
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   1141    /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: Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2020 của HĐND tỉnh về 

kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại cuộc họp ngày 02/01/2020; 

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

lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1), với các nội dung chính 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1). 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống để thu gom và xử lý nước 

thải nhằm đảm bảo đạt nước thải loại A trước khi đổ ra môi trường; góp phần 

bảo đảm môi trường và phát triển kinh tế xã hội của khu vực vùng Đông tỉnh 

Quảng Nam. 

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 tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ 

đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: 

- Trạm xử lý nước thải công suất 4.000m3/ngày.đêm với chất lượng nước 

thải sau xử lý đạt loại A. 

- Hệ thống cống thu gom nước thải với tổng chiều dài khoảng 11.300 m. 
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- Hệ thống bơm, giếng thu và thiết bị đồng bộ. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023. 

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 32/BC-BQL ngày 10/02/2020 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

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

4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.  

Kính trình Hội đồng nhân dân 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 tỉnh; 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 

 
 













 UBND TỈNH QUẢNG NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 65 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 27  tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) 

 
Kính gửi: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

Theo đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 

xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) tại Tờ trình số 

31/TTr-BQL ngày 10/02/2020 của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) 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 31/TTr-BQL ngày 10/02/2020 của Ban quản lý Dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh; 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông 

tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

3. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án Xử lý nước 

thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) số 32/BC-BQL ngày 10/02/2020 

của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

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

2. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn Luật Đầu tư công. 

3. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 

4. Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về 

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

nước năm 2019. 

5. Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2020 của Thường trực Hội  

đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án Xử lý 

nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1). 

6. Công văn số 241/UBND-KTTH ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh về 

triển khai kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành 



 

 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 

tại cuộc họp ngày 02/01/2020. 

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 Sở Tài chính tại Công văn 

số 162/SKHĐT-QHTH ngày 13/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 
 

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định 

1. Tên dự án: Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) . 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật 

4. Cấp công trình: III 

5. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

6. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

7. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

8. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam. 

9. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ 

đồng). 

10. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 100.000.000.000 đồng  

       Phân kỳ đầu tư: 
 

Năm Ngân sách tỉnh (đồng) 

2020 30.000.000.000 

2021 45.000.000.000 

Năm 2022 trở đi 25.000.000.000 

Tổng 100.000.000.000 
 

11. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Cấp thoát 

nước. 

12. Thời gian thực hiện: 2020-2023. 

13. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 361/STC-ĐT 

ngày 18/02/2020 của Sở Tài chính) 

Dự án Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1), do Ban 



 

 

quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh lập với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng, đầu tư 

từ nguồn ngân sách tỉnh từ năm 2020 đến năm 2023. 

Dự án này đã có trong danh mục đầu tư công tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2016-2020 với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, năm 2019 ngân sách tỉnh đã bố trí 

13 tỷ đồng nhưng không giải ngân được. 

Ngày 02/01/2020 Thường trực HĐND tỉnh đã họp và có kết luận tại 

Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2020, trong đó thống nhất tăng tổng 

mức đầu tư dự án Xử lý nước thải vùng Đông từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng và 

đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình HĐND tỉnh xem xét trong kỳ 

họp gần nhất. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho chuyển nguồn, bố trí lại 

số vốn không giải ngân được năm 2019 trong năm 2020 cho dự án (cùng với 

các dự án tương tự), đồng thời theo dõi ý kiến của HĐND tỉnh để tham mưu 

UBND tỉnh tiếp tục bố trí bốn cho dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 

2021-2025. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Sự cần thiết đầu tư: Vùng Đông Duy Xuyên có nhiều khu du lịch, nghỉ 

dưỡng, thương mại, tái định cư...góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa 

phương. Vì vậy, việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng về thu 

gom, xử lý nước thải, nhằm bảo vệ môi trường ở khu vực này là rất cần thiết.   

2. Về quy trình thủ tục đầu tư: Dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu 

tư theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, kế hoạch vốn 

năm 2019 đã bố trí 13 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án, phù hợp với quy mô dân 

số, tiến độ đầu tư các khu tái định cư và các dự án dịch vụ thương mại đã hoạt 

động và đang được đầu tư tại khu vực; Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất 

tăng tổng mức đầu tư Dự án Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai 

đoạn 1) lên 100 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn đầu tư tại Thông báo số 02/TB-

HĐND ngày 08/01/2020. Chủ đầu tư đã thực hiện trình tự thủ tục quyết định 

chủ trương đầu tư cho dự án theo Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015  của Chính phủ. 

3. Về nguồn vốn đầu tư: Dự án Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng 

Nam (giai đoạn 1) do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề xuất đầu tư 

đúng danh mục tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND 

tỉnh; được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tăng tổng mức đầu tư lên 100 tỷ 

đồng tại Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2020. 

4. Mức vốn bố trí: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí 

100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh không quá 04 năm, bắt đầu từ năm 2020 để 

thực hiện dự án. 



 

 

 III. Kết luận 

Dự án Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) thuộc 

danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019. Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất tăng tổng mức 

đầu tư của dự án lên 100 tỷ đồng tại Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 

08/01/2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí 100 tỷ đồng 

từ ngân sách tỉnh không quá 04 năm, bắt đầu từ năm 2020 để triển khai dự án. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Dự 

án Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1); Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam hoàn chỉnh 

các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện và quyết toán dự án đúng quy định của 

Luật đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.  

