
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 1147   /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: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là,  

khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My 

 

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 Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một 

số Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách; 

Căn cứ Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho 

một số Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách; 

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu trung tâm 

hành chính huyện Nam Trà My. 

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

vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, với các nội 

dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện 

Nam Trà My. 

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung 

tâm hành chính huyện Nam Trà My nhằm hạn chế xói lở bờ sông, góp phần bảo vệ 

an toàn tính mạng và tài sản cho khoảng 3.815 nhân khẩu đang sinh sống trong khu 

vực; bảo vệ an toàn của các công trình, kết cấu hạ tầng, khu dân cư dọc sông; góp 

phần chỉnh trang đô thị, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

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: UBND huyện Nam Trà My. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 

Nam. 

8. Tổng mức đầu tư: 56.759.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy trăm năm 

mươi chín triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn ngân sách Trung ương: 30 tỷ đồng (theo danh mục dự án tại Quyết định 

số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 
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9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung vốn từ 

nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số Bộ và địa phương 

thực hiện dự án cấp bách). 

- Vốn ngân sách huyện: phần còn lại trong tổng mức đầu tư. 

10. Quy mô đầu tư: 

- Kè gia cố bờ sông Nước Là:  

+ Tổng chiều dài kè: 796m, gồm: Tuyến kè phía bờ đông dài 126m; Tuyến kè 

phía bờ tây dài 670m. 

+ Kết cấu đỉnh kè bê tông M200 đá 1x2; thân kè tấm bê tông trên lớp đá lọc 

dày 10cm bên dưới trải vải địa kỹ thuật, trong khung dầm bê tông cốt thép M200 

đá 1x2; Chân kè bê tông M200 đá 2x4 trên địa chất đá, ống buy bê tông M200 đá 

1x2 đối với đoạn qua địa chất đất. 

- Đường giao thông trên đỉnh kè: 

+ Chiều dài tuyến thiết kế: 1.350 m. 

+ Bề rộng mặt cắt: B=9,0m; Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng. 

- Đường đi bộ và bãi đậu xe: tổng diện tích 500m2; Kết cấu: Lát gạch block, 

trên lớp bê tông lót. 

- Cầu đi bộ: chiều dài cầu L=70m; Bề rộng mặt cắt B=2,0m; Kết cấu bằng 

BTCT. 

- Đập tràn: Đập dâng BTCT trọng lực đá 1x2 mác 200. 

- Điện chiếu sáng. 

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, TN&MT, 

NN&PTNT; 

- UBND huyện Nam Trà My; 

- 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:  101  /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Quảng Nam, ngày 04 tháng  3  năm 2020 

  

BÁO CÁO 

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

Dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm 

hành chính huyện Nam Trà My 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 

07/02/2020 của UBND huyện Nam Trà My thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính 

huyện Nam Trà My. 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: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà 

My 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: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu 

Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My theo quy định của Luật Đầu tư công. 

2. Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện Nam Trà 

My;  

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

19/BC-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện Nam Trà My. 

4. Kết quả thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phần ngân 

sách huyện đối ứng số 05/BCTĐ-TCKH ngày 07/02/2020 của UBND huyện Nam 

Trà My. 

5. 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 
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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; 

4. Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

và Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số 

Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách; 

5. Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu trung 

tâm hành chính huyện Nam Trà My. 

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; Sở 

Xây dựng. 

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: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện 

Nam Trà My. 

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: UBND huyện Nam Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 56.759.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy 

trăm năm mươi chín triệu đồng). 

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

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 293/STC-ĐT ngày 12/02/2020 với 

các nội dung sau: 

- Ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 30 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam đề đầu tư 

dự án tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

và Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số 

Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách 
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2. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 327/SNN&PTNT-

QLXDCT ngày 27/02/2020: 

- Về sự cần thiết phải đầu tư: Dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu trung 

tâm hành chính huyện Nam Trà My được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất danh 

mục đầu tư; UBND tỉnh giao cho UBND huyện Nam Trà My chuẩn bị đầu tư. Do 

vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT cơ bản thống nhất theo nội dung cần thiết đầu tư 

do chủ đầu tư xác định. 

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Vị trí dự kiến đầu tư dự án Kè bảo 

vệ bờ sông Nước Là, khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My không thuộc 

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. 

- 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 bao gồm thuyết minh, bản 

vẽ mặt cắt sơ bộ và tổng mức đầu tư. 

- Về qui mô đầu tư xây dựng: Dự kiến đầu tư xây dựng tuyến kè bảo vệ 

khu dân cư và các công trình công cộng với chiều dài khoảng 796m. Đối với 

công trình kè bảo vệ bờ sông để chống lũ thì cơ cấu chi phí cho hạng mục chân và 

mái kè chiếm tỷ trọng đa số, quyết định quy mô dự án; do vậy, cần làm rõ giải pháp 

kỹ thuật chủ yếu để xác định quy mô đầu tư phù hợp với mức vốn do ngân sách 

Trung ương hỗ trợ, đảm bảo an toàn công trình, hạn chế phải điều chỉnh chủ trương 

đầu tư khi triển khai thực hiện dự án. 

- Về giải pháp kỹ thuật chủ yếu: Qua đánh giá quá trình sử dụng các công 

trình kè đã xây dựng ổn định trên địa bàn tỉnh, nhất là các tuyến kè trên các nhánh 

sông miền núi có độ dốc và vận tốc dòng chảy lớn, cường độ lũ tập trung nhanh, 

Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với giải pháp kè lát mái bằng tấm bê tông 

tự chèn; đỉnh kè kết hợp giao thông đồng bộ với qui hoạch chung, tiết kiệm chi 

phí. 

Để có cơ sở lựa chọn kết cấu chính của công trình phù hợp thì cần có khảo 

sát sơ bộ địa hình, địa chất để lựa chọn giải pháp chân kè hợp lý nhằm thích ứng 

với sự biến hình của lòng sông và tính toán xác định kích thước tấm lát mái phù 

hợp đảm bảo chống xói lở khi có lũ; sau khi lựa chọn giải pháp kết cấu chân và 

mái kè phù hợp, xác định diện tích mái kè để sơ bộ tổng mức đầu tư đảm bảo quy 

định, phù hợp với quy mô đầu tư. 

- Về suất vốn đầu tư: Theo tổng hợp số liệu các công trình đã xây dựng trên 

bàn tỉnh, suất vốn đầu tư các tuyến kè khoảng từ 35 triệu đến 40 triệu/m; trong đó 

các tuyến kè miền núi có địa hình thường rất lớn (tuyến kè này chưa có tài liệu về 

địa hình) và giải pháp kết cấu phức tạp nên cần rà soát suất đầu tư cho phù hợp với 

giải pháp kỹ thuật chủ yếu. 

3. Ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 276/SXD-QLHT ngày 03/3/2020: 

- Về sự phù hợp với quy hoạch: Đề nghị UBND huyện Nam Trà My rà soát 
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đánh giá sự phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trà Mai, định 

hướng điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Đô thị trung tâm huyện Nam Trà My 

(hiện đang lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch), trong đó lưu ý nghiên cứu quy mô 

mặt cắt đường (kết hợp kè) ven sông đảm bảo yếu tố về cảnh quan ven sông theo 

quy hoạch đã được phê duyệt. 

- Để đầy đủ cơ sở thẩm định nội dung BCĐXCTĐT cũng như điều kiện để 

xem xét về suất vốn đầu tư theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư. Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư cần nêu rõ về loại, cấp công trình; Hồ sơ thiết kế sơ bộ cần 

bổ sung thêm các nội dung về giải pháp thiết kế bao gồm: giải pháp thiết kế kè, 

đường ven sông (phương án xây dựng chính); bản vẽ mặt bằng hiện trạng công 

trình, bình đồ tuyến với số liệu cao độ khống chế đầy đủ… để xem xét cấp công 

trình và tính toán suất vốn đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. 

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

 1. Sự cần thiết đầu tư dự án:    

Do đặc điểm địa hình chung khu vực Trung tâm hành chính huyện Nam trà 

My là thung lũng dọc sông có độ cao từ 350 đến 600 m so với mực nước biển; nơi 

hợp lưu của 3 con sông, lòng sông hẹp, uốn khúc liên tục theo địa hình; nhiều khe 

suối, núi cao đan xen dày đặc, độ dốc lớn nên vào mùa mưa lũ mực nước sông 

Nước Là dâng lên nhanh và rất cao; dòng chảy xiết, có xu hướng dịch chuyển, thay 

đổi theo từng năm, gây nên hiện tượng xói lở mạnh 2 bên bờ sông, gây mất an toàn 

của các công trình, kết cấu hạ tầng, khu dân cư dọc sông.   

Do vậy, đầu tư xây dựng Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành 

chính huyện Nam Trà My là cần thiết, đảm bảo ổn định bờ sông Nước Là đang bị 

sạt lở nghiêm trọng; bảo vệ an toàn của các công trình, kết cấu hạ tầng, khu dân cư 

dọc sông; an toàn tính mạng cho 3.815 nhân khẩu đang sinh sống trong khu vực. 

