trách 

nhiệm trong công tác này, kinh phí chi trả từ nguồn vốn của dự án. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT: Tại Công văn số 197/SNN&PTNT-QLXDCT 

ngày 11/02/2020. 

- Vị trí xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã 

đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam không nằm trong qui hoạch 

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

duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017; 
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- Đỉnh kè kết hợp đường giao thông có chiều rộng 5,0m rộng hơn các tuyến 

đường đã và đang được đầu tư theo đề nghị của địa phương tại biên bản làm việc 

kèm theo. 

* Căn cứ góp ý của các đơn vị, Chủ đầu tư đã có Công văn số 

174/BQLNNPTNT-KHKT ngày 02/3/2020 giải trình các nội dung và hoàn hiện 

hồ sơ cơ bản phù hợp với quy định. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Đầu tư xây dựng công trình tại thôn Bình Trung, xã Tam Hải nhằm phòng 

chống sạt lỡ, ổn định dân sinh, kết hợp phục vụ neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an 

toàn cho tàu hành thủy vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Kỳ Hà; Giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường, phát triển bền vững, đồng thời tạo mỹ quan khu vực vịnh An 

Hòa. Tạo cơ sở hạ tầng cần thiết để nâng cao khả năng của người dân trong hoạt 

động nghề cá và dịch vụ hậu cần nghề cá. Góp phần cải thiện sinh kế người dân 

Góp phần phát triển kinh tế xã hội và xói đói giảm nghèo cho nhân dân xã Tam 

Hải nói riêng và huyện Núi Thành nói chung là cần thiết. 

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 

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

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

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

phù hợp với 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. 

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 40.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C. 

5. Các nội dung khác theo quy định của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến kè cứng có chiều dài khoảng 650m, cụ 

thể: 

- Đường đỉnh kè có kết cấu bằng bê tông M300, dày 20cm;  

- Kết cấu kè là một hàng cọc ván bê tông dự ứng lực W500 liên kết liền với 

nhau. Trên đầu cọc có dầm giằng cọc bằng bê tông cốt thép M300. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

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

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

sách Trung ương là phù hợp và đúng mục tiêu. Phần vốn dự kiến bố trí 

35.000.000.000  đồng để đầu tư dự án theo Báo cáo thẩm định nguồn vốn, khả 

năng cân đối vốn tại văn bản số 28/BC-SKHĐT ngày 20/01/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 
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e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 – 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều 

chỉnh thành Từ năm 2020 cho phù hợp với Báo cáo thẩm định nguồn vốn, khả 

năng cân đối vốn tại văn bản số 28/BC-SKHĐT ngày 20/01/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu. 

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

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

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

- Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở dự kiến, qua xem xét và so 

sánh các phương án khái toán tổng mức đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận 

thấy phương án dự kiến tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng cơ bản phù hợp. Chủ đầu tư 

lưu ý chuẩn xác giá trị tổng mức đầu tư trong bước lập Dự án đầu tư xây dựng 

công trình 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 Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo 

Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4). Kính đề nghị UBND 

tỉnh Quảng Nam xem xét báo cáo cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BQL NN&PTNT; 

- Lưu: VT, TĐDA (Bình). 

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:  28 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày      tháng        năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải,  

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) 

Địa điểm: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành, 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 1165/TTr-BQLDANNPTNT ngày 

30/12/2019 của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT về thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã 

đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4). 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 1165/TTr-BQLDANNPTNT ngày 30/12/2019 của Ban QLDA 

ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT;  

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

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 
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. 
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Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) . 

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 Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng (Bốn mươi 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 Ngân sách trung ương 

Năm 2020 20.000.000.000 

Năm 2021-2022 20.000.000.000 

Tổng cộng 40.000.000.000 

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 87/STC-ĐT ngày 10/01/2020 

với các nội dung sau: 

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ số vốn 255 tỷ đồng phân bổ cho 06 dự 

án tại Biểu tổng hợp khối ngành theo Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 

của UBND tỉnh và Phụ lục số 2 Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH14 ngày 24/10/2019 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo UBND tỉnh. 