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, QHTH, TĐDA. 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đặng Phong 

 



UBND TiNH QuANG NAM
SOTAICHiNH
S6: J(.!-/STC-DT

V/v: Tham gia y kien tham dinh
nguon van va kha nang can dai van
Dtr an Xu ly mroc thai vung Dong
tinh Quang Nam.

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI¥T NAM
Doc lap - TO'do - Hanh phuc

Quang Nam, ngay 18 thdng 02 ndm 2020

Kinh giri: Sa KS hoach va D~u tu.

Sa Tai chinh Quang Nam nhan diroc Cong van s6 162/SKlIDT-QHTH
ngay 13/02/2020 cua Sa KS hoach va D~u tu vS dS nghi thdm dinh nguon v6n va
kha nang can d6i v6n Dir an Xu ly mroc thai vung Dong tinh Quang Nam, kern
theo To trinh s6 311TTr-BQL 10/2/2020 cua Ban Quan ly du an D~u tu xay
dung tinh vS nQi dung neu tren,

VS v§.ndS nay, Sa Tai chinh co y kien nhu sau:
Du an Xu ly mroc thai vung Dong tinh Quang Nam, do Ban Quan ly du

an f)~u tu xay dung tinh l~p voi tAng mire d~u tu 100 ty d6ng, d~u tu tir nguon
ngan sach tinh til nam 2020 dSn nam 2023.

Du an n~y da co trong danh muc d~u tu cong tinh Quang Nam giai do~n
2016-2020 vai tAng muc d~u tu 50 t:Y d6ng, nam 2019 ngan sach tinh da b6 tri
13 t:Y d6ng nhung khong giai ngan duQ'c.

Ngay 02/01/2020 Thuang tf\IC HDND tinh da hQp va co kSt lu~n t~i
Thong bao 02/TB-HDND ngay 08/0112020, trong do th6ng nh§.t tang tAng muc
d~u tu Dv an Xu ly nuac thai vung Dong til 50 ty d6ng len 100 ty d6ng va dS
nghi UBND tinh hoan chinh cac thu t\lCtrinh HDND tinh xem xet trong ky hQp
g~n nh§.t.

DS nghi Sa KS ho~ch va f)~u tu tham muu cho chuySn ngu6n, b6 tri l~i s6
v6n khong giai ngan duQ'c nam 2019 trong nam 2020 cho dv an (cung v6i cac
dv an tuong tv), d6ng thai theo d6i y kiSn cua HDND tinh dS tham muu UBND
tinh tiSp t\lC b6 tri v6n cho dv an trong kS ho~ch d~u tu cong giai do~n 2021-
2025.

Tren day la mQt s6 y kiSn tham gia cua Sa Tai chinh, dS nghi Sa KS
ho~ch va f)~u tu nghien CUutAnghQ'P.I.

Nui nh(in: !>./\,~
-Nhutren;~
- BQLDADTXD;
-BGD;
- Luu: VT, DT.

Trio QuAeTu~o
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số: 280  /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 166/SKHĐT-

TĐDA ngày 13/02/2020 về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương dự án: Xử 

lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1). Sau khi kiểm tra hồ sơ 

liên quan, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch: Phù hợp với định hướng về quy hoạch vị 

trí trạm xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch chung đô thị Duy Hải – Duy 

Nghĩa hiện đang trình Sở Xây dựng thẩm định và nội dung chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Thông báo số 466/TB-UBND ngày 29/11/2018, Công văn số 

2126/UBND-KTN ngày 19/4/2019.  

2. Để đảm bảo sự thống nhất về quy mô công suất của trạm xử lý nước thải, 

hướng thoát nước thải của dự án với định hướng quy hoạch chung đô thị Duy Hải 

– Duy Nghĩa. Sở Xây dựng đề nghị Ban QLDA ĐTXD tỉnh xem xét nội dung 

nghiên cứu về quy mô trạm xử lý cũng như định hướng về thoát nước thải của đồ 

án Quy hoạch chung đô thị Duy Hải – Duy Nghĩa hiện đang trình Sở Xây dựng 

thẩm định để đề xuất được phương án tuyến tối ưu đầu tư giai đoạn 1 của dự án.  

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                                   KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND huyện Duy Xuyên(t/h); 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh(t/h);             

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

     

     

                                    Ngô Ngọc Hùng 

V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Xử lý nước thải 

vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai 

đoạn 1) 
 



uY BAr\ xnAx oAx
nuv{x nuy xuytx
so: IIL1uBND-KTHT

V/v thAm dinh b5o c6o d€
xu6t chri trucrng dAu tu du 6n
Xtr ly nu6c thii vung D6ng
Quing Nam (giai do4n 1).

cgNG HOA XA Ugr CHU NGHIA VrET NAM

Duy Xuy€n, ngdyl4thdng 02 ndm 2020

Kinh gui: So Kt! hoach vd DAu tu tinh eu6ng Nam.

Theo dO nghi cria Scv K6 hoach vd DAu tu tinh Qu6ng Narr tai C6ng r,bn
tO 166iSKHDT-TDDA ngdy l3l2l2)2},re tnam dinh b6o c5o dii x,r6t chii
trumg dAu tu dg 6n xu ly nu6c thAi virng D6ng tinh eu6ng Nam (giai doan 1).

