
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số: 1421 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  17   tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp 

vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

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 Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

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

định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An, với 

các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 

1, Quế Phú, Hương An. 
2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu tái định cư tập trung phục 

vụ bố trí di dời khẩn cấp cho các hộ dân đang sinh sống trong khu vực sạt lở nguy 

hiểm hoặc đặc biệt nguy hiểm tại địa bàn các xã Quế Phú và Hương An. 

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

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

6. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

7. Địa điểm thực hiện: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 57.147.000.000 đồng (Năm mươi bảy tỷ, một trăm 

bốn mươi bảy triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân Trung ương: 50.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện Quế Sơn: Đầu tư phần còn lại của dự án. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư:  

- Khu tái định cư Quế Phú: Diện tích xây dựng khoảng 2,1 ha, qui mô bố trí 

khoảng 80 hộ (trong đó bố trí trước cho 70 hộ di dời khẩn cấp), gồm các hạng mục: 

+ San nền: San lấp mặt bằng xây dựng khoảng 41.500m3. 

+ Giao thông: Dài khoảng 987m, mặt cắt ngang Bnền = 5,5m(mặt) + 

2x3,0m(vỉa hè) = 11,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. 

+ Xây dựng đồng bộ hệ thống công trình cấp, thoát nước; vỉa hè; điện chiếu 

sáng và các hạng mục phụ trợ khác. 
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- Khu tái định cư Hương An: Diện tích xây dựng khoảng 3,88 ha, qui mô bố 

trí khoảng 110 hộ (trong đó bố trí trước cho 34 hộ di dời khẩn cấp), gồm các hạng 

mục: 

+ San nền: San lấp mặt bằng xây dựng khoảng 34.800m3. 

+ Giao thông: Dài khoảng 1.120m, mặt cắt ngang Bnền = 5,5m(mặt) + 

2x3,0m(vỉa hè) = 11,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. 

+ Xây dựng đồng bộ hệ thống công trình cấp, thoát nước; vỉa hè; điện chiếu 

sáng và các hạng mục phụ trợ khác. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

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

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 71/BC-UBND ngày 04/03/2020 của UBND 

huyện Quế Sơn. 

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 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 Quế Sơn; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 142  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 13 tháng 03 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở  

các xã Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 

04/03/2020 của UBND huyện Quế Sơn trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú, Hương An. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm 

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

quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư di dời 

dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế 1, Quế Phú, Hương An, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 
1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư. 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 71/BC-UBND ngày 04/03/2020 của UBND 

huyện Quế Sơn. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 72/BC-UBND 

ngày 04/03/2020 của UBND huyện Quế Sơn. 

5. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 141/BC-SKHĐT 

ngày 13/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

6. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

2. Nghị định số 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. Các văn bản liên quan khác: 

- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 

ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 

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

quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

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

về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 
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- Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

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

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

sách nhà nước năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú, Hương An.  

2. Dự án nhóm: C. 

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

Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 57.147.000.000 đồng (Nam mươi bảy tỷ, một 

trăm bốn mươi bảy triệu đồng). 
8. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân Trung ương: 50.000 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện Quế Sơn: Đầu tư phần còn lại của dự án. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Hạ tầng kỹ thuật.  

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 -2022. 

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

1. Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 683/SNN&PTNT-QLXDCT 

ngày 13/5/2019): 

Theo quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2013-2015 định hướng đến năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được phê duyệt tại Quyết định số 2697/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh thì trên địa bàn huyện Quế Sơn được quy hoạch 

bố trí tái định cư tại 03 xã, gồm: Quế Xuân 1, Quế Châu và Quế Phú với tổng số 

hộ bố trí tập trung là 51 hộ và bố trí xen ghép là 71 hộ, trong đó tại xã Quế Phú 

được quy hoạch bố trí tập trung là 27 hộ, khu tái định cư này đã được hoàn thành 

và đã bố trí tái định cư cho 27 hộ theo đúng quy hoạch, đối với xã Quế Xuân 1 

được quy hoạch bố trí xen ghép cho 30 hộ và xã Hương An thì chưa có trong quy 

hoạch được duyệt. Để dự án được đầu tư phù hợp, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu 

tư yêu cầu chủ đầu tư rà soát nhu cầu di dân khẩn cấp tại địa phương để cập nhật, 

bổ sung theo quy định. 

2. Sở Xây dựng (Công văn số 751/SXD-QLHT ngày 22/5/2019): 

- Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 

quy hoạch nông thôn mới các xã (Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An) thuộc UBND 

huyện Quế Sơn; đề nghị UBND huyện Quế Sơn báo cáo cụ thể về sự phù hợp quy 
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hoạch đã được phê duyệt; đặc biệt là khả năng đấu nối Quốc lộ 1A của Khu tái định 

cư tại xã Quế Xuân 1. 