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: Chống sạt lở vùng cửa biển, bảo vệ cơ sở hạ 

tầng, nhà cửa, ổn định dân sinh, kết hợp phục vụ neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn 

cho tàu thuyền vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Kỳ Hà góp phần phát triển bền vững 

kinh tế - xã hội, đồng thời tạo mỹ quan khu vực vịnh An Hòa. 

2. Về quy mô và nội dung đầu tư: 

Xây dựng tuyến kè cứng bằng cọc cừ DUL W500 có chiều dài tuyến kè khoảng 

650m tại thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành. 

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 sẽ tham mưu HĐND tỉnh và UBND tỉnh bố trí 40 tỷ 

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

Quảng Nam và Công văn số 7130/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 về việc báo cáo 

phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2020. 

IV. KẾT LUẬN 

Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng 

từ ngân sách trung ương; trong đó kế hoạch năm 2020 là 20 tỷ đồng và năm 2021-2022 

là 20 tỷ đồng. 

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:  197 /SNN&PTNT-QLXDCT 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chống 

xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã 

đảo Tam Hải, huyện Núi Thành 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày  11 tháng 02 năm 2020 

  [    
        Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 71/SKHĐT-TĐDA 

ngày 14/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị ý kiến thẩm định 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ 

biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, 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 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 bao gồm thuyết minh, bản vẽ 

mặt cắt đại diện và sơ bộ tổng mức đầu tư. 

2. Sự phù hợp với quy hoạch: Vị trí dự kiến đầu tư dự án Chống xói lở 

khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành nối tiếp với công 

trình Kè đảo Tam Hải thuộc dự án Cải thiện môi trương Chu Lai Núi Thành (do 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam 

làm chủ đầu tư, đang triển khai thiết kế bản vẽ thi công); vị trí này không nằm 

trong qui hoạch ngành thuỷ lợi đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017; Sở 

Kế hoạch và Đầu tư rà soát sự phù hợp với mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ, lĩnh vực… để tổng hợp. 

3. Về quy mô của dự án: Đầu tư tuyến kè bờ với chiều dài khoảng 650m. 

4. Kết cấu công trình: Kết cấu chính của công trình phù hợp, đảm bảo kết 

nối với công trình Kè đảo Tam Hải thuộc dự án Cải thiện môi trương Chu Lai 

Núi Thành đang triển khai thiết kế bản vẽ thi công. 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 kè kết hợp đường giao thông có chiều rộng 

5,0m, rộng hơn các tuyến đường đã và đang được đầu tư (có chiều rộng đường 

là 3,0m) theo đề nghị của địa phương tại biên bản làm việc kèm theo. 

5. Về sơ bộ tổng mức đầu tư: Đề nghị cập nhật tổng mức đầu tư theo quy 

định hiện hành. 

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

xuất chủ trương đầu tư dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo 
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Tam Hải, huyện Núi Thành. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham 

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

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Núi Thành; 

- Lưu: VT, QLXDCT, CCTL. (7b) 
(D:\Dropbox\Chien 2020\Chu truong\02032020 Ke 

Tam Hai.docx) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Trung 

 

 

 

 
  

 





UBND riwr: e{JANG NAM
EeL nq^'arq mrxn cnccCIucrniNrn

Nqlryg hlqrr{sP]A PrN'tr

s0,,t'"r,.,i. TBqI-NNPT'NT-IilIKT

V/v gidi trinh rnQt ,.o ,qli clung g6q y thAm

clinh 86o c6o d0 xurit chir tru:o-ng d6"u tu du '

6n Ch6ng x6i 1(l lihAn cAp vi bf,o vQ bo
biOr x5. clf,o Tam l-Idi, hu1,0n Nfri Thiurh,
tinh Qulurg hTam (giai doan 4)

c0hrG HoA xa mqr cr-ru iNGxdTA vnET' NAn T

eggbp-Trl',1" S4-.h pt Lr-

Quang Nant, ngdyi.",,i thdngt.: indm 2020

Ifinh giri: Sd KC hoach vd DAu trr.