Qua nghiCn cuu h6 so, UBND huy6n Duy Xuy6n c6 y kien nhu sau:

1. Th6ng nn6t OC xu6t chir truong dAu tu dq 6n Xir li nudc thii virng
DOng Qu6ng Nam (giai dopn 1) tai khu vuc virng Dong huy6n Duy Xuy6n nhim). ""dim b6o vC xu ly nu6c th6i cho c6c du 6n tr6n dia bdn virng E6ng huy6n Duy
Xuy6n.

2. vA vi tri : Phi hgp vdi Quy hopch tram xu ly nu6c thii theo euy hopch
chung do thi Duy Hii - Duy Nghia, huy.Qn Duy Xuy0n, tinh eu6ng Nam giai
dopn d5n ndm 2020 vd 2a35 dd dugc HDND huyQn kh6a XI th6ng qua tai Ngni
quytit sO OOnVq-HDND ngay 27l7l2Tl8 vA dang trinh Sd XAy dwrg thAm Ainn,
phd duyQt quy hopch vd C6ng vdn s6 2126IUBND-KTN ngay Dl4l2O19 cria
TIBND tinh QuAng Nam.

Ri6ng vA hucrng tho6t nu6c thii chua c6 sg phu hqp v6i euy hoach hu6ng
thoSt nu6c cria d6 6n Quy hoqch chung Duy Hii, Duy Nghia vd B6n ao tem
theo C6ng vdn so zt26ruBND-KTN ngery wl4l2ot9 cua UBND tinh eu6ng
Nam, do vpy kinh de nghi So K6 hoach dAu tu hV i,ki6n ctra Sd X6y dpg v€

! \ -lnQi dung niy d0 c6 sg th6ng nhdt vO hu6ng tho6t nu6c th6i gifra c16 6n quy
hopch cria huy6n vd cria tinh.

3. Eoi v6i chi phi giii ph6ng mat bing : Theo u6c tinh phAn chi phi giai
ph6ng mflt bdng di6n tich 8,44ha (theo quy hoqch ) kho6ng l0 ty d6ng, tuy
nhi6n phAn tfnh to6n c6c hqng muc dAu tu thi chi b6 tri 3 ty d6ng. Do v6y, kinh
d6 nghi xem x6t, b6 sung kinh phf cho gi6i phong mflt bdng ae oam b6o gi6i
ph6ng m6t bing cb 8,44 ha d6 tri6n khai dAu tu c6c giai doan ti6p theo dugc
thupn lgi.

TrCn d6y ld y kitin thAm dfnh b6o c6o dd xu6t cht kucrng OAri tu dg 6n Xri
ly nu6c th6i virng D6ng tinh Qu6ng Nam (giai doan l ) cria UBND huy6n Duy



Xuycn, kinh da nghi So Kti hoach va DAu tu tinh eu6ng Nam t6ng hqp, tri,h
LiBND tinh xem xdr, quy6t dinh./.

/{YT

Noi nhQn:
- Nhu tr€n;
- CT vd c6c PCT UBND.huy6n;
- C6c phdng:KTHT, TNMT, NN&pTNT;
- UBND c6c xi Duy Hii, Duy Nghia
- Luu: VT, KTHT, T(10b).

TM. ty nax xuAx nAx
TICH



1 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ  
 

DỰ ÁN: XỬ LÝ NƢỚC THẢI VÙNG ĐÔNG TỈNH QUẢNG NAM  

(GIAI ĐOẠN 1) 

 

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 

 

 

 

 

Quảng Nam, ngày 10 tháng 02 năm 2020  

 ĐƠN VỊ LẬP BÁO CÁO 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Đặng Bá Dự 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHƢƠNG ÁN  

PHÂN KỲ ĐẦU TƢ 

  

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

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 dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế 

mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh 

về phê duyệt quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến 2030; 

Căn cứ Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội hyện Duy 

Xuyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

  Căn cứ Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh 

về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH huyện Thăng Bình 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Công văn số 2126/UBND-KTN  ngày 19/04/2019 về việc thống 

nhất 2 vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung cho vùng Đông huyện 

Thăng Bình và vùng Đông huyện Duy Xuyên; 

 Căn cứ thông báo số 466/TB-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam thông báo về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng 

tại buổi kiểm tra thực tế và họp giải quyết một số vướng mắc trong quá trình xây 

dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang nhân dân trên địa bàn vùng Đông 

huyện Duy Xuyên; 

Căn cứ Công văn số 241/UBND-KTTH ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc triển khai kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 

đoàn ĐBQH tỉnh tại cuộc họp ngày 02/01/2020. 

 II. CƠ SỞ LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ PHƢƠNG ÁN 

PHÂN KỲ ĐẦU TƢ: 
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Dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh giao 

cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (Ban QLDA tỉnh) làm 

chủ đầu tư tại Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc giao chỉ 

tiêu phát triển kinh tế  - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 và Nghị quyết 

số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về 

kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

Được sự thống nhất về nguyên tắc chủ trương tăng tổng mức đầu tư của 

Dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) tại Công văn số 

241/UBND-KTTH ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, Ban QLDA 

tỉnh đã tổ chức khảo sát thực tế, đối chiếu với các quy hoạch tại vùng Đông tỉnh 

Quảng Nam, nhận thấy Khu vực vùng Đông tỉnh Quảng Nam trải dài từ huyện 

Núi Thành (giáp huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đến thị xã Điện Bàn (giáp 

TP Đà Nẵng) với hơn 125Km, theo quy hoạch gồm nhiều khu đô thị, dịch vụ, du 

lịch, nghỉ dưỡng...để có cơ sở lựa chọn địa điểm đầu tư, cần đánh giá một số tiêu 

chí cụ thể như sau:  