- Về sự phù hợp kế hoạch phát triển nhà ở: 03 khu tái định cư theo đề xuất của 

UBND huyện Quế Sơn nằm trong danh mục các dự án phát triển nhà ở tái định cư 

giai đoạn 2019-2020, ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 

16/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Về quy mô đầu tư: Đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cấp thoát nước, cấp 

điện, chiếu sáng; đảm bảo đồng bộ hạ tầng ký thuật thiết yếu trước khi bàn giao cho 

người dân xây dựng nhà ở. 

Các nội dung kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Xây dựng đã 

được UBND huyện Quế Sơn giải trình, bổ sung làm rõ tại Công văn số 

517/UBND-KT ngày 06/6/2019 và rà soát lại số hộ tái định cư tại các xã hoàn 

thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định phê duyệt. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Trong những năm qua, do tác động của biến đổi 

khí hậu, Quảng Nam là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ 

lụt gây sạt lở tại nhiều vùng trên địa bàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng 

và tài sản của nhân dân. Đặc biệt khu vực dân cư các xã Quế Phú, Hương An của 

huyện Quế Sơn là các xã có địa hình trũng thấp và bị chia cắt bởi các sông Ly Ly 

và sông Bà Rén. Hằng năm thường gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng 

đến tính mạng, tài sản và đất sản xuất của hơn 100 hộ dân sinh sống dọc bờ sông; 

trong đó, xã Quế Phú có 70 hộ dân và xã Hương An có 34 hộ dân nằm trong vùng 

có nguy cơ ảnh hưởng bởi sạt lở sông cao, thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Để đảm 

bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi có mưa lũ xảy ra trong thời gian 

đến, đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp bách của địa phương. Việc đầu tư các Khu tái 

định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Phú, Hương An, huyện Quế 

Sơn là hết thức cần thiết và cấp bách.  

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 Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế 

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

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

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

dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; được UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. Việc đầu tư dự án phù hợp với đồ án quy hoạch nông thôn mới xã 

Quế Phú và ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Quyết định 

số 719/QĐ-UBND ngày 25/6/2013, quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5000) đô 

thị Hương An giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 tại Quyết định số 3497/QĐ-

UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh, Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 

16/01/2019 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án phát triển nhà ở tái định 

cư giai đoạn 2019-2020. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C:  
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Dự án có tổng mức đầu tư 57.147.000.000 đồng đồng, theo đó dự án thuộc 

nhóm C theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

5. Các nội dung đầu tư: 

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

nhà nước, bao gồm các nội dung:  

a.1. Khu tái định cư Quế Phú: Diện tích xây dựng khoảng 2,1 ha, qui mô bố 

trí khoảng 80 hộ (trong đó bố trí trước cho 70 hộ di dời khẩn cấp), gồm các hạng 

mục: 

- San nền: San lấp mặt bằng xây dựng khoảng 41.500m3. 

- Giao thông: Dài khoảng 987m, mặt cắt ngang Bnền = 5,5m(mặt) + 

2x3,0m(vỉa hè) = 11,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. 

- Xây dựng đồng bộ hệ thống công trình cấp, thoát nước; vỉa hè; điện chiếu 

sáng và các hạng mục phụ trợ khác. 

a.2. Khu tái định cư Hương An: Diện tích xây dựng khoảng 3,88 ha, qui mô 

bố trí khoảng 110 hộ (trong đó bố trí trước cho 34 hộ di dời khẩn cấp), gồm các 

hạng mục: 

- San nền: San lấp mặt bằng xây dựng khoảng 34.800m3. 

- Giao thông: Dài khoảng 1.120m, mặt cắt ngang Bnền = 5,5m(mặt) + 

2x3,0m(vỉa hè) = 11,5m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. 

- Xây dựng đồng bộ hệ thống công trình cấp, thoát nước; vỉa hè; điện chiếu 

sáng và các hạng mục phụ trợ khác. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

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

sách Trung ương và ngân sách huyện là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần 

vốn ngân sách Trung ương dự kiến bố trí 50 tỷ đồng giai đoạn 2020-2022 (theo 

Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 141/BC-SKHĐT ngày 

13/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư), phần vốn ngân sách huyện đã được thẩm 

định nguồn là 7.147 triệu đồng (giai đoạn 2021-2022) tại báo cáo số 72/BC-

UBND ngày 04/03/2020 của huyện Quế Sơn là đảm bảo thời gian thực hiện theo 

nhóm dự án. 

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

gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2022; qua xem xét các văn bản thẩm định 

nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tiến độ thực hiện 

dự án 2020-2022. 