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 bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My 

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: theo báo cáo 

của chủ đầu tư Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính huyện Nam 

Trà My được thiết kế dọc theo đường ĐH10 (phía bờ đông, dài 126m) và đường 

ĐH11 (phía bờ tây, dài 670m), là phù hợp với Đồ án Quy hoạch điều chỉnh chung 

đô thị Trung tâm huyện Nam Trà My (hiện đang được lập thủ tục thẩm định, phê 

duyệt); phù hợp với quy hoạch nông thôn mới xã Trà Mai. 

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 56,76 tỷ đồng nên theo tiêu chí phân loại dự án đầu tư công, dự án được xác 

định là dự án nhóm C. 
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5. Các nội dung quy định tại Điều 35 và Điều 36 của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư:  

- Kè gia cố bờ sông Nước Là:  

+ Tổng chiều dài kè: 796m, gồm: Tuyến kè phía bờ đông dài 126m; Tuyến kè 

phía bờ tây dài 670m. 

+ Kết cấu đỉnh kè bê tông M200 đá 1x2; thân kè tấm bê tông trên lớp đá lọc 

dày 10cm bên dưới trải vải địa kỹ thuật, trong khung dầm bê tông cốt thép M200 

đá 1x2; Chân kè bê tông M200 đá 2x4 trên địa chất đá, ống buy bê tông M200 đá 

1x2 đối với đoạn qua địa chất đất. 

- Đường giao thông trên đỉnh kè: 

+ Chiều dài tuyến thiết kế: 1.350 m. 

+ Bề rộng mặt cắt: B=9,0m; Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng. 

- Đường đi bộ và bãi đậu xe: tổng diện tích 500m2; Kết cấu: Lát gạch block, 

trên lớp bê tông lót. 

- Cầu đi bộ: chiều dài cầu L=70m; Bề rộng mặt cắt B=2,0m; Kết cấu bằng 

BTCT. 

- Đập tràn: Đập dâng BTCT trọng lực đá 1x2 mác 200. 

- Điện chiếu sáng. 

 b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

- Vốn ngân sách Trung ương: 30 tỷ đồng theo danh mục dự án tại Quyết định 

số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 

9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung vốn từ 

nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số Bộ và địa phương 

thực hiện dự án cấp bách. 

- Vốn ngân sách huyện: phần còn lại trong tổng mức đầu tư. 

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 các công trình tương tự 

và khái toán theo khối lượng chủ yếu tương đối phù hợp, số liệu sẽ chuẩn xác ở 

bước lập dự án đầu tư. 

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: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện 

Nam Trà My, kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư. 
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Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND huyện Nam Trà My; 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 
(E:\Hoang20\NN&PTNT\BCTD.KeNuocLa.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: 52 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 20 tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu trung tâm hành chính  

huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

Địa điểm: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: UBND huyện Nam Trà My 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 07/02/2020 

của UBND huyện Nam Trà My về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự 

án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, 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 09/TTr-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện Nam Trà My;  

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 19/BC-

UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện Nam Trà My; 

4. Kết quả thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phần ngân sách 

huyện đối ứng số 05/BCTĐ-TCKH ngày 07/02/2020 của UBND huyện Nam Trà My. 

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. Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và 

Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ 

sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số Bộ và địa 

phương thực hiện dự án cấp bách; 

4. Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu trung tâm 

hành chính huyện Nam Trà My. 

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. 

 

Phần thứ hai 
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Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu trung tâm hành chính huyện Nam 

Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

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: UBND huyện Nam Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 56.759.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy trăm 

năm mươi chín triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương, ngân sách huyện và 

lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác. 

9. Dự kiến phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Đồng 

Năm 
Ngân sách 

trung ương 

Ngân sách huyện 

và các nguồn vốn khác 

Năm 2020 30.000.000.000 - 

Năm 2021-2022 - 26.756.000.000 

Tổng cộng 30.000.000.000 26.759.000.000 

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 293/STC-ĐT ngày 

12/02/2020 với các nội dung sau: 

- Ngân sách trung ương đã hỗ trợ 30 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Nam đề đầu tư dự 

án tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Công 

văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung vốn 

từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số Bộ và địa phương 

thực hiện dự án cấp bách. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

1. Về sự cần thiết đầu tư:  

Củng cố, nâng cấp và đầu tư mối tuyến đê hiệ có nhằm đảm bảo ổn định bờ sông 

Nước Là, trụ sở các cơ quan hai bên bờ sông và hơn 3.000 nhân khẩu tại khu vực lân 

cận. Ngoài ra, dự án nhằm kết nối với hệ thống giao thông khu vực, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc đi lại của người dân, chỉnh trang đô thị, góp phần hình thành diện mạo mới 

khu vưc đô thị miền núi và đồng thời là tuyến đường cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa 

lũ hằng năm. 

 

2. Về quy mô và nội dung đầu tư: 

Củng cố, nâng cấp và đầu tư mới tuyến kè bảo vệ bờ sông dài khoảng 800m bằng 
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BTCT và các công trình chỉnh trang cảnh quang khác. 

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 30 tỷ 

đồng theo danh mục dự án tại Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ và Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 cho 

một số Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách. 

IV. KẾT LUẬN 

Dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà 

My, tỉnh Quảng Nam với dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 56.759 triệu đồng từ ngân 

sách trung ương và ngân sách huyện; trong đó, ngân sách trung ương bố trí 30 tỷ đồng 

vào năm 2020.  

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 UBND huyện Nam Trà My 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 chịu trách nhiệm về khả năng cân đối nguồn ngân 

sách huyện và các nguồn vốn lồng ghép 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. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hoàng Thanh 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 327/SNN&PTNT-QLĐTXD Quảng Nam, ngày  27 tháng 02 năm 2020 

V/v góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư xây dựng dự án Kè bảo vệ bờ 

sông Nước Là, khu trung tâm hành 

chính huyện Nam Trà My 

 

    Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 213/SKHĐT-TĐDA 

ngày 20/02/2020 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 Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu 

trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, kèm theo Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án do UBND huyện Nam Trà My lập. Sau khi nghiên cứu 

nội dung đề xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Về sự cần thiết phải đầu tư: Dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu 

trung tâm hành chính huyện Nam Trà My được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống 

nhất danh mục đầu tư; UBND tỉnh giao cho UBND huyện Nam Trà My chuẩn bị 

đầu tư. Do vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT cơ bản thống nhất theo nội dung cần 

thiết đầu tư do chủ đầu tư xác định. 

2. Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Vị trí dự kiến đầu tư dự án Kè 

bảo vệ bờ sông Nước Là, khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My không 

thuộc 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. 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 bao gồm thuyết minh, 

bản vẽ mặt cắt sơ bộ và tổng mức đầu tư. 

4. Về qui mô đầu tư xây dựng: Dự kiến đầu tư xây dựng tuyến kè bảo 

vệ khu dân cư và các công trình công cộng với chiều dài khoảng 796m. Đối 

với công trình kè bảo vệ bờ sông để chống lũ thì cơ cấu chi phí cho hạng mục 

chân và mái kè chiếm tỷ trọng đa số, quyết định quy mô dự án; do vậy, cần làm 

rõ giải pháp kỹ thuật chủ yếu để xác định quy mô đầu tư phù hợp với mức vốn 

do ngân sách Trung ương hỗ trợ, đảm bảo an toàn công trình, hạn chế phải điều 

chỉnh chủ trương đầu tư khi triển khai thực hiện dự án. 

5. Về giải pháp kỹ thuật chủ yếu: Qua đánh giá quá trình sử dụng các 

công trình kè đã xây dựng ổn định trên địa bàn tỉnh, nhất là các tuyến kè trên 

các nhánh sông miền núi có độ dốc và vận tốc dòng chảy lớn, cường độ lũ tập 

trung nhanh, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất với giải pháp kè lát mái 

bằng tấm bê tông tự chèn; đỉnh kè kết hợp giao thông đồng bộ với qui hoạch 

chung, tiết kiệm chi phí. 
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Để có cơ sở lựa chọn kết cấu chính của công trình phù hợp thì cần có 

khảo sát sơ bộ địa hình, địa chất để lựa chọn giải pháp chân kè hợp lý nhằm 

thích ứng với sự biến hình của lòng sông và tính toán xác định kích thước tấm 

lát mái phù hợp đảm bảo chống xói lở khi có lũ; sau khi lựa chọn giải pháp kết 

cấu chân và mái kè phù hợp, xác định diện tích mái kè để sơ bộ tổng mức đầu tư 

đảm bảo quy định, phù hợp với quy mô đầu tư. 

6. Về suất vốn đầu tư: Theo tổng hợp số liệu các công trình đã xây dựng 

trên bàn tỉnh, suất vốn đầu tư các tuyến kè khoảng từ 35 triệu đến 40 triệu/m; 

trong đó các tuyến kè miền núi có địa hình thường rất lớn (tuyến kè này chưa có 

tài liệu về địa hình) và giải pháp kết cấu phức tạp nên cần rà soát suất đầu tư cho 

phù hợp với giải pháp kỹ thuật chủ yếu. 