ISan Quan ly dy 6n clAu tu xAy clpng cfe c6ng trinh NOng nghiOp vd ilTT'iT

QuAng Nzrm nhfln rJuo-c Cdng v5n""sO 197/SNNf&-PTN1--QLXDCT ugAy
1110212020 cfia So'NI6ng nghi0p vd PTNT tinh Qu6ng I'Jarn vi Cong vrin sd

169/UBND-TCI(H ngey 1910212020 cua tlBND huyGrr N[ri Thinh r'0 r,iQc than.r

gia y ki6n thAm clinh 136o c6o c1d ,u6t 
"hir 

tr"uong clAu tu clp 6u Ch6ng ;r6i lii
khAn c6p vi bAo vO bd"bi€,n xfl clAo Tam FIai, hr-ry6n l"llii Thinh, tinh Quing
Nam, ct6.c6 co so'cAp thAm quyd,, thafi ciinh, ph6 duy6t B6o c6o clA xudt chu

tru'ong dAr-r ttr clrr dn n6r-r tr6n, Ban qr.rin ly giii trinh ur6t sO nQi dung nhu: sau:

L Sy phi ho-p vo'i qr-ry hoach: Theo C6ng vdn rO 197/SNNI&.P''|INT-

QLXDCT ngdy 1110212020 cua 56' N6ng nghidp vi PTNT tinh Quang Naur thi
vi tri x6y clrrng c6ng trinh Chdng x6i 1o khAn cAp vd bf,o vQ bo'bi6n xfi clao Tanr
I{Ai, huyQn Nrii lhAnh, tinh QuAng Nam khdng nim tr:ong qui hoach ngrinh flrl.y
loi c16n nilm 2025, 16.m nhin 2030 duoc IJBI{D tinh QtrAng Nan"r ph6 duy6t tai

Qu1,6t dinh sd 1695/QD-UB}'I.D ngiy 1615nA17. Tuy nhi6n, d6i v6'i vi tri clr.r

lci6n clAu tr.r xAy cltrng c6rrg trlnh. ngey fill2l2A19 56'I(6 hoach va DAu trr chir
tr:i cirng c6c b6n lien quan gdr,r: So" NOng nghiQp va PTNT, Ban Qr-rin ly clrr 6rr

dAu tu x6y dqng c6c cdng trinh N6ng nghiOp va PTNT, UBND huy6n l"hii
Thdnh, UllI.ID xd Tam I-Iai elA t6 chirc lih6o sdt, chon vi trf dALr tu' xA), 6lvpo 1,'

c6c bdn itf, th6ng nh6t lrra chon vi tri nhtr dfr c16 xu6t (c6 bi6n barr l<drrr theo). lvtit
khirc, vi tli xAy du:ng c6ng 1.r'inh n6u trOir ntirn trong Qui l-roqch clrung xfly cllrng
(1/5000) xai clao Tam Hhi, huyQn l.,lui ThArrh, giai cloar c10n nirm 2020 vi nirm
2030 duoc ph6 duy6t tai Quyet Ainn sO O+OiqD-UBND ngi1, 2610212A20 cira
UBND hLryQn Niii Thdnh. \ri vpy, dd ,rAt ui trf xAy dpng clu 6n ld phir hop.

2. Be rQng dudng dinh kd: Theo c10 nghf cua ctia phu'ong l,ai BiOn btn iim
vi6c ngdy 1711212019, ci6ng thcri Qui hopch chr-rng x6y clr-rng (1i5000) xfi ci6o

1'anr iiai, [rr-ry$n ].liii Thrinh, giai doan d6n n5rr-r 2020 vi ndnr 2030 clLroc ph[\
cluy6t tai Quy5t ctinh sO 940/QDTUBND ng?y 2610212020 cr-ra IJBND huyQn Niri
Thdnh thi clu:d'ng nOi b0 c6 bA rQng t6i thi6u 1A 5,011. Vi v6y clu'o'ng dinh kd c16

,xu,11. xffy clpng c6 b6 rQng 5,0m ld phu hop.