1. Đánh giá hiện trạng các khu đô thị theo quy hoạch đƣợc duyệt: 

1.1. Khu vực từ QL14E nối dài đến Nam cầu Cửa Đại:  

a. Khu đô thị vùng Đông Duy Xuyên: 

 

Hiện nay đang triển khai đầu tư nhiều khu dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, các 

khu dân cư như: Khu Opal Ocean View, Khu TĐC ven biển Duy Hải, Khu NN 

CNC Đông Nam Quảng Nam...nhưng chưa đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải. Vì vậy, để xử lý nước thải cho khu vực vùng Đông Duy Xuyên, UBND 

tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 2126/UBND-KTN ngày 19/04/2019 thống 

nhất vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung cho khu đô thị này tại thôn 

Tây Thành, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên với diện tích khoảng 8,44ha và 
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quy hoạch định hướng một số tuyến ống chính thu gôm nước thải về trạm xử lý 

nêu trên.  

b. Khu đô thị vùng Đông Thăng Bình: 

       

 

 

 

Hiện nay khu vực này đang triển khai một số dự án như: Khu TĐC ven 

biển Bình Dương, Khu phức hợp nghỉ dưỡng Bình Dương... nhưng chưa đầu tư 

hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Vì vậy, để xử lý nước thải cho khu vực vùng 

Đông Thăng Bình, UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 2126/UBND-

KTN ngày 19/04/2019 thống nhất vị trí xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung 

cho khu đô thị này tại thôn 2, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình với diện tích 

khoảng 8,0ha và quy hoạch định hướng một số tuyến ống chính thu gom nước 

thải về trạm xử lý nêu trên. 

1.2. Các khu đô thị thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai: 

- Khu đô thị Đông Nam Thăng Bình (gồm khu đô thị Bình Minh và khu đô 

thị Bình Hải – Bình Sa): Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 

chung, chưa triển khai quy hoạch chi tiết nên đề xuất chưa đầu tư hệ thống xử lý 

nước thải trong giai đoạn hiện nay; 

- Khu đô thị Đông Tam Kỳ: Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 

hoạch chung, UBND thành phố Tam Kỳ đang triển khai quy hoạch chi tiết 
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1/5.000 nên đề xuất chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải trong giai đoạn hiện 

nay; 

- Khu đô thị Tam Anh thuộc đô thị Núi Thành: Đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch chung, chưa triển khai quy hoạch chi tiết nên đề xuất 

chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải trong giai đoạn hiện nay; 

- Khu đô thị Núi Thành: Hiện nay đang đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập 

trung cho khu đô thị hiện hữu với công suất nhà máy 10.000m
3
/ngày đêm từ 

nguồn vốn vay ODA Ý. Phần mở rộng theo chưa triển khai quy hoạch nên đề 

xuất chưa đầu tư hệ thống xử lý trong giai đoạn hiện nay. 

2. Lựa chọn khu vực đầu tƣ dự án: 

Qua phân tích nêu trên và căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công 

năm 2020 với tổng mức đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng và được sự thống nhất về 

nguyên tắc chủ trương tăng tổng mức đầu tư của Dự án xử lý nước thải vùng 

Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) tại Công văn số 241/UBND-KTTH ngày 

14/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam, Ban QLDA tỉnh đề xuất lựa chọn khu 

vực đầu tư dự án như sau: 

2.1 Cơ sở lựa chọn khu vực đầu tƣ: 

- Theo Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 về phê duyệt quy 

hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, thì khu 

vực ven biển Duy Xuyên, Thăng Bình được phát triển theo mô hình dịch vụ, du 

lịch cao cấp và du lịch sinh thái biển. Phát triển khu vực Nam Hội An thành 

trung tâm du lịch đạt tiêu chuẩn Quốc tế, làm tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế 

xã hội của cả vùng ven biển Quảng Nam thuộc Cụm động lực số 2. 

- Thực tế hiện nay vùng Đông huyện Duy Xuyên đang thay da đổi thịt 

hằng ngày, các khu du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại đang mọc lên san sát, tạo 

nên công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện mức sống cho người dân, tăng 

cường phát triển kinh tế cho địa phương. Để đảm bảo phát triển bền vững cần 

phải đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, nhằm đảm bảo vệ 

sinh, sạch đẹp, bảo đảm sức khỏe người dân, tránh gây ô nhiễm cho các bãi tắm 

hoang sơ, làm giảm đi các thế mạnh vốn có, nhằm phát triển toàn diện, tạo động 

lực thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế du lịch, dịch vụ đầy tiềm năng của khu 

vực. 

- Việc xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải cũng là sự cụ thể 

hóa chủ trương Công văn số 2126/UBND-KTN ngày 19/04/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất vị trí xây dựng các Trạm xử lý nước thải tập 

trung và hướng thoát nước thải khu vực vùng Đông Duy Xuyên – Thăng Bình. 

Theo đó, nước thải từ các khu tái định cư, khu dân cư và các dự án đầu tư trên 

địa bàn vùng Đông huyện Duy Xuyên, Thăng Bình (kể cả các dự án đã có trạm 

xử lý nước thải nhưng chưa đạt tiêu chuẩn loai A) tổ chức đấu nối vào hệ thống 

thoát nước thải chung để thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý, đạt 

tiêu chuẩn môi trường trước khi đổ vào sông Trường Giang; tuyệt đối không 

được xả thải ra biển. 
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»»» Như vậy, về lâu dài, toàn bộ khu vực vùng đông huyện Duy Xuyên, kể cả 

những khu vực đã có xử lý nhưng chưa đạt chuẩn A cũng sẽ được thu gom và 

xử lý tại hai nhà máy xử lý nước thải trên. 