Trên cơ sở các nội dung góp ý của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Nam Trà My; 

- Lưu: VT, QLXDCT, CCTL. (7b) 
(D:\Dropbox\Chien 2020\Chu truong\02242020 Ke 

song Nuoc La.docx) 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:  276 /SXD-QLHT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

            Quảng Nam,  ngày  03 tháng  3 năm 2020 
 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 213/SKHĐT-

TĐDA ngày 20/02/2020 về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương dự án: Kè 

bảo vệ bờ sông Nước Là khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My. Sau khi 

kiểm tra hồ sơ liên quan, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch: Đề nghị UBND huyện Nam Trà My rà soát 

đánh giá sự phù hợp với Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trà Mai, định 

hướng điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Đô thị trung tâm huyện Nam Trà 

My (hiện đang lập thủ tục điều chỉnh quy hoạch), trong đó lưu ý nghiên cứu quy 

mô mặt cắt đường (kết hợp kè) ven sông đảm bảo yếu tố về cảnh quan ven sông 

theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

2. Để đầy đủ cơ sở thẩm định nội dung BCĐXCTĐT cũng như điều kiện để 

xem xét về suất vốn đầu tư theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư. Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư cần nêu rõ về loại, cấp công trình; Hồ sơ thiết kế sơ bộ 

cần bổ sung thêm các nội dung về giải pháp thiết kế bao gồm: giải pháp thiết kế 

kè, đường ven sông (phương án xây dựng chính); bản vẽ mặt bằng hiện trạng 

công trình, bình đồ tuyến với số liệu cao độ khống chế đầy đủ… để xem xét cấp 

công trình và tính toán suất vốn đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng đối với Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư của dự án nêu trên. Kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp, 

trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận                                      GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                                    
- UBND huyện Nam Trà My(t/h);             

- Lưu: VT,QLHT,T4 
Thư  BPGS EMS Fax Đưa tay 
     

     

     

                                      Nguyễn Phú 

V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ bờ 

sông Nước Là khu trung tâm hành 

chính huyện Nam Trà My 
 



  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRÀ MY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 18 /BC-UBND          Quảng Nam, ngày  07 tháng  02  năm 2020 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG NƢỚC LÀ KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH  

HUYỆN NAM TRÀ MY 

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM 

 

 Kính gửi: 

 - HĐND tỉnh Quảng Nam; 

 - UBND tỉnh Quảng Nam; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

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

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 

cho một số Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách; 

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước 

Là khu trung tâm Hành Chính huyện Nam Trà My. 

UBND huyện Nam Trà My kính trình HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ bờ 

sông Nước Là khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, với các nội dung 

chủ yếu sau: 

 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính 

huyện Nam Trà My; 

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. 
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5. Chủ đầu tư dự án: UBND huyện Nam Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 56.759.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy 

trăm năm mươi chín triệu đồng chẵn). 

8. Nguồn vốn: Nguồn sách Trung ương hỗ trợ số tiền 30 tỷ đồng; Ngân 

sách huyện: phần còn lại trong TMĐT. 

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn theo thời gian như sau: 

- Năm 2020: 30 tỷ đồng. 

- Năm 2021: 13 tỷ đồng. 

  - Năm 2022: 13,759 đồng. 

9. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 - 2022. án như sau: 

 

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. GIỚI THIỆU CHUNG TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

1.1. Khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My được quy hoạch và 

đầu tư xây dựng từ năm 2003, tại thôn 1 và thôn 2 xã Trà Mai, nơi hợp lưu của 

sông Nước Là, sông Tranh và sông Nước Choong (thượng nguồn của sông Thu 

Bồn), với tổng diện tích hiện hữu là 196,17 ha, theo 02 đồ án quy hoạch được 

UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2005 và 2008, đây là vị trí duy nhất của xã Trà 

Mai có diện tích đủ rộng để xây dựng khu trung tâm. Không gian quy hoạch 

chính dọc theo bờ sông Nước Là (trục đông bắc - tây nam) và dọc bờ sông 

Tranh (trục nam - bắc). 

Qua hơn 16 năm đầu tư, phát triển, khu Trung tâm hành chính huyện dọc 

theo 2 bên bờ sông đã hình thành các cơ quan Nhà nước cấp huyện; đơn vị 

trường học; các khu, cụm dân cư đô thị tập trung; hạ tầng giao thông, cấp thoát 

nước, cấp điện ..., cụ thể như:  

- Trụ sở Huyện ủy, Trụ sở HĐND - UBND huyện, Trụ sở UBMTTQVN 

huyện, Công an, Huyện đội, Viện kiểm sát, Tòa án, Bệnh viện huyện, Chi cục 

thi hành án dân sự,  

- Các công trình văn hóa lịch sử: Khu di tích lịch sử Nước Là (di tích cấp 

Quốc gia); Khu trung tâm văn hóa thể thao huyện ... 

- Các đơn vị trường học: Trường mầm non Hoa Mai, Trường tiểu học 

Kim Đồng, Trường THCS Trà Mai, Trường nội trú, Trường PTTH. 

- Hạ tầng: Tuyến đường nội thị bờ đông sông Nước Là, Tuyến nội thị bờ 

Tây sông Nước Là (tuyến Tây Tăk Pỏ), Tuyến Quốc lộ 40B, các tuyến nhánh 

nội thị; kết hợp với các tuyến đường là công trình cấp thoát nước, cấp điện, 

chiếu sáng, thông tin liên lạc... 



Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
 

Trang 3 

 

- Các khu, cụm dân cư đô thị: Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện 

và các cụm dân cư được quy hoạch xen kẻ với các đơn vị hành chính dọc bờ 

sông. 

Do địa hình chung khu vực Trung tâm hành chính huyện là thung lũng 

dọc sông có độ cao từ 350 đến 600 m so với mực nước biển; nơi hợp lưu của 3 

con sông, lòng sông hẹp, uốn khúc liên tục theo địa hình; nhiều khe suối, núi 

cao đan xen dày đặc, độ dốc lớn nên vào mùa mưa lũ mực nước sông Nước Là 

dâng lên nhanh và rất cao; dòng chảy xiết, có xu hướng dịch chuyển, thay đổi 

theo từng năm, gây nên hiện tượng xói lở mạnh 2 bên bờ sông. Nhận thấy vấn 

đề nghiêm trọng nêu trên, nên sau khi quy hoạch và bắt đầu xây dựng khu trung 

tâm, các cấp lãnh đạo huyện đã khảo sát, lập phương án, hồ sơ thiết kế và tiến 

hành xây dựng một số đoạn kè sông Nước Là. Tuy nhiên, do nguồn lực còn quá 

hạn chế nên chỉ tập trung vào các điểm xung yếu nhất, đã sạt lở. 

Trong năm 2019, do bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 5, số 6 trên địa bàn 

huyện có mưa lớn, mực nước sông Nước Là dâng lên rất cao, dòng chảy xiết, gây 

xói lở các đoạn bờ sông chưa được kè kiên cố, gây mất an toàn của các công 

trình, kết cấu hạ tầng, khu dân cư dọc sông như đã nêu trên; ảnh hưởng trực tiếp 

đến 3.815 người dân (bao gồm cả đội ngũ cán bộ công chức đang công tác tại 

khu trung tâm hành chính huyện). Qua thực tiễn các năm qua, thì đoạn kè sông 

đã xây dựng trước đây tại bờ đông là đảm bảo an toàn, kiên cố và trên cơ sở 

nghiên cứu, điều tra đánh dấu mực nước và dòng chảy từng năm, UBND huyện 

Nam Trà My nhận thấy bờ tây sông Nước Là và một số đoạn ở bờ đông chưa 

được kè là phạm vi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cụ thể:  

+ Phía bờ tây: đoạn từ cầu BTCT trên đường QL 40B (gọi là cầu Huyện 

đội), đến hết phạm vi khu di tích lịch sử Nước Là, chiều dài 670m. 

+ Phía bờ đông: đoạn từ cầu BTCT trên đường QL 40B (gọi là cầu Huyện 

đội), đến tiếp giáp vào mái kè đã thực hiện, chiều dài 126m. 

+ Tổng chiều dài tuyến kè: 796m. 

Xuất phát từ yêu cầu đó, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo 

sát sơ bộ, lập phương án thiết kế tuyến Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung 

tâm hành chính huyện Nam Trà My dọc bờ sông Nước Là. Đây là dự án cấp 

thiết, cần được nghiên cứu đầu tư trong thời gian sớm nhất để bảo vệ tài sản và 

các khu dân cư khu trung tâm hành chính huyện dọc bờ sông Nước Là; tạo điều 

kiện ổn định lâu dài, phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp cải tạo cảnh quan đô thị. 

Đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện, được 

người dân nhiệt tình ủng hộ 

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch đầu tư. 

- Phù hợp với nhiều chủ trương, định hướng lớn để phát triển kinh tế xã 

hội khu vực miền núi thuộc vùng Tây Quảng Nam, như: Nghị quyết số 05-

NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế xã hội 

miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh 
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Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát triển 

kinh tế xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 

năm 2025. 