3. VA chi phi b6i thLxvng, GI'MI3: Vi tri xfly clung tuy6n ke ctu ki6n circlr
m.ef trd s6ng t troang 5m vd ptiiu ,dng, phAn rlien iich *ay cllrng f.e rniO", *fra lA
ctlit bd' s6ng do UBND x5 qtrin l;i nOn lchdng anh lruo'ng d6n di6n tich clit ry ctra
c6c lrd dAn. DOng thoi tai buOi lirn vi6c ngilt IvlI\l2CItg 

"C 
viec x6c ctinh vi tri

xfiy clung c6ng trinh Cli6ng xoi ld kh6n cAp v,\ bao vQ brt bi6n xd dao Tan ilai,
huy0n Niri lhdnh, tinh Quhng Nam, clia phu'ong cam k6t chiu trach nhiorn thuc
hi6n giai pli6rrg mbt bing vd ban giao mdt bAng c6ng trinh cl0 llan quan ly triOn
khai thi t6rg xAy dung (co biCIn bin l<dnr thec,). Yi rfly, llan cludn ly kh6ng tinh
chi phi bdi thud'ng, GPt\48 vho trong t6ng rn(rc clir.r tr.r c(ra clur dn.

., ; 
ts1l QLDA diu tu xiiy clung circ c6ng trinh N6rg nghi6p vd PTNT kinh

c16 nghi lIlllfl) tinh Quarrg Nam, Sd'KO l-roach vd DAu tu xem xJt, quyet etinh./. i1:;,

I{o'i nh[h:
- Nhu trdn;
- Luu VT,l(FII('t.

V6 Van Di6m



  

 Trang  1 
 

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: 132/BC-BQLNNPTNT Quảng Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) 

Địa điểm: Thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành 
 

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 Biên bản làm việc ngày 17/12/2019 về việc chọn phạm vi đầu tư 

công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Báo cáo số 28/BC-SKHĐT ngày 20/01/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tinh Quảng Nam về Kết quả thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn 

dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam, 

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 Chống xói lở khẩn cấp và bảo 

vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4), 

với các nội dung chính sau: 

I . THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4). 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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. 
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5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành. 

6. Dự kiến kinh phí đầu tư dự án:  

6.1. Tổng mức đầu tư: 40.000.000.000 đồng. (Bốn mươi tỷ đồng) 

6.2. Phân kỳ đầu tư: 

Năm 
Ngân sách Trung ƣơng 

(đồng) 

Năm 2020 20.000.000.000 

Năm 2021-2022 20.000.000.000 

Tổng cộng 40.000.000.000 

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 

Huyện Núi thành là huyện duyên hải miền trung, nằm về phía đông nam 

của tỉnh Quảng Nam, với tổng diện tích tự nhiên 53.304,67 ha, quy mô dân số 

xấp xỉ 142.700 người. 

Huyện Núi Thành là trung tâm phát triển công nghiệp nhanh và mạnh nhất 

của tỉnh Quảng Nam. Với Khu Kinh Tế Mở Chu Lai được đánh giá là khu kinh 

tế thành công nhất Việt Nam, Núi Thành đóng góp hơn 60% tổng thu ngân sách 

Quảng Nam. Kinh tế chuyển dịch rõ rệt theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa. 

Các KCN Bắc Chu Lai, KCN Cảng và Dịch Vụ Hậu Cần Tam Hiệp, KCN 

Tam Anh, và Khu Phi thuế quan cảng Kỳ Hà là động lực phát triển của huyện 

trong những năm tới. Những dự án du lịch lớn tạo điều kiện thuận lợi để khai 

thác tốt hơn tiềm năng du lịch biển của địa phương. Khu Liên Hiệp Cơ Khí Ô Tô 

Chu Lai-Trường Hải, nhà máy Kính nổi, nhà máy sản xuất xút là các cơ sở sản 

xuất công nghiệp trọng điểm của huyện (tính đến năm 2011). Nhà máy nước giải 

khát Number One có công suất lớn nhất miền Trung-Tây đang được xây dựng sẽ 

góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp 

hóa- hiện đại hóa. 

Bên cạnh việc phát triển rất nhanh công nghiệp, ngành nông nghiệp với 

trọng tâm đánh bắt xa bờ và nuôi trồng thủy hải sản cũng đem lại nguồn thu ổn 

định cho cư dân ven biển. Núi Thành là tỉnh có sản lượng đánh bắt thủy hải sản 

lớn nhất tỉnh Quảng Nam và là một trong những trung tâm ngư nghiệp mạnh của 

duyên Hải Miền Trung. 