Qua phân tích nêu trên, Ban QLDA tỉnh đề xuất chọn Khu đô thị vùng 

Đông Duy Xuyên để đầu tƣ trong giai đoạn hiện nay là phù hợp với tốc độ 

phát triển đô thị, cải thiện đời sống người dân và môi trường đô thị.  

2.2 Nội dung, giải pháp phân kỳ đầu tƣ: 

Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương thì quy mô 

dân số đến 2035 đối với khu đô thị vùng Đông Duy Xuyên khoảng 50.000 

người. Với quy mô dân số nêu trên, chi phí đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải dự kiến là: 

      Đơn vị tính: Triệu đồng 

Tiêu chí theo quy hoạch 
Khu đô thị Duy Hải - 

Duy Nghĩa 

Dân số Quy hoạch 2035 (người) 50.000 

Công suất Quy hoạch 2035 (m3/ngày.đêm) 8.000 

Suất đầu tư công trình tương tự: Xử lý nước 

thải tại thị trấn Núi Thành (đồng/m3/ngày 

đêm) 

30,700 

Khái toán tổng mức đầu tƣ 245.600 

(Chưa kể chi phí bồi thường – GPMB) 

Với chi phí đầu tư cho cả 01 khu này khoảng gần 255 tỷ đồng (trong đó 

chi phí bồi thường, GPMB tại khu vực trạm xử lý khoảng 10 tỷ đồng) là rất lớn, 

trong khi đó hiện tại, ngoài dự án Vinpearl và khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã 

sắp đi vào hoạt động; còn có các dự án Khu Dịch vụ - Du lịch Nghỉ dưỡng Opal 

Ocean View, khu đô thị Nồi Rang, các khu Tái định cư Duy Hải (giai đoạn 

1,2,3), khu Tái định cư Nồi Rang (giai đoạn 1,2), khu Tái định cư Sơn Viên, khu 

Tái định cư ven biển Bình Dương đang đầu tư, các diện tích còn lại vẫn chưa 

được triển khai đầu tư. 

Hiện nay, các nhà đầu tư đã và đang đầu tư hệ thống thu gom nội bộ trong 

từng khu dân cư, khu tái định cư nhưng chưa đầu tư nhà máy xử lý. Vì theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2126/UBND-KTN ngày 19/04/2019 chỉ xây 

dựng 02 trạm xử lý tập trung cho 02 khu đô thị này và hệ thống đường ống 

chính thu gom từ các khu dân cư, khu tái định cư về trạm xử lý. Tuy nhiên, nếu 
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đầu tư cho toàn bộ trong giai đoạn hiện nay sẽ rất lãng phí do chi phí hệ thống 

mạng thu gom và công suất xử lý rất lớn, giá thành cao nhưng lượng nước thải 

không đủ để xử lý; Chi phí bồi thường và xây dựng đường công vụ để lắp đặt 

các đường ống rất tốn kém do nhiều đường quy hoạch hiện nay vẫn chưa triển 

khai... 

Vì vậy, để phù hợp với tình hình thực tế, Ban QLDA xin đề xuất chia dự án 

thành 02 giai đoạn như sau:  

Giai đoạn 1:  

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ các khu dân cư, khu tái 

định cư (các nhà đầu tư đã xây dựng dựng đường ống thu gom nội bộ) theo quy 

hoạch định hướng tại Công văn số 2126/UBND-KTN ngày 19/04/2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam (có điều chỉnh cục bộ để giảm chi phí GPMB). Với 

Tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, giai đoạn 1 xây dựng: một số tuyến ống 

sau: 9.025m đường ống D280; 2.195m đường ống D400; 1.400 đường ống 

D450; 10 trạm bơm và giếng thu; trạm xử lý nước thải công suất 

4.000m
3
/ngày.đêm và đảm bảo mở rộng công suất cho giai đoạn 2. 

Giai đoạn 2: sau khi các khu dân cư, đô thị khác được triển khai, tiếp tục 

xây dựng mạng lưới cho toàn khu, xây dựng mở rộng nhà máy xử lý của giai 

đoạn 01 nhà máy vĩnh cửu đảm bảo công suất quy hoạch 8.000m
3
/ngày.đêm. 

Chất lượng nước thải sau xử lý phải đạt loại A. Chi phí dự kiến cho giai đoạn 2 

là: 155 tỷ đồng (255 tỷ đồng-100 tỷ đồng). 

* Đánh giá lựa chọn phƣơng án: Việc lựa chọn các cụm đô thị tại khu 

vực vùng Đông Duy Xuyên như đã nêu trên, đồng thời kết hợp với việc phân kỳ 

đầu tư thành 02 giai đoạn sẽ phát huy tính hiệu quả và tính kinh tế trong việc 

đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải, vì: 

- Tính hiệu quả: Do các cụm đô thị hiện nay đang được triển khai xây 

dựng (có một số khu đã đưa vào khai thác) nên việc đầu tư hệ thống xử lý nước 

thải sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường các khu dân cư và môi trường 

biển. Việc phân kỳ đầu tư phù hợp với việc phát triển dân số và kết cấu hạ tầng 

các khu đô thị nên sau khi xây dựng xong sẽ phù hợp với quy mô dân số và đảm 

bảo nguồn nước thải để đưa vào vận hành ngay. 