- Đây là dự án khẩn cấp nhằm chống sạt lở bờ sông Nước Là, bảo vệ cơ 

sở hạ tầng; các khu, cụm dân cư đô thị tập trung dọc 2 bên bờ sông đã và đang 

triển khai xây dựng; đã được phê duyệt danh mục tại Quyết định số 107/QĐ-

TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn 

dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số Bộ và địa phương thực 

hiện dự án cấp bách và Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ 

sông Nước Là khu trung tâm Hành Chính huyện Nam Trà My; 

- Chỉnh trang cải tạo cảnh quan đô thị, phù hợp với việc triển khai thực 

hiện Đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện thành đô thị loại 5 miền núi 

đến năm 2020 đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 05/8/2016. 

- Việc đầu tư xây dựng bờ kè nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân 

địa phương. 

Từ những yếu tố trên cho thấy dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nƣớc Là khu 

Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My là dự án cấp thiết, khắc phục hậu 

quả thiên tai, đảm bảo các điều kiện để triển khai đầu tư. Tuy nhiên, dự án có 

nguồn kinh phí lớn, vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương. 

 

3. MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƢ 

3.1. Mục tiêu đầu tƣ: 

- Nhằm đảm bảo ổn định bờ sông Nước Là đang bị sạt lở nghiêm trọng; bảo 

vệ trực tiếp các cơ quan, trụ sở 2 bên bờ sông; 3.815 nhân khẩu (ở thời điểm hiện 

tại), dự kiến 5.375 nhân khẩu đến năm 2025 và 6.000 nhân khẩu đến năm 2030 tại 

khu vực trung tâm hành chính huyện; bảo vệ các tuyến đường nội thị. 

- Xây dựng tuyến đường trên đỉnh kè nhằm kết nối với hệ thống đường 

trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân; kết hợp 

chỉnh trang đô thị, bố trí sắp xếp dân cư và đồng thời là tuyến đường cứu hộ, 

cứu nạn trong mùa mưa lũ hàng năm. 

- Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Kết hợp với các dự án kè cũ hiện hữu tạo thành hệ thống kè hoàn chỉnh, 

đồng bộ phục vụ ứng phó thiên tai bão lũ và biến đổi khí hậu. 

- Góp phần hình thành diện mạo khu đô thị miền núi. 

3.2. Quy mô đầu tƣ: 

3.2.1. Kè gia cố bờ sông Nƣớc Là 
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- Hệ số ổn định trượt cho phép: [K] = 1,15. 

- Chiều dài: 796m, gồm: 

+ Tuyến kè phía bờ đông dài 126m tiếp nối vào tuyến kè hiện có đến giáp 

cầu Nước Là (cầu Huyện đội - trên tuyến Quốc lộ 40B). 

+ Tuyến kè phía bờ tây dài 670m điểm đầu giáp cầu Nước Là (cầu Huyện 

đội - trên tuyến Quốc lộ 40B), điểm cuối phía trước khu Di tích lịch sử quốc gia 

Nước Là (trước trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện). 

- Kết cấu đỉnh kè bê tông M200 đá 1x2. 

- Kết cấu thân kè gia cố Tấm bê tông KT(60x60)cm, M200 đá 1x2 dày 

12cm trên lớp đá lọc dày 10cm bên dưới trải vải địa kỹ thuật, trong khung dầm 

bê tông cốt thép M200 đá 1x2. 

- Chân kè bê tông M200 đá 2x4 trên địa chất đá, ống buy bê tông M200 đá 

1x2 KT (1x1x2)m đối với đoạn qua địa chất đất. 

- Hệ số dốc mái kè bên phía sông m=(1,25÷2).  

3.2.2. Đƣờng giao thông trên đỉnh kè 

- Chiều dài tuyến thiết kế: 1.350 m 

- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ theo TCXDVN 104-2007, tốc 

độ thiết kế 30km/h. 

- Bề rộng mặt cắt giai đoạn 1: B=1+7,0+1=9,0m 

- Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng M300 đá 1x2 trên cấp phối đá dăm 

loại I Dmax25. 

3.2.3. Đƣờng đi bộ và bãi đậu xe 500m2 

- Chiều dài tuyến đi bộ trên đỉnh kè hiện hữu: 1.100 m (bao gồm bãi đậu 

xe ). 

- Bề rộng đường đi bộ và bãi đậu xe theo phạm vi mép đường cũ và đỉnh 

kè hiện hữu. 

- Kết cấu: Lát gạch Block (40x40x3)cm, trên lớp bê tông lót. 

3.2.4. Cầu đi bộ 

- Quy mô: cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT thường. 

- Cầu gồm 3 nhịp vòm có tổng chiều dài L=70m. 

- Bề rộng mặt cắt: B=0,25+1,5+0,25=2,0m 

- Tần suất thiết kế: Theo quy hoạch 

- Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05 

- Tải trọng thiết kế: tải trọng người đi bộ 4kN/m2 

3.2.5. Xây dựng đập tràn: 
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- Vị trí: đoạn sông phía trước Chi cục thống kê huyện (đầu của tuyến kè 

hiện trạng). 

- Kết cấu: Đập dâng BTCT trọng lực đá 1x2 mác 200, cao 2,0 đến 2,5m. 

3.2.6. Điện chiếu sáng và trang trí: 2,45km. 

3.2.7. Bồi thƣờng GPMB. 

3.3. Địa điểm đầu tƣ: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

3.4. Phạm vi đầu tƣ: 2 bên bờ sông Nước Là khu vực trung tâm hành 

chính huyện Nam Trà My tại thôn 2 xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. 

 

4. 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 

CÁC NGUỒN VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

4.1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ: 

4.1.1. Căn cứ lập sơ bộ tổng mức đầu tƣ: 

- Nghị định số Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

- Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban 

hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 

- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;  

- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

hướng dẫn xác định chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; 

- Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Nam  về việc ban hành cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng 

Nam  đính chính Quyết định 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011; 

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; 

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

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

xây dựng công trình; 
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- Giá vật liệu: Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

của Liên sở TC-XD tỉnh Quảng Nam. Tham khảo Công bố giá vật liệu xây 

dựng tại thành phố Đà Nẵng. 

- Khối lượng: Theo suất đầu tư của Bộ xây dựng và hồ sơ thiết kế sơ bộ. 

- Nhân công: Vận dụng theo Quyết định 2123/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Quảng Nam. 

- Giá ca máy: Vận dụng theo Quyết định 2123/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Quảng Nam. 

4.1.2 Dự kiến tổng mức đầu tƣ dự án: 

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 56.759.000.000 đồng (Năm mươi 

sáu tỷ, bảy trăm năm mươi chín triệu đồng chẵn), cụ thể: 

TT Chi phí/Hạng mục Thành tiền  

I Chi phí Xây dựng  47.002.000.000 

1 Kè gia cố 23.377.000.000 

2 Đường đi bộ 2.471.000.000 

3 Cầu đi bộ 5.304.000.000 

4 Đường trên đỉnh kè 10.116.000.000 

5 Đập tràn 1.555.000.000 

6 Điện chiếu sáng 4.179.000.000 

II Chi phí Quản lý dự án 978.000.000 

III Chi phí Tƣ vấn ĐTXD 3.060.000.000 

IV Chi phí Khác 1.111.000.000 

V Chi phí Dự phòng 2.608.000.000 

VI Chi phí BT-GPMB 2.000.000.000 

  Tổng cộng 56.759.000.000 

 

4.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ: Nguồn sách Trung ương hỗ trợ số tiền 

30 tỷ đồng; Ngân sách huyện: phần còn lại trong TMĐT. 
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5. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN: năm 2020 - 2022. 

6. SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHI 

PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH 

1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện, gồm: 

- Chi phí lập, trình thẩm định phê duyệt Chủ trương đầu tư. 

- Chi phí khảo sát, lập, thẩm định dự án đầu tư. 

- Chi phí rà phá bom, mìn, vật liệu nổ. 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Chi phí khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán. 

- Chi phí thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu. 

- Chi phí xây dựng (gồm cả chi phí lán trại tạm, đảm bảo giao thông, chi 

phí hạng mục chung …). 

- Chi phí giám sát kỹ thuật thi công. 

- Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng. 

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán. 

- Chi phí quản lý dự án. 

- Một số khoản chi phí khác. 

Khái toán chi tiết từng hạng mục chi tiết liên quan trong quá trình thực 

hiện dự án trong Phụ lục lục kèm theo. 

2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành, gồm các loại chi phí bảo 

trì, bảo dưỡng … Chi phí này được bố trí từ nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng 

hàng năm của địa phương, không tính trong dự án. 

 

7. 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 

7.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng, xã hội:  

Đây là dự án đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông, kết hợp cầu giao thông 

và đường đỉnh kè, phục vụ dân sinh khu vực dự án và vùng lân cận, không có 

sản xuất kinh danh, kinh doanh vận tải, chỉ đánh giá sơ bộ các tác động đến môi 

trường trong giai đoạn thi công xây dựng và biện pháp giảm thiểu.   