Xã  Tam Hải là xã đảo duy nhất của huyện Núi Thành với tổng diện tích tự 
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nhiên 1.560,71 ha, quy mô dân số xấp xỉ 7.925 người. Đại đa số cư dân nơi đây 

sống bằng nghề cá và dịch vụ hậu cần nghề cá. Đa số các hoạt động kinh tế của 

người dân nơi đây đều diễn ra trên khu vực bờ sông Trường Giang nằm trên 

tuyến luồng cảng Kỳ Hà. Và là nơi neo đậu tàu thuyền buôn bán và tránh trú 

bão. Do nhu cầu bức thiết để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, người dân 

tự phát xây dựng nhà cửa lấn sông và các khu neo đậu và sửa chữa tàu thuyền 

hết sức tạm bợ và kém an toàn. Đây cũng là vùng cửa sông, và là khu vực 

thường xuyên chịu tác động của hiện tượng bão, áp thấp nhiệt đới gây cản trở 

các hoạt động sản xuất và nguy hiểm đến tính mạng của nhân dân. Mặt khác, 

theo dự báo, tình hình mực nước biển dân và các hiện tượng thời tiết cực đoan 

do biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Trong vòng 10 năm trở lại đây, 

nhiều vị trí ở đây nước biển đã xâm thực sâu vào đất liền, bờ biển trên địa bàn 

thôn Tân Lập, thôn Thuận An và thôn Bình Trung, xã Tam Hải đã bị xâm thực 

sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng, nhà cửa của nhân dân xã Tam 

Hải. Do tình hình xâm thực của biển diễn ra nghiêm trọng nên chính quyền xã 

lên kế hoạch di dời đi nơi khác. Khu rừng phi lao phòng hộ do người dân trồng 

để chắn sóng ngày càng bị thu hẹp do sóng biển cuốn trôi cộng với việc người 

dân chặt cây để làm hồ nuôi tôm nên “tấm lá chắn” cho cả thôn trước gió bão 

vốn mỏng manh nay càng thưa thớt hơn. 

Đầu tư xây dựng công trình tại thôn Bình Trung, xã Tam Hải nhằm phòng 

chống sạt lỡ, ổn định dân sinh, kết hợp phục vụ neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an 

toàn cho tàu hành thủy vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Kỳ Hà. Góp phần giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững, đồng thời tạo mỹ quan khu vực 

vịnh An Hòa. Tạo cơ sở hạ tầng cần thiết để nâng cao khả năng của người dân 

trong hoạt động nghề cá và dịch vụ hậu cần nghề cá. Cải thiện sinh kế người dân 

Góp phần phát triển kinh tế xã hội và xói đói giảm nghèo cho nhân dân xã Tam 

Hải nói riêng và huyện Núi Thành nói chung là việc làm hết sức cần thiết 

 

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

2.1. Mục tiêu của dự án: Chống sạt lỡ vùng cửa biển, bảo vệ cơ sở hạ tầng, 

nhà cửa, ổn định dân sinh, kết hợp phục vụ neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn 

cho tàu thuyền vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Kỳ Hà góp phần phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội, đồng thời tạo mỹ quan khu vực vịnh An Hòa. 

2.2. Loại và cấp công trình: 

- Loại công trình: Nông nghiệp và PTNT. 

- Cấp công trình: cấp IV. 

2.3. Quy mô dự án: Xây dựng tuyến kè cứng bằng cọc cừ DUL W500 có 

chiều dài tuyến kè khoảng 650m tại thôn Bình Trung, xã Tam Hải. 

 2.4.  Nội dung đầu tư: 
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Đầu tư Tuyến kè bảo vệ bờ thôn Bình trung, xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam với chiều dài tuyến kè khoảng 650m ( nối tiếp tuyến kè 

được đầu tư bằng nguồn vốn ODA), đỉnh kè kết hợp đường giao thông dành 

phục vụ cho các phương tiện giao thông đi lại với các tiêu chuẩn kỹ thuật như 

sau :  

Phần kè : 

- Cao trình đỉnh kè khống chế theo cao độ mặt đất tự nhiên 

- Tuyến kè song song theo tuyến bờ sông, dịch chuyển tim tuyến về phái bờ 

sông với khoảng cách trung bình 3÷5m. Phía trong kè được đắp cát đến cao trình 

thiết kế. 