- Tính kinh tế: Việc xây dựng trước hệ thống xử lý nước thải với công suất 

4000m
3
/ngày.đêm sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (tránh việc bỏ vốn 

đầu tư lớn nhưng nguồn nước thải chưa đáp ứng để xử lý). Khi các khu đô thị 

phát triển hoàn chỉnh, sẽ tính toán lượng nước thải để xây dựng nâng công suất 

nhà máy xử lý một cách hợp lý theo quy hoạch tại Công văn số 2126/UBND-

KTN của UBND tỉnh Quảng Nam. 

Qua phân tích nêu trên, đề nghị chọn phƣơng án phân kỳ đầu tƣ thành 

2 giai đoạn và chọn giai đoạn 1 để đầu tƣ trong năm 2020-2022 với nội dung 

xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải với quy mô nhƣ trên. 
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CHƢƠNG II 

NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ (GIAI ĐOẠN 1): 

 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) 

2.  Dự án nhóm: Nhóm B. 

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. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

7.  Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000.000 đồng (  ng  h   

Một trăm tỷ đồng). 

8. Thời gian thực hiện: 2020 – 2023. 

II. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG: 

1. Giới thiệu về địa điểm xây dựng: 

Xây dựng các tuyến ống chính để thu gom nước thải từ các khu dân cư, 

khu tái định cư tại khu đô thị vùng Đông Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đưa về 

trạm xử lý tập trung theo quy hoạch được duyệt. 

2. Đặc điểm hiện trạng: 

Qua làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai  - 

là đơn vị chủ đầu tư các dự án tại khu vực (Biên bản làm việc ngày 15/07/2019), 

và khảo sát hiện trạng các khu tái định cư, khu đô thị đang triển khai thi công, 

được biết, chủ đầu tư các khu này chỉ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thu 

gom nước thải nội bộ, trong đó, không đầu tư trạm xử lý nước thải cho từng khu 

(theo nội dung thông báo số 466/TB-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam thông báo về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình 

Tùng). 

Địa hình tại các vị trí đầu tư các tuyến ống: Các tuyến ống đều đi dưới 

lòng đường hiện hữu và các đường quy hoạch đã xây dựng nên không GPMB. 

Địa hình tại xây dựng trạm xử lý nước thải: Xây dựng tại trạm xử lý nước 

thải tập trung vùng Đông Duy Xuyên diện tích 8,44ha (theo quy hoạch) nên ước 

tính chi phí GPMB khoảng 10 tỷ đồng. 

  III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ (GIAI ĐOẠN 1) CỦA DỰ ÁN: 

Với tốc độ xây dựng và kế hoạch bố trí dân cư tại các khu đô thị trên thì 

việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 là rất cần thiết nhằm thu gom 

nước thải từ các đường ống thu gom nội bộ của các khu dân cư (do các chủ đâu 

tư tự xây dựng) để đưa về trạm xử lý theo quy hoạch nhằm đảm bảo đạt nước 



9 
 

thải loại A trước khi đổ ra môi trường. Việc đầu tư giai đoạn 1 sẽ giúp tiết kiệm 

chi phí đầu tư và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội (đã trình bày tại chương 1); 

sau khi đầu tư hoàn chỉnh sẽ các tuyến ống còn lại và nhà máy xử lý theo quy 

hoạch tại Công văn số 2126/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam.  

IV. MỤC TIÊU, QUY MÔ ĐẦU TƢ: 

a. Mục tiêu đầu tƣ: 

Thu gom nước thải sinh hoạt ở các khu tái định cư và các khu đô thị đang 

triển khai (nhưng chưa có nhà máy xử lý nước thải) để đưa về trạm xử lý tập 

trung trước khi thải ra môi trường nhằm cải thiện vệ sinh môi trường, cải thiện 

điều kiện sống của người dân địa phương, tạo môi trường đầu tư tốt cho việc 

phát triển du lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế địa phương.  

Dự án được triển khai cũng là sự cụ thể hóa từng bước để thực hiện đề án 

xử lý nước thải cho cả khu vực Đông Duy Xuyên và phù hợp với Quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Duy Xuyên đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2035.  

b. Quy mô đầu tƣ: 

+ Đầu tư một số tuyến ống chính sau: 

 

 
STT 

Hạng mục công việc ĐV Khối lượng 

1 Ống D280 m 7.775 

2 Ống D400 m 2.195 

3 Ống D450 m 1.400 

4 Trạm bơm và giếng thu cái 10 

5 Máy bơm chìm cho 05 trạm cái 10 

(Chi tiết có bản vẽ kèm theo) 

+ Đầu tư trạm xử lý nước thải công suất 4.000m
3
/ngày.đêm bao gồm cả 

thiết bị - công nghệ xử lý nước thải với chất lượng nước thải sau xử lý phải loại 

A. 

* Giải pháp thiết kế: 

 - Công suất hệ thống: 

Số liệu về cấp nước của Quy hoạch các khu tái định cư và đô thị trên 

không thống nhất với nhau. Do đó, đề nghị được lấy theo số liệu tiêu chuẩn 

TCXDVN 33-2006: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế để thống nhất tính toán, cụ thể: 

Trên cơ sở đó đề xuất các kích thước đường ống phù hợp với lượng nước 

thải từ đầu nguồn đến điểm cuối (trạm xử lý). Đầu tư xây dựng 05 trạm bơm PS, 

05 giếng thu và lắp đặt 02 máy bơm chìm công suất Q=190m3/h; H=10,8m tại 

mỗi trạm bơm. 
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Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải với công suất giai đoạn 1 

4.000m
3
/ngày.đêm phù hợp với quy hoạch. 

V. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ – TIẾN ĐỘ - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ – nguồn vốn đầu tƣ: 

* Căn cứ tính dự toán: 

- Quyết định 451/QĐ-BXD ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ Xây dựng 

về công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý nước thải sinh hoạt; 

- Suất vốn đầu tư công trình tương tự là dự án Hệ thống thoát nước và vệ 

sinh môi trường đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được đầu tư từ nguồn vốn 

vay ODA Ý. 

a. Tổng mức đầu tƣ: 

- Trên cơ sở quy mô và nội dung đầu tư đã trình bày ở trên, dự kiến tổng 

mức đầu tư của dự án là: 100.000.000.000 đồng. 
 

STT Hạng mục đầu tƣ Đơn vị 
Khối 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 
Trạm xử lý công suất 

4.000m3/ngày.đêm 
m3/ngày.đêm 4.000 11.481.050 45.924.199.377 

2 Thiết bị trạm xử lý Bộ 1 7.840.704.000 7.840.704.000 

3 Đường ống D280 m 7.775 2.354.884 18.309.224.142 

4 Đường ống D400 m 2.195 4.348.792 9.545.597.860 

5 Đường ống D450 m 1.400 5.039.975 7.055.964.912 

6 Trạm bơm PS cái 5 726.120.274 3.630.601.372 

7 Giếng thu cái 5 726.120.274 3.630.601.372 

8 
Máy bơm chìm trạm bơm PS 

(2 máy/trạm) 
cái 10 106.177.500 1.061.775.000 

9 GPMB    3.000.000.000 

  Tổng cộng       99.998.668.035 

 Làm tròn    100.000.000.000 

b. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

c. Dự kiến bố trí nguồn vốn theo tiến độ thực hiện: 

- Năm 2020: 30 tỷ VNĐ. 

- Năm 2021: 45 tỷ VNĐ.  

- Năm 2022 trở đi: 25 tỷ VNĐ. 
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4. Tiến độ triển khai thực hiện đầu tƣ:  

Tiến độ triển khai dự án dự kiến trong giai đoạn 2020-2023 như sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị dự án: Quý I/2020. 

- Giai đoạn thực hiện dự án: Quý II/2020 – Quý IV/2022. 

- Giai đoạn kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử 

dụng: Quý IV/2022. 

- Quyết toán hoàn thành dự án: Quý I,II/2023 

5. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự 

án sau khi hoàn thành 

Sau khi dự án, thiết kế, xây dựng cơ bản kết thúc và đi vào hoạt động, sẽ 

xây dựng phương án vận hành thử nghiệm và lập dự toán chi phí vận hành để 

khai thác sử dụng. Giai đoạn 2 sẽ được trình xin chủ trương đầu tư xây dựng khi 

các khu dân cư được đầu tư xây dựng đảm bảo.  

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

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

a. Về môi trƣờng: 

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Hệ thống Xử lý Nước thải vùng Đông 

huyện Duy Xuyên là dự án không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế mà còn đem lại 

sự thân thiện với môi trường. Ngoài những tác động tích cực thì dự án còn ít 

nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường, từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn vận 

hành. Các tác động môi trường chủ yếu của dự án đối với các thành phần môi 

trường trong khu vực được liệt kê theo bảng sau: 

TT Đối tƣợng chịu tác động 

Tác động tích cực Tác động tiêu cực 

Dài hạn 
Ngắn 

hạn 
Dài hạn Ngắn hạn 

1 Không khí x   x 

2 Nguồn nước mặt x   x 

3 Nguồn nước ngầm x    

4 Con người, cảnh quan x   x 

5 Mỹ quan, phong cảnh x   x 

b. Về xã hội: 

Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ giải quyết được vấn đề 

môi trường (nước thải) tại khu vực và làm giảm các tác động đến môi trường 

xung quanh. Đảm bảo môi trường nước sông, biển không bị ô nhiễm do chất thải 

sinh hoạt gây ra, từ đó đảm bảo môi trường nước nuôi trồng thủy sản sông 

Trường Giang cũng như các bãi tắm không bị ảnh hưởng. 
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Góp phần vào sự phát triển bền vững của khu dịch vụ, du lịch đem lại lợi 

ích kinh tế cho nhân dân địa phương và khu vực cũng như hội nhập vào sự phát 

triển kinh tế thế giới. 

Lượng bùn sau công đoạn xử lý có thể đem ép bùn để làm phân Compost 

cung cấp cho người nông dân trong tỉnh, và do vậy khoản thu từ việc bán phân 

Compost sẽ là nguồn kinh phí cố định và thường xuyên để giúp Hệ thống xử lý 

vận hành ngày càng có hiệu quả. 

c. Về mặt kinh tế 

 Đây là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để cải thiện môi trường, cải thiện đời 

sống cũng như cải thiện các điều kiện kinh tế, công ăn việc làm của người dân. 

Hiệu quả về mặt kinh tế của dự án gắn liền với nền kinh tế của địa phương.  

7. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

 -  Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh. 

 -  Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

 - Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 

của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

 - Thi công: Theo qui định hiện hành. 

 - Quản lý và khai thác sử dụng: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị 

Quảng Nam. 