7.1.1. Phạm vi và hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng: 

- Phạm vi: Những khu vực chịu tác động trực tiếp của dự án và các vùng 

chịu tác động gián tiếp. 
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- Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án khả thi và thiết kế 

xây dựng các công trình giao thông  22TCN 242-98 của Bộ Giao thông vận tải. 

- Các tiêu chuẩn của nhà nước về môi trường năm 1995. 

7.1.2. Dự báo những tác động môi trƣờng và đề xuất biện pháp giảm 

thiểu: 

- Biện pháp giảm thiểu được đề xuất có thể ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tác 

động tới mức có thể chấp nhận được (tác động tàn dư có thể chấp nhận được). 

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu: Giải pháp kỹ thuật xây dựng và thực hiện 

các biện pháp sẽ được thực hiện theo trình tự từ dễ đến khó, bao gồm 5 bước 

sau: 

i) Ngăn ngừa các tác động: Không tiến hành bất cứ một hoạt động nào 

hoặc không tiến hành một phần của phần việc của hoạt động gây tác động. 

ii) Giảm nhẹ: Giới hạn mức độ hoặc quy mô của hành động và quá trình 

xuất hiện hành động đó. 

iii) Điều chỉnh: Điều chỉnh các tác động thông qua việc sửa chữa hoặc 

phục hồi môi trường bị ảnh hưởng. 

iv) Bảo vệ và duy tu: Giảm hoặc loại bỏ tác động theo thời gian thông qua 

việc bảo tồn hoặc duy tu trong thời gian hoạt động của một hành động. 

v) Đền bù: Bù đắp lại những mất mát do bị tác động bằng cách thay thế 

hoặc cung cấp các nguồn tài nguyên, nhân lực hoặc tạo ra môi trường thay thế. 

- Dự báo những tác động đối với môi trường tự nhiên và đề xuất biện pháp 

giảm thiểu: 

+ Tác động tới chất lượng môi trường không khí trong quá trình thi công 

và khai thác. 

+ Tiếng ồn trong quá trình thi công và khai thác. 

- Biện pháp giảm thiểu:  

+ Giảm thiểu bụi phát sinh do vận chuyển vật liệu thi công, xử lý chất thải 

rắn không được đốt ngoài trời, chọn địa điểm sao cho khói bụi không gây ảnh 

hưởng đến môi trường, các biện pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác động, 

thậm chí ngừng thi công cho đến khi điều kiện thích hợp được thiết lập. Giảm 

thiểu ô nhiễm không khí từ phát thải của dòng xe trong giai đoạn khai thác. Nhìn 

chung, mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công không 

ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh sống, trong giai đoạn khai thác, tiếng ồn phát 

sinh từ dòng xe vận hành trên đường là điều cần được quan tâm đặc biệt. 

+ Phương án tuyến khảo sát thiết kế theo quy hoạch đã hạn chế di dân, tái 

định cư ở mức thấp nhất, hạn chế nảh hưởng đến đời sống, sinh hoạt cũng như 

các hoạt động văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc. 

- Tác động đến môi trường là không thể tránh, tuy nhiên những tác động đó 

đều có thể giảm thiểu. Bổ sung những biện pháp giảm thiểu đối với tác động chưa 
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được dự báo và giải quyết các khiếu nại của địa phương về khía cạnh môi trường. 

7.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tƣ về Kinh tế - Xã hội: 

Dự án sẽ đem lại những hiệu quả rất lớn cho các huyện thị như: 

- Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần bảo vệ, chống sạt lở bờ kè sông 

Nước Là, tạo điều kiện cho người dân khu vực trung tâm yên tâm sinh sống và 

phát triển kinh tế. 

- Bảo vệ cơ sở hạ tầng; các khu, cụm dân cư đô thị đã và đang đầu tư xây 

dựng tại trung tâm hành chính huyện. 

- Kết hợp cảnh quan đô thị, sau khi dự án hoàn thành góp phần chỉnh 

trang đô thị loại V miền núi của huyện, xứng đáng là đầu tàu trong phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. 

- Thông qua việc đảm nhận một số công việc đơn giản, dự án sẽ góp phần 

giải quyết việc làm. Tăng thu nhập của nhân dân vùng dự án trong ngắn hạn. 

- Cơ sở hạ tầng đảm bảo là điều kiện để địa phương kêu gọi, thu hút các 

doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Dự án tạo điều kiện thuận lợi để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, 

lợi thế của địa phương, hỗ trợ cho phát triển bền vững. 

- Hiện thực hóa các chính sách về dân tộc - miền núi; củng cố niềm tin 

của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.  

8. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

8.1. Phƣơng thức tổ chức quản lý thực hiện dự án. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân vùng dự án 

hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc đầu tư dự án, hiểu được tác động tích cực 

của việc đầu tư đến sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của địa 

phương, để từ đó người dân có sự chung tay ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi 

trong quá trình triển khai thực hiện dự án. 

- Xúc tiến làm việc với các sở, ngành của tỉnh để sớm hoàn thành các thủ 

tục đầu tư dự án theo đúng quy định. 

- Phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án. 

+ Chủ đầu tư sử dụng cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 

+ UBND tỉnh Quảng Nam là cơ quan phê duyệt phạm vi và nội dung của 

dự án. 

+ UBND huyện Nam Trà My là đơn vị tổ chức thực hiện và là Chủ dự 

án. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện 

(gọi tắt là Ban quản lý dự án) là đơn vị chịu trách nhiệm sử dụng nguồn vốn để 

triển khai thực hiện dự án theo sự phê duyệt của cơ quản chủ quản và chịu trách 

nhiệm về việc quản lý và sử dụng các đầu ra của dự án sau khi dự án kết thúc. 

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 - 2022. 
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8.2. Khái quát cơ chế làm việc, quan hệ giữa các cơ quan: Cơ quan chủ 

quản, chủ dự án, Ban quản lý dự án, các nhà thầu và các bên tham gia khác để 

thực hiện và quản lý dự án. 

UBND tỉnh Quảng Nam sẽ là cơ quan chủ quản dự án. UBND tỉnh là cơ 

quan phê duyệt phạm vi và nội dung của dự án dựa trên dự án đề xuất này. 

UBND huyện Nam Trà My chịu trách nhiệm sử dụng nguồn vốn để triển 

khai thực hiện dự án theo sự phê duyệt của cơ quản chủ quản và chịu trách 

nhiệm về việc quản lý và sử dụng các đầu ra của dự án sau khi dự án kết thúc. 

8.3. Dự kiến kinh phí chuẩn bị đầu tƣ: 500 triệu đồng. 

8.4. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tƣ: Ngân sách Trung ương. 

8.5. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tƣ: Từ năm 2020. 

9. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

Trên đây là Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ bờ sông 

Nƣớc Là khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, UBND huyện 

Nam Trà My kính trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam, các sở ngành 

quan tâm xem xét phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Các Sở: GTVT; TC; NN&PTNT; Đã ký 

- Lưu VT-UBND. 

             Nguyễn Thế Phƣớc 

 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10  /TTr-UBND Nam Trà My, ngày 07 tháng 02 năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nƣớc Là khu Trung tâm hành 

chính huyện Nam Trà My; 

Địa điểm XD: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 
 

 Kính gửi:  

- HĐND tỉnh Quảng Nam; 

- UBND tỉnh Quảng Nam;    

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

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

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 

2019 cho một số Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách; 

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước 

Là khu trung tâm Hành Chính huyện Nam Trà My.  

UBND huyện Nam Trà My trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình 

HĐND tỉnh; UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè 

bảo vệ bờ sông Nƣớc Là khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, với 

các nội dung chính sau: 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính 

huyện Nam Trà My. 

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: UBND huyện Nam Trà My. 

Đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án: Trung tâm Phát triển quỹ 

đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My. 



6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  

a) Dự kiến tổng mức đầu tư: 56.759.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy 

trăm năm mươi chín triệu đồng chẵn), cụ thể:  

TT Chi phí/Hạng mục Thành tiền  

I Chi phí Xây dựng  47.002.000.000 

1 Kè gia cố 23.377.000.000 

2 Đường đi bộ 2.471.000.000 

3 Cầu đi bộ 5.304.000.000 

4 Đường trên đỉnh kè 10.116.000.000 

5 Đập tràn 1.555.000.000 

6 Điện chiếu sáng 4.179.000.000 

II Chi phí Quản lý dự án 978.000.000 

III Chi phí Tƣ vấn ĐTXD 3.060.000.000 

IV Chi phí Khác 1.111.000.000 

V Chi phí Dự phòng 2.608.000.000 

VI Chi phí BT-GPMB 2.000.000.000 

  Tổng cộng 56.759.000.000 

b) Nguồn vốn đầu tư:  

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ, số tiền 30 tỷ đồng. 

+ Ngân sách huyện, số tiền: 26,759 tỷ đồng. 

Dự kiến huy động vốn như sau: 

ĐVT: Triệu đồng. 

Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng 

1. NS Trung ương hỗ trợ 30.000                  -                    -    30.000 

2. NS huyện đối ứng  - 13.000 13.759 26.759 

Tổng cộng 30.000 13.000 13.759 56.759 

 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương hỗ trợ, số tiền 30 

tỷ đồng, (thực hiện theo Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương 

năm 2019 cho một số Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách). 



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

Kè bảo vệ bờ sông kết hợp đồng giao thông trên đỉnh kè. 

10. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư. 

12. Các thông tin khác: không. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phần ngân sách 

huyện đối ứng. 

4. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

4. Các văn bản khác: không. 

UBND huyện Nam Trà My trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm 

định, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính huyện Nam 

Trà My./. 

Nơi nhận: 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;  

- Lưu VT-UBND. Đã ký 

                     Nguyễn Thế Phƣớc 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09 /TTr-UBND Nam Trà My, ngày 07 tháng 02 năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nƣớc Là khu Trung tâm hành 

chính huyện Nam Trà My; 

Địa điểm XD: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 

 

 Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam. 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

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

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 

2019 cho một số Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách; 

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước 

Là khu trung tâm Hành Chính huyện Nam Trà My. 

UBND huyện Nam Trà My trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nƣớc Là khu 

Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, với các nội dung chính sau: 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính 

huyện Nam Trà My. 

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: UBND huyện Nam Trà My. 

Đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án: Trung tâm Phát triễn quỹ 

đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  

a) Dự kiến tổng mức đầu tư: 56.759.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy 

trăm năm mươi chín triệu đồng chẵn), cụ thể:  



 

TT Chi phí/Hạng mục Thành tiền  

I Chi phí Xây dựng  47.002.000.000 

1 Kè gia cố 23.377.000.000 

2 Đường đi bộ 2.471.000.000 

3 Cầu đi bộ 5.304.000.000 

4 Đường trên đỉnh kè 10.116.000.000 

5 Đập tràn 1.555.000.000 

6 Điện chiếu sáng 4.179.000.000 

II Chi phí Quản lý dự án 978.000.000 

III Chi phí Tƣ vấn ĐTXD 3.060.000.000 

IV Chi phí Khác 1.111.000.000 

V Chi phí Dự phòng 2.608.000.000 

VI Chi phí BT-GPMB 2.000.000.000 

  Tổng cộng 56.759.000.000 

b) Nguồn vốn đầu tư:  

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ, số tiền 30 tỷ đồng. 

+ Ngân sách huyện, số tiền: 26,759 tỷ đồng. 

Dự kiến huy động vốn như sau: 

ĐVT: Triệu đồng. 

Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng 

1. NS Trung ương hỗ trợ 30.000                  -                    -    30.000 

2. NS huyện đối ứng  - 13.000 13.759 26.759 

Tổng cộng 30.000 13.000 13.759 56.759 

 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương hỗ trợ, số tiền 30 

tỷ đồng, (thực hiện theo Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương 

năm 2019 cho một số Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách). 

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

Kè bảo vệ bờ sông kết hợp đồng giao thông trên đỉnh kè. 

10. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư. 

12. Các thông tin khác: Không. 

 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 



2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phần ngân sách 

huyện đối ứng. 

4. Các văn bản khác: không. 

UBND huyện Nam Trà My trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu 

Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My./. 

 

Nơi nhận: 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

Đã ký 

- Lưu VT-UBND. Nguyễn Thế Phước 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

 Số:  05  /BCTĐ-TCKH Nam Trà My, ngày  07 tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Phần ngân sách huyện đối ứng  

Dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nƣớc Là khu Trung tâm hành chính  

huyện Nam Trà My 

 
 

Kính gởi: UBND huyện Nam Trà My. 

 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo 

vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện kính trình Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn - Phần ngân sách huyện đối ứng để thực hiện dự án, cụ thể như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là 

khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, do UBND huyện lập tại Báo cáo 

số       /BC-UBND ngày      /02/2020. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định: 

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

- Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; 

- Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho 

một số Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách; 

- Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu 

trung tâm Hành Chính huyện Nam Trà My. 

III. Tổ chức thẩm định:  

1. Cơ quan chủ trì: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

2. Đơn vị phối hợp: các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi 

trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND xã Trà Mai; Trung tâm 

Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện. 

3. Hình thức thẩm định: Góp ý trực tiếp tại cuộc họp. 



Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 

 

I. Mô tả thông tin chung 

1. Tên dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính 

huyện Nam Trà My. 

Quy mô đầu tư: 

* Kè gia cố bờ sông Nƣớc Là 

- Hệ số ổn định trượt cho phép: [K] = 1,15. 

- Chiều dài: 796m, gồm: 

+ Tuyến kè phía bờ đông dài 126m tiếp nối vào tuyến kè hiện có đến giáp 

cầu Nước Là (cầu Huyện đội - trên tuyến Quốc lộ 40B). 

+ Tuyến kè phía bờ tây dài 670m điểm đầu giáp cầu Nước Là (cầu Huyện 

đội - trên tuyến Quốc lộ 40B), điểm cuối phía trước khu Di tích lịch sử quốc gia 

Nước Là (trước trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện). 

- Kết cấu đỉnh kè bê tông M200 đá 1x2. 

- Kết cấu thân kè gia cố Tấm bê tông KT(60x60)cm, M200 đá 1x2 dày 

12cm trên lớp đá lọc dày 10cm bên dưới trải vải địa kỹ thuật, trong khung dầm 

bê tông cốt thép M200 đá 1x2. 

- Chân kè bê tông M200 đá 2x4 trên địa chất đá, ống buy bê tông M200 đá 

1x2 KT (1x1x2)m đối với đoạn qua địa chất đất. 

- Hệ số dốc mái kè bên phía sông m=(1,25÷2).  

* Đƣờng giao thông trên đỉnh kè 

- Chiều dài tuyến thiết kế: 1.350 m 

- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ theo TCXDVN 104-2007, tốc 

độ thiết kế 30km/h. 

- Bề rộng mặt cắt giai đoạn 1: B=1+7,0+1=9,0m 

- Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng M300 đá 1x2 trên cấp phối đá dăm 

loại I Dmax25. 

* Đƣờng đi bộ và bãi đậu xe 500m2 

- Chiều dài tuyến đi bộ trên đỉnh kè hiện hữu: 1.100 m (bao gồm bãi đậu xe ). 

- Bề rộng đường đi bộ và bãi đậu xe theo phạm vi mép đường cũ và đỉnh kè 

hiện hữu. 

- Kết cấu: Lát gạch Block (40x40x3)cm, trên lớp bê tông lót. 

* Cầu đi bộ 

- Quy mô: cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT thường. 

 



- Cầu gồm 3 nhịp vòm có tổng chiều dài L=70m. 

- Bề rộng mặt cắt: B=0,25+1,5+0,25=2,0m 

- Tần suất thiết kế: Theo quy hoạch 

- Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05 

- Tải trọng thiết kế: tải trọng người đi bộ 4kN/m2 

* Xây dựng đập tràn: 

- Vị trí: đoạn sông phía trước Chi cục thống kê huyện (đầu của tuyến kè 

hiện trạng). 

- Kết cấu: Đập dâng BTCT trọng lực đá 1x2 mác 200, cao 2,0 đến 2,5m. 

* Điện chiếu sáng và trang trí: 2,45km. 

* Bồi thƣờng GPMB. 

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: UBND huyện Nam Trà My; 

- Đại diện Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý các dự án 

đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My; 

6. Địa điểm đầu tư: xã Trà Mai, huyện Nam Trà My. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 56.759.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy 

trăm năm mươi chín triệu đồng chẵn), cụ thể:  

TT Chi phí/Hạng mục Thành tiền  

I Chi phí Xây dựng  47.002.000.000 

1 Kè gia cố 23.377.000.000 

2 Đường đi bộ 2.471.000.000 

3 Cầu đi bộ 5.304.000.000 

4 Đường trên đỉnh kè 10.116.000.000 

5 Đập tràn 1.555.000.000 

6 Điện chiếu sáng 4.179.000.000 

II Chi phí Quản lý dự án 978.000.000 

III Chi phí Tƣ vấn ĐTXD 3.060.000.000 

IV Chi phí Khác 1.111.000.000 

V Chi phí Dự phòng 2.608.000.000 

VI Chi phí BT-GPMB 2.000.000.000 

  Tổng cộng 56.759.000.000 

8. Nguồn vốn:  

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ, số tiền 30 tỷ đồng. 

+ Ngân sách huyện, số tiền: 26,759 tỷ đồng. 



9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng vốn: Ngành Nông nghiệp và 

PTNT; lĩnh vực thủy lợi. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 

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

 

II. Ý kiến các đơn vị phối hợp 

Tất cả các đơn vị tham gia thẩm định đều thống nhất với mục tiêu, quy 

mô, sự cần thiết phải thực hiện dự án. Tuy nhiên, các đơn vị kiến nghị cần khảo 

sát kỹ về địa hình, địa chất, thủy văn … trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để xác định tính phù hợp về phương 

diện kỹ thuật; mỹ thuật do tính chất đặc thù của dự án. 