Kết cấu kè: 

- Đường đỉnh kè có kết cấu bằng bê tông M300, dày 20cm 

- Kè là một hàng cọc ván bê tông dự ứng lực W500 liên kết liền với nhau 

tạo thành một bức tường chắn bê tông. 

- Các cọc bê tông dự ứng lực W500, chiều dài cọc phụ thuộc vào địa hình ( 

từ 10m-12m) 

- Trên đầu cọc có dầm giằng cọc bằng bê tông cốt thép M300. 

2.5. Địa điểm xây dựng: Xã Tam Hải, huyện Núi Thành.  

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: 40.000.000.000 đồng. (Bốn mươi tỷ đồng) 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 31.464.604.000 

2 Chi phí QLDA: 783.240.000 

3 Chi phí TVĐT: 2.754.699.000 

4 Chi phí khác: 1.039.820.000 

5 Chi phí dự phòng: 3.604.236.000 

3.2.Phân kỳ đầu tƣ: 

Năm 
Ngân sách Trung 

ƣơng (đồng) 

Năm 2020 20.000.000.000 

Năm 2021-2022 20.000.000.000 

Tổng cộng 40.000.000.000 
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3.3. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương  

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 Núi Thành 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. Tác động môi trƣờng trong thời gian xây dựng 

6.1.1. Tác động đến môi trường vật lý 

a) Tác động đến môi trường nước: 

Do thiết bị thi công trực tiếp trên cửa biển có công suất lớn nên việc thi 

công không thể tránh sự rơi vải dầu mỡ xuống biển làm ô nhiễm môi trường 

nước, việc bơm, vận chuyển cát bồi lắng làm xáo trộn bờ biển gây ô nhiễm và sẽ 

nhanh ổn định lại sau khi thi công, việc ô nhiễm môi trường nước trong thi công 

sẽ có biện pháp kiểm soát đảm bảo chất lượng môi trường khu vực. 

b) Tác động đến môi trường không khí: 

Các thiết bị cơ giới sẽ thải khí ra môi trường có thể gây ô nhiễm nhưng việc 

thi công trên biển điều kiện mặt bằng rộng rãi, thiết bị xả khí thải đảm bảo tiêu 

chuẩn quy định thì việc ô nhiễm là rất nhỏ.  

6.1.2. Tác động đến đời sống xã hội. 
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a) Các vấn đề môi trường đô thị: 

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

lượng công nhân dẫn đến công trình. Tuy nhiên với quy mô di chuyển không 

đáng kể và với số lượng nhân 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... 

b) Các vấn đề tệ nạn xã hội: 

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

cắp...là mặt trái của các công trình lớn.Tuy nhiên quy mô công trình này chủ yếu 

dung thiết bị số lượng công nhân ít có thể dễ dàng quản lý, phát hiện và kiểm 

soát được trên khu vực dự án. 

c) 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. 

d) 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 xây dựng, đảm bảo an toàn tính mạng và 

tài sản, yên tâm sinh sống. 

6.2. Tác động môi trƣờng sau khi thực hiện dự án. 

6.2.1. Tác động đến môi trường chất rắn: 

Chiều dài tuyến tương đối dài, diện tích xây dựng nằm trên tuyến bờ lở 

vùng cửa sông ven biển, khối lượng vận chuyển cát rất lớn nhưng chủ yếu ngoài 

biển, bãi ngầm ít ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường chất rắn. 

6.2.2. Tác động đến môi trường đất: 

Do xây dựng trên biển nên không ảnh hưởng đến đất của nhân dân, và tổ 

chức chính trị xã hội. 
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6.2.3. Tác động đến cảnh quan môi trường: 

Công trình sau khi hoàn thiện và được đưa vào sử dụng sẽ nhằm tăng 

cường sự ổn định cho chống lại tác động của sóng không gây xói lở, tạo nên bờ 

biển hài hòa với thiên nhiên, than thiện với môi trường, tạo nên cảnh quan môi 

trường sạch, đẹp. 