 IV. Kết luận:  

 Trên đây là nội dung chính Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xử 

lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1), phương án 2, Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế 

hoạch & Đầu tư xem xét thẩm định, phê duyệt để Ban Quản lý có cơ sở thực 

hiện các bước tiếp theo./. 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Số:  32/BC-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án: Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh 

Quảng Nam (giai đoạn 1); Địa điểm: Huyện Duy Xuyên - Tỉnh QuảngNam 

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

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

Căn cứ 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; Nghị định số 120/2018/NĐ-

CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

77/2015/NĐ-CP ngày 10/6/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và hằng năm, 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 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 

02/12/2016 của Chính Phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối 

với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.   

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 và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP  ngày 05 tháng 04 

năm 2017 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; 

Sau khi xem xét Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xử lý nước thải 

vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1), văn bản pháp lý liên quan, Ban Quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thẩm định nội bộ với các 

nội dung chính sau: 

I. Thông tin chung của dự án: 

1. Tên dự án: Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1). 

2. Dự án nhóm: B. 

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

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

5. Chủ đầu tư dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ 

đồng). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:  

- Ngân sách tỉnh: 100.000.000.000 đồng. 
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- Căn cứ quy mô công trình, nguồn vốn phân bổ, tiến độ thi công công 

trình. Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn Ngân sách tỉnh, được dự kiến phân kỳ 

đầu tư như sau: 

 

Năm 
Nguồn vốn NS Tỉnh 

(đồng) 

Năm 2020 30.000.000.000 

Năm 2021 45.000.000.000 

Năm 2022 trở đi 25.000.000.000 

Tổng       100.000.000.000 

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

Bảo về môi trường. 

12. Dự kiến thời gian thực hiện: 2020-2023. 

13. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

14. Các thông tin khác: Quy mô đầu tư giai đoạn 1: 

+ Đầu tư một số tuyến ống chính sau: 

TT Hạng mục công việc ĐV 
Khối 

lượng 

1

1 

 

Ống D280 

 

m 

 

7.775 

2

2 

 

Ống D400 

 

m 

 

2.195 

3

3 

 

Ống D450 

 

m 

 

1.400 

4

4 

 

Trạm bơm và giếng thu 

 

cái 
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5

5 

 

Máy bơm chìm cho 05 trạm 

 

cái 
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+ Đầu tư trạm xử lý nước thải công suất 4.000m3/ngày.đêm bao gồm cả 

thiết bị - công nghệ xử lý nước thải với chất lượng nước thải sau xử lý phải loại A. 

II. Ý kiến thẩm định nội bộ: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Với tốc độ xây dựng và kế hoạch bố trí dân cư tại các cụm đô thị tại khu vực 

vùng Đông Duy Xuyên thì việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 là 

rất cần thiết nhằm thu gom nước thải từ các đường ống thu gom nội bộ của các 

khu dân cư (do các chủ đâu tư tự xây dựng) để đưa về trạm xử lý theo quy hoạch 

nhằm đảm bảo đạt nước thải loại A trước khi đổ ra môi trường. Việc đầu tư giai 

đoạn 1 sẽ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, sau 
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khi đầu tư hoàn chỉnh sẽ các tuyến ống còn lại và nhà máy xử lý theo quy hoạch 

tại Công văn số 2126/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam.  

2. Mục tiêu đầu tư:  

Thu gom nước thải sinh hoạt ở các khu tái định cư và các khu đô thị đang 

triển khai (nhưng chưa có nhà máy xử lý nước thải) để đưa về trạm xử lý tập trung 

trước khi thải ra môi trường nhằm cải thiện vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện 

sống của người dân địa phương, tạo môi trường đầu tư tốt cho việc phát triển du 

lịch, dịch vụ, phát triển kinh tế địa phương.  

Dự án được triển khai cũng là sự cụ thể hóa từng bước để thực hiện đề án 

xử lý nước thải cho cả khu vực Đông Duy Xuyên và phù hợp với Quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Duy Xuyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 

2035.  

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

4. 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:  

Việc đầu tư dự án Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam, Huyện Duy 

Xuyên là phù hợp với: 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của UBND tỉnh về phê 

duyệt quy hoạch vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

2030; 

- Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội hyện Duy Xuyên đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

- Công văn số 2126/UBND-KTN  ngày 19/04/2019 về việc thống nhất 2 vị 

trí xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung cho vùng Đông huyện Thăng Bình và 

vùng Đông huyện Duy Xuyên. 

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

Tuân thủ theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.  

6. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các quy định của nhà 

nước. 

b) Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư. 

c) Phạm vi, địa điểm: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
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- Ngân sách tỉnh: 100.000.000.000 đồng. Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn 

theo thời gian cụ thể: 

- Năm 2020: 30.000.000.000 đồng. 

- Năm 2021: 45.000.000.000 đồng. 

- Năm 2022 trở đi: 25.000.000.000 đồng 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 

gian tiến độ thực hiện dự án giai đoạn năm 2020-2023 là phù hợp. 

- Nội dung báo cáo cơ bản xác định sơ bộ, đánh giá, tính toán về hiệu quả xã 

hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

 III. Kiến nghị của cơ quan thẩm định: 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh 

Quảng Nam (giai đoạn 1), địa điểm: Huyện Duy Xuyên - Tỉnh QuảngNam cơ bản 

đáp ứng yêu cầu, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- LĐ Ban (b/c); 

- Lưu: VP,KHKT.  
  

 GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Đặng Bá Dự 
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