 

III. Ý kiến thẩm định của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

1. Về hình thức đầu tư 

Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật 

hiện hành. Về cơ bản đã thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đầu tư theo quy 

định của Luật Đầu tư công. 

2. Về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu, quy mô và dự kiến tổng mức đầu tư: 

2.1. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư: 

- Nhằm đảm bảo ổn định bờ sông Nước Là đang bị sạt lở nghiêm trọng; 

bảo vệ trực tiếp các cơ quan, trụ sở 2 bên bờ sông; 3.815 nhân khẩu (ở thời điểm 

hiện tại), dự kiến 5.375 nhân khẩu đến năm 2025 và 6.000 nhân khẩu đến năm 

2030 tại khu vực trung tâm hành chính huyện; bảo vệ các tuyến đường nội thị. 

- Xây dựng tuyến đường trên đỉnh kè nhằm kết nối với hệ thống đường 

trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân; kết hợp 

chỉnh trang đô thị, bố trí sắp xếp dân cư và đồng thời là tuyến đường cứu hộ, 

cứu nạn trong mùa mưa lũ hàng năm. 

- Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Kết hợp với các dự án kè cũ hiện hữu tạo thành hệ thống kè hoàn chỉnh, 

đồng bộ phục vụ ứng phó thiên tai bão lũ và biến đổi khí hậu. 

- Góp phần hình thành diện mạo khu đô thị miền núi. 

2.2. Về quy mô đầu tư: Qua kiểm tra thực tế, phòng Tài chính - Kế hoạch 

và các đơn vị chuyên môn nhận thấy dự án trên đề xuất nội dung, quy mô đầu tư 

phù hợp với yêu cầu thực tế. 

2.3. Dự kiến tổng mức đầu tư:  

 

 



- Khái toán tổng mức đầu tư phù hợp với suất đầu tư do Bộ xây dựng ban 

hành và dự án kè đã triển khai thực hiện năm 2007 - 2008 (có tính đến yếu tố 

trượt giá). 

- Đơn giá áp dụng, chi phí đầu tư rõ ràng và tuân thủ, phù hợp quy định 

hiện hành. 

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ, số tiền 30 tỷ đồng, (thực hiện theo Quyết 

định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung 

vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số Bộ và địa 

phương thực hiện dự án cấp bách). 

+ Ngân sách huyện đối ứng, số tiền: 26,759 tỷ đồng, Phòng Tài chính - 

Kế hoạch đề xuất UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện thống nhất 

sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 

trong kế hoạch năm 2021 - 2022, cụ thể: 

.) Năm 2021: 13 tỷ đồng. 

.) Năm 2022: 13,759 tỷ đồng. 

4. Về hiệu quả KTXH mang lại 

- Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần bảo vệ, chống sạt lở bờ kè sông 

Nước Là, tạo điều kiện cho người dân khu vực trung tâm yên tâm sinh sống và 

phát triển kinh tế. 

- Bảo vệ cơ sở hạ tầng; các khu, cụm dân cư đô thị đã và đang đầu tư xây 

dựng tại trung tâm hành chính huyện. 

- Kết hợp cảnh quan đô thị, sau khi dự án hoàn thành góp phần chỉnh 

trang đô thị loại V miền núi của huyện, xứng đáng là đầu tàu trong phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. 

- Thông qua việc đảm nhận một số công việc đơn giản, dự án sẽ góp phần 

giải quyết việc làm. Tăng thu nhập của nhân dân vùng dự án trong ngắn hạn. 

- Cơ sở hạ tầng đảm bảo là điều kiện để địa phương kêu gọi, thu hút các 

doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện. 

- Dự án tạo điều kiện thuận lợi để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi 

thế của địa phương, hỗ trợ cho phát triển bền vững. 

- Hiện thực hóa các chính sách về dân tộc - miền núi; củng cố niềm tin 

của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

5. Về thời gian thực hiện dự án: năm 2020 - 2022. 

IV. Kết luận, kiến nghị 

Kết quả thẩm định cho thấy dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu 

Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, đề xuất nguồn vốn và mức vốn đầu 

tư phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách 

huyện đối ứng và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2020-2022; 

đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Đầu tư công nên đủ điều kiện trình 

cơ quan cấp trên xem xét thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.  



Vậy, kính đề nghị UBND huyện xem xét, trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 

các sở ngành thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ bờ sông 

Nước Là khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My./. 

 
Nơi nhận: TRƢỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; GTVT; NN&PTNT;           Đã ký 

- Lưu VT-TCKH           Lê Trung Thực 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:  19  /BC-UBND Nam Trà My, ngày  07  tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính 

huyện Nam Trà My 

Địa điểm: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 

 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

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 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 

cho một số Bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách; 

Căn cứ Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước 

Là khu trung tâm Hành Chính huyện Nam Trà My. 

Sau khi thẩm định, UBND huyện Nam Trà My báo cáo kết quả thẩm định 

nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương Dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu 

Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My, với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính huyện 

Nam Trà My 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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: UBND huyện Nam Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 56.759.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy 

trăm năm mươi chín triệu đồng chẵn). 

 
 



STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 47.002.000.000 

2 Chi phí QLDA: 978.000.000 

3 Chi phí TVĐT: 3.060.000.000 

4 Chi phí khác: 1.111.000.000 

5 Chi phí dự phòng: 2.608.000.000 

6 Bồi thường, GPMB 2.000.000.000 

Nguồn vốn: Nguồn sách Trung ương hỗ trợ số tiền 30 tỷ đồng; Ngân sách 

huyện: phần còn lại trong TMĐT. 

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn theo thời gian như sau: 

- Năm 2020: 30 tỷ đồng. 

- Năm 2021: 13 tỷ đồng. 

- Năm 2022: 13,759 đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương hỗ trợ, số tiền 30 

tỷ đồng. 

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:  

- Thi công xây dựng hoàn thành công trình; 

c) Năm 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:  

- Nhằm đảm bảo ổn định bờ sông Nước Là đang bị sạt lở nghiêm trọng; bảo 

vệ trực tiếp các cơ quan, trụ sở 2 bên bờ sông; 3.815 nhân khẩu (ở thời điểm hiện  

 



tại), dự kiến 5.375 nhân khẩu đến năm 2025 và 6.000 nhân khẩu đến năm 2030 tại 

khu vực trung tâm hành chính huyện; bảo vệ các tuyến đường nội thị. 

- Xây dựng tuyến đường trên đỉnh kè nhằm kết nối với hệ thống đường 

trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân; kết hợp 

chỉnh trang đô thị, bố trí sắp xếp dân cư và đồng thời là tuyến đường cứu hộ, 

cứu nạn trong mùa mưa lũ hàng năm. 

- Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Kết hợp với các dự án kè cũ hiện hữu tạo thành hệ thống kè hoàn chỉnh, 

đồng bộ phục vụ ứng phó thiên tai bão lũ và biến đổi khí hậu. 

- Góp phần hình thành diện mạo khu đô thị miền núi. 

12.2. Quy mô xây dựng:   

12.2.1. Kè gia cố bờ sông Nước Là 

- Hệ số ổn định trượt cho phép: [K] = 1,15. 

- Chiều dài: 796m, gồm: 

+ Tuyến kè phía bờ đông dài 126m tiếp nối vào tuyến kè hiện có đến giáp 

cầu Nước Là (cầu Huyện đội - trên tuyến Quốc lộ 40B). 

+ Tuyến kè phía bờ tây dài 670m điểm đầu giáp cầu Nước Là (cầu Huyện 

đội - trên tuyến Quốc lộ 40B), điểm cuối phía trước khu Di tích lịch sử quốc gia 

Nước Là (trước trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện). 

- Kết cấu đỉnh kè bê tông M200 đá 1x2. 

- Kết cấu thân kè gia cố Tấm bê tông KT(60x60)cm, M200 đá 1x2 dày 

12cm trên lớp đá lọc dày 10cm bên dưới trải vải địa kỹ thuật, trong khung dầm 

bê tông cốt thép M200 đá 1x2. 

- Chân kè bê tông M200 đá 2x4 trên địa chất đá, ống buy bê tông M200 đá 

1x2 KT (1x1x2)m đối với đoạn qua địa chất đất. 

- Hệ số dốc mái kè bên phía sông m=(1,25÷2).  

12.2.2. Đường giao thông trên đỉnh kè 

- Chiều dài tuyến thiết kế: 1.350 m 

- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ theo TCXDVN 104-2007, tốc 

độ thiết kế 30km/h. 

- Bề rộng mặt cắt giai đoạn 1: B=1+7,0+1=9,0m 

- Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng M300 đá 1x2 trên cấp phối đá dăm 

loại I Dmax25. 

12.2.3. Đường đi bộ và bãi đậu xe 500m
2
 

- Chiều dài tuyến đi bộ trên đỉnh kè hiện hữu: 1.100 m (bao gồm bãi đậu xe ). 