6.3. Các biện pháp và dự kiến kinh phí để hạn chế sự suy giảm môi 

trƣờng. 

6.3.1. Đối với môi trường không khí. 

Thiết bị máy móc đưa vào sử dụng phải kiểm tra kiểm soát mức độ thải khí 

gây ô nhiễm và thường xuyên lấy mẫu không khí để quản lý môi trường. 

6.3.2.Đối với môi trường nước. 

- Hạn chế tối đa chất thải thải ra môi trường nước gây ô nhiễm đồng thời 

phải quản lý môi trường nước theo quy định. 

- Xây dựng công trình vệ sinh hợp vệ sinh cho công nhân sử dụng trong 

quá trình thi công. 

- 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. 

6.3.3. 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. 

6.3.4. Sự tham gia của cộng đồng đối với dự án: 

100% số hộ đều nhất trí cho rằng cần thiết phải xây dựng công trình, 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 xã. Về mức độ thiệt 

hại nếu không xây dựng công trình: 100% các hộ gia đình đều cho rằng sẽ bị 

thiệt hại nặng. Đa số các hộ dân cư cho rằng chính quyền địa phương đã quan 

tâm và yêu cầu cần phải xây dựng công trình để bảo vệ tính mạng và tài sản của 

nhân dân trong vùng dự án. 

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. 
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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 2020 đến 2022. 

7.2. Phƣơng án chung về giải phóng mặt bằng 

- UBND huyện Núi Thành 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 

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 

 .4.1.  uản l  và trách nhi m vận hành dự án 

- Ủy bân nhân dân huyện Núi Thành 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.  

 .4.2.  uy trình bàn giao từ đơn vị thực hi n dự án sang vận 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. 
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III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

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

Kính trình Ủy ban nhân dân Quảng Nam xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 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: 133/KQTĐ-BQLNNPTNT Quảng Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2020 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) 

Địa điểm: Thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành 

     

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 28/BC-SKHĐT ngày 20/01/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Nam về Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Công văn số 197/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 Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã 

đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Công văn số 169/UBND-TCKH ngày 19/02/2020 của UBND huyện 

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

dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam; 

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 

xuất chủ trương dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4), với các nội dung chính như sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4). 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Ủy ban 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: Thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 40.000.000.000 đồng. (Bốn mươi tỷ đồng) 

 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 31.464.604.000 

2 Chi phí QLDA: 783.240.000 

3 Chi phí TVĐT: 2.754.699.000 

4 Chi phí khác: 1.039.820.000 

5 Chi phí dự phòng: 3.604.236.000 

Phân kỳ đầu tƣ: 

Năm 
Ngân sách Trung 

ƣơng (đồng) 

Năm 2020 20.000.000.000 

Năm 2021-2022 20.000.000.000 

Tổng cộng 40.000.000.000 

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

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; 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; 

- Thi công xây dựng 

b) Năm 2021-2022:  
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- 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: Chống sạt lỡ vùng cửa biển, bảo vệ cơ sở hạ tầng, 

nhà cửa, ổn định dân sinh, kết hợp phục vụ neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn 

cho tàu, thuyền vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Kỳ Hà góp phần phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội, đồng thời tạo mỹ quan khu vực vịnh An Hòa 

12.2. Quy mô xây dựng: Xây dựng tuyến kè cứng bằng cọc cừ DUL W500 

có chiều dài tuyến kè khoảng 650m tại thôn Bình Trung, xã Tam Hải 

12.3. Loại công trình: Nông nghiệp và PTNT. 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

1. Đánh giá về sự cần thiết đầu tƣ 

Việc đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển 
xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là rất cần thiết nhằm đáp 
ứng được nguyện vọng của chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng, 
nhằm chống sạt lỡ vùng cửa biển, bảo vệ cơ sở hạ tầng, nhà cửa, ổn định dân 
sinh, kết hợp phục vụ neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho tàu hành thủy vận 
chuyển hàng hóa ra vào cảng Kỳ Hà góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 
phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đồng thời tạo mỹ quan khu vực vịnh An Hòa 