- Bề rộng đường đi bộ và bãi đậu xe theo phạm vi mép đường cũ và đỉnh kè 

hiện hữu. 

- Kết cấu: Lát gạch Block (40x40x3)cm, trên lớp bê tông lót. 



12.2.4. Cầu đi bộ 

- Quy mô: cầu được xây dựng vĩnh cửu bằng BTCT thường. 

- Cầu gồm 3 nhịp vòm có tổng chiều dài L=70m. 

- Bề rộng mặt cắt: B=0,25+1,5+0,25=2,0m 

- Tần suất thiết kế: Theo quy hoạch 

- Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05 

- Tải trọng thiết kế: tải trọng người đi bộ 4kN/m2 

12.2.5. Xây dựng đập tràn: 

- Vị trí: đoạn sông phía trước Chi cục thống kê huyện (đầu của tuyến kè 

hiện trạng). 

- Kết cấu: Đập dâng BTCT trọng lực đá 1x2 mác 200, cao 2,0 đến 2,5m. 

12.2.6. Điện chiếu sáng và trang trí: 2,45km. 

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: 

Khu trung tâm hành chính huyện Nam Trà My được quy hoạch và đầu tư xây 

dựng từ năm 2003, tại thôn 1 và thôn 2 xã Trà Mai, nơi hợp lưu của sông Nước Là, 

sông Tranh và sông Nước Choong (thượng nguồn của sông Thu Bồn), với tổng 

diện tích hiện hữu là 196,17 ha, theo 02 đồ án quy hoạch được UBND tỉnh phê 

duyệt vào năm 2005 và 2008, đây là vị trí duy nhất của xã Trà Mai có diện tích đủ 

rộng để xây dựng khu trung tâm. Không gian quy hoạch chính dọc theo bờ sông 

Nước Là (trục đông bắc - tây nam) và dọc bờ sông Tranh (trục nam - bắc). 

Qua hơn 16 năm đầu tư, phát triển, khu Trung tâm hành chính huyện dọc 

theo 2 bên bờ sông đã hình thành các cơ quan Nhà nước cấp huyện; đơn vị 

trường học; các khu, cụm dân cư đô thị tập trung; hạ tầng giao thông, cấp thoát 

nước, cấp điện ..., cụ thể như:  

- Trụ sở Huyện ủy, Trụ sở HĐND - UBND huyện, Trụ sở UBMTTQVN 

huyện, Công an, Huyện đội, Viện kiểm sát, Tòa án, Bệnh viện huyện, Chi cục 

thi hành án dân sự.  

- Các công trình văn hóa lịch sử: Khu di tích lịch sử Nước Là (di tích cấp 

Quốc gia); Khu trung tâm văn hóa thể thao huyện ... 

- Các đơn vị trường học: Trường mầm non Hoa Mai, Trường tiểu học Kim 

Đồng, Trường THCS Trà Mai, Trường nội trú, Trường PTTH. 

- Hạ tầng: Tuyến đường nội thị bờ đông sông Nước Là, Tuyến nội thị bờ 

Tây sông Nước Là (tuyến Tây Tăk Pỏ), Tuyến Quốc lộ 40B, các tuyến nhánh 

nội thị; kết hợp với các tuyến đường là công trình cấp thoát nước, cấp điện, 

chiếu sáng, thông tin liên lạc... 

- Các khu, cụm dân cư đô thị: Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện và 

các cụm dân cư được quy hoạch xen kẻ với các đơn vị hành chính dọc bờ sông. 



Do địa hình chung khu vực Trung tâm hành chính huyện là thung lũng dọc 

sông có độ cao từ 350 đến 600 m so với mực nước biển; nơi hợp lưu của 3 con 

sông, lòng sông hẹp, uốn khúc liên tục theo địa hình; nhiều khe suối, núi cao đan 

xen dày đặc, độ dốc lớn nên vào mùa mưa lũ mực nước sông Nước Là dâng lên 

nhanh và rất cao; dòng chảy xiết, có xu hướng dịch chuyển, thay đổi theo từng 

năm, gây nên hiện tượng xói lở mạnh 2 bên bờ sông. Nhận thấy vấn đề nghiêm 

trọng nêu trên, nên sau khi quy hoạch và bắt đầu xây dựng khu trung tâm, các 

cấp lãnh đạo huyện đã khảo sát, lập phương án, hồ sơ thiết kế và tiến hành xây 

dựng một số đoạn kè sông Nước Là. Tuy nhiên, do nguồn lực còn quá hạn chế 

nên chỉ tập trung vào các điểm xung yếu nhất, đã sạt lở. 

Trong năm 2019, do bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 5, số 6 trên địa bàn 

huyện có mưa lớn, mực nước sông Nước Là dâng lên rất cao, dòng chảy xiết, gây 

xói lở các đoạn bờ sông chưa được kè kiên cố, gây mất an toàn của các công 

trình, kết cấu hạ tầng, khu dân cư dọc sông như đã nêu trên; ảnh hưởng trực tiếp 

đến 3.815 người dân (bao gồm cả đội ngũ cán bộ công chức đang công tác tại 

khu trung tâm hành chính huyện). Qua thực tiễn các năm qua, thì đoạn kè sông đã 

xây dựng trước đây tại bờ đông là đảm bảo an toàn, kiên cố và trên cơ sở nghiên 

cứu, điều tra đánh dấu mực nước và dòng chảy từng năm, UBND huyện Nam Trà 

My nhận thấy bờ tây sông Nước Là và một số đoạn ở bờ đông chưa được kè là 

phạm vi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, cụ thể:  

+ Phía bờ tây: đoạn từ cầu BTCT trên đường QL 40B (gọi là cầu Huyện 

đội), đến hết phạm vi khu di tích lịch sử Nước Là, chiều dài 670m. 

+ Phía bờ đông: đoạn từ cầu BTCT trên đường QL 40B (gọi là cầu Huyện 

đội), đến tiếp giáp vào mái kè đã thực hiện, chiều dài 126m. 

+ Tổng chiều dài tuyến kè: 796m. 

Xuất phát từ yêu cầu đó, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo 

sát sơ bộ, lập phương án thiết kế tuyến Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung 

tâm hành chính huyện Nam Trà My dọc bờ sông Nước Là. Đây là dự án cấp 

thiết, cần được nghiên cứu đầu tư trong thời gian sớm nhất để bảo vệ tài sản và 

các khu dân cư khu trung tâm hành chính huyện dọc bờ sông Nước Là; tạo điều 

kiện ổn định lâu dài, phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp cải tạo cảnh quan đô thị. 

Đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện, được 

người dân nhiệt tình ủng hộ. 

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 Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 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; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản pháp luật hiện hành. 

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ: 

- Phù hợp với nhiều chủ trương, định hướng lớn để phát triển kinh tế xã hội 

khu vực miền núi thuộc vùng Tây Quảng Nam, như: Nghị quyết số 05-NQ/TU  



ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế xã hội miền núi 

gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 12/2017/NQ-

HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát triển kinh tế xã hội 

miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. 

- Đây là dự án khẩn cấp nhằm chống sạt lở bờ sông Nước Là, bảo vệ cơ sở 

hạ tầng; các khu, cụm dân cư đô thị tập trung dọc 2 bên bờ sông đã và đang triển 

khai xây dựng; đã được phê duyệt danh mục tại Quyết định số 107/QĐ-TTg 

ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự 

phòng Ngân sách Trung ương năm 2019 cho một số Bộ và địa phương thực hiện 

dự án cấp bách và Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Kè bảo vệ bờ sông 

Nước Là khu trung tâm Hành Chính huyện Nam Trà My; 

- Chỉnh trang cải tạo cảnh quan đô thị, phù hợp với việc triển khai thực 

hiện Đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện thành đô thị loại 5 miền núi 

đến năm 2020 đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 05/8/2016. 

- Việc đầu tư xây dựng bờ kè nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân 

địa phương. 

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 của dự án nhằm đảm bảo ổn định bờ sông Nước Là đang bị sạt lở 

nghiêm trọng; bảo vệ trực tiếp các cơ quan, trụ sở 2 bên bờ sông; các khu dân cư 2 

bên bờ sông; bảo vệ các tuyến đường nội thị. 

- Quy mô và phạm vi đầu tư, gồm các hạng mục: Kè gia cố bờ sông Nước 

Là; Đường giao thông trên đỉnh kè; Đường đi bộ và bãi đậu xe; Cầu đi bộ; Xây 

dựng đập tràn; Điện chiếu sáng và trang trí. 

- 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./. 

 

 

Kết luận: 

Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn thuộc 

huyện, dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính huyện 



Nam Trà My đã tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công; đáp ứng các 

yêu cầu về quy mô, mục tiêu ý nghĩa và các quy định hiện hành khác của Nhà 

nước; đảm bảo đủ điều kiện trình thẩm định, phê duyệt. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án: Kè bảo vệ bờ sông Nước Là khu Trung tâm hành chính huyện 

Nam Trà My, kính đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; GTVT; NN&PTNT; Đã Ký 

- Lưu VT-UBND. Nguyễn Thế Phƣớc  
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