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 

Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) nằm trong Quy hoạch chung xây dựng 

xã đảo Tam Hải, giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 của huyện Núi Thành, 

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 
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- Mục tiêu: Chống sạt lỡ vùng cửa biển, bảo vệ cơ sở hạ tầng, nhà cửa, ổn 
định dân sinh, kết hợp phục vụ neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho tàu 
thuyền vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Kỳ Hà góp phần phát triển bền vững 
kinh tế - xã hội, đồng thời tạo mỹ quan khu vực vịnh An Hòa 

- Quy mô và phạm vi đầu tư: Xây dựng tuyến kè cứng bằng cọc cừ DUL 
W500 có chiều dài tuyến kè khoảng 650m tại thôn Bình Trung, xã Tam Hải 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: 134/TTr-BQLNNPTNT Quảng Nam, ngày 24 tháng 02 năm 2020 
 

TỜ TRÌNH  

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

Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4) 

Địa điểm: Thôn Bình Trung, xã Tam Hải, huyện Núi Thành 
   

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- S  K  ho ch v    u t   

 
Căn cứ Luật   u t  công số 39/2019/QH14 ng y 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 28/BC-SKH T ng y 20/01/2020 của S  K  ho ch v  

  u t  tỉnh Quảng Nam về K t quả thẩm định nguồn vốn v  khả năng cân đối 

vốn dự án Chống xói l  khẩn cấp v  bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Th nh, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Công văn số 197/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 Chống xói l  khẩn cấp v  bảo vệ bờ biển xã 

đảo Tam Hải, huyện Núi Th nh, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Công văn số 169/UBND-TCKH ng y 19/02/2020 của UBND huyện 

Núi Th nh  về việc tham gia ý ki n thẩm định Báo cáo đề xuất chủ tr ơng đ u t  

dự án Chống xói l  khẩn cấp v  bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi 

Th nh, tỉnh Quảng Nam; 

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

Quảng Nam kính trình Ủy bân nhân dân tỉnh Quảng Nam,  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 
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Chống xói l  khẩn cấp v  bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Th nh, tỉnh 

Quảng Nam (giai đo n 4), với các nội dung chính sau: 
 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1  Tên dự án: Chống xói l  khẩn cấp v  bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, 

huyện Núi Th nh, tỉnh Quảng Nam (giai đo n 4). 

2  Dự án nhóm: Nhóm C. 

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 Tam Hải, huyện Núi Th nh. 

7  Dự ki n tổng mức đ u t : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) 
 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 31.464.604.000 

2 Chi phí QLDA: 783.240.000 

3 Chi phí TV T: 2.754.699.000 

4 Chi phí khác: 1.039.820.000 

5 Chi phí dự phòng: 3.604.236.000 

Phân kỳ đầu tư: 

Năm 
Ngân sách Trung 

ương (đồng) 

Năm 2020 20.000.000.000 

Năm 2021-2022 20.000.000.000 

Tổng cộng 40.000.000.000 

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

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; 

- Giải phóng mặt bằng; 

- Tổ chức lựa chọn nh  th u xây lắp; 

- Thi công xây dựng 
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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: Chống s t lỡ vùng cửa biển, bảo vệ cơ s  h  t ng, 

nh  cửa, ổn định dân sinh, k t hợp phục vụ neo đậu t u thuyền, đảm bảo an to n 

cho tàu, thuyền vận chuyển h ng hóa ra v o cảng Kỳ Hà góp ph n phát triển bền 

vững kinh t  - xã hội, đồng thời t o mỹ quan khu vực vịnh An Hòa 

12 2  Quy mô xây dựng: Xây dựng tuy n kè cứng bằng cọc cừ DUL W500 

có chiều d i tuy n kè khoảng 650m t i thôn Bình Trung, xã Tam Hải 

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 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, S  K  ho ch v  

  u t  xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ tr ơng đ u t  dự án Chống xói l  khẩn 

cấp v  bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Th nh, tỉnh Quảng Nam (giai 

đo n 4)./. 
 

Nơi nhận: 
- Nh  trên; 

- L u: VT, KHKT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Văn Điềm 
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