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

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

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án được lập trên cơ sở suất đầu tư dự án tương 

tự đã thực hiện trên cùng địa bàn; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong 

bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo 

quy định hiện hành, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ 

trương đầu tư của cấp thẩm quyền. 
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- Dự án được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo danh mục vốn kế hoạch năm 

2020 là: “Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế 

Phú, Hương An” tại Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019, trong đó có 

tên 03 xã: Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An. Tuy nhiên, nội dung và quy mô đầu 

tư đề xuất dự án chỉ thực hiện ở 02 xã Quế Phú và Hương An. Riêng việc đầu tư 

khu tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở khẩn cấp xã Quế Xuân 1, đã được UBND 

huyện Quế Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ năm 2019 tại Quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.  

- Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 

hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 

hiện hành, lưu ý rà soát tổ chức lập, trình phê duyệt bổ sung quy hoạch bố trí dân 

cư giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 03/9/2013. 

IV. KẾT LUẬN 

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

chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã 

Quế Xuân 1, Quế Phú, Hương An. Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét 

có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND H.Quế Sơn; 

- Lưu: VT, TĐDA. 

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:   141 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  13  tháng 3  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở  

các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An 

 

Kính gửi: UBND huyện Quế Sơn 

Theo đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 44/TTr-UBND 

ngày 04/3/2020 về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Khu 

tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương 

An. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và 

báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án với các nội 

dung sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án số 

44/TTr-UBND ngày 04/3/2020 của UBND huyện Quế Sơn;  

2. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách huyện 

số 72/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND huyện Quế Sơn;  

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 70/BC-UBND ngày 

04/3/2020 của UBND huyện Quế Sơn; 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công; 

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

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

3. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

4. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

5. Công văn số 7130/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc báo cáo phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách Trung ương năm 2020; 



                                                                                                             

  

6. Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về Báo cáo 

đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2020; 

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 

8. Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

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

năm 2020;  

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

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

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

299/SKHĐT-KTN ngày 05/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và Hương An 

2. Dự án nhóm: Nhóm C trọng điểm. 

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 Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 57.147 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư:   

- Ngân sách trung ương : 50.000 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 7.147 triệu đồng 

9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương  (kế hoạch trung 

hạn 2016 - 2020). 

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

11. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng khu tái định cư.   

12. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư. 

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

Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 597/STC-ĐT 

ngày 11/3/2020 về việc tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn dự án với các nội dung sau: 



                                                                                                             

  

- Dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 

1, Quế Phú và Hương An do UBND huyện Quế Sơn lập với tổng mức đầu tư 

57.147 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2020 số 

tiền 50.000 triệu đồng, phần còn lại trong năm 2021 và 2022. 

- Về mặt kỹ thuật, hiệu quả dự án : 

Mục tiêu đầu tư của Dự án nhằm phục vụ di dời khẩn cấp cho các hộ dân 

đang sinh sống trong khu vực bị sạt lở, ngập lụt nguy hiểm do thiên tai trên địa 

bàn các xã Quế Phú và Hương An (bao gồm: Xã Quế Phú 70 hộ dân, xã Hương 

An: 34 hộ dân) và bổ sung quỹ đất di dời các hộ dân đang sinh sống trong vùng 

có nguy cơ sạt lở trong tương lai; Về quy mô dự kiến đầu tư của các điểm tái định 

cư được đơn vị đề xuất: 

+ Khu tái định cư tại xã Quế Phú: diện tích xây dựng khoảng 2,1ha, quy mô 

dân số khoảng 80 hộ dân. 

+ Khu tái định cư tại xã Hương An: diện tích xây dựng khoảng 3,88ha, quy 

mô dân số khoảng 110 hộ dân. 

Tuy nhiên, theo danh mục dự án được bố trí vốn đầu tư ngân sách Trung 

ương kèm theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 thì nội dung dự 

án là: “Dự án khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, 

Quế Phú, Hương An”. 

Như vậy, nội dung đề xuất dự án của UBND huyện Quế Sơn là chưa thống 

nhất với danh mục được Trung ương thông báo. Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư làm việc lại với huyện nội dung trên, đồng thời tham khảo ý kiến của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về chương trình thực hiện và quy hoạch bố 

trí dân cư quy hoạch giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025 để xác 

định quy mô đầu tư từng điểm tái định cư phù hợp, phát huy hiệu quả đầu tư. 

- Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Tại Quyết định số 4122/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, nguồn dự 

phòng ngân sách trung ương hỗ trợ đã dự nguồn 255.000 triệu đồng cho 7 dự án, 

trong đó có dự án nầy. Tuy nhiên chưa được giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng 

như mức bố trí vốn năm 2020. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát để phân bổ kế hoạch vốn 

2020 cho 7 dự án không quá số tiền trên, đồng thời xác định tổng mức đầu tư phù 

hợp để đưa vào Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. 

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Về chủ trương đầu tư: Dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng 

sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An đã được Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư thống nhất tại Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 về phân bổ Kế 

hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (Phụ lục II về dự kiến bố trí kế 



                                                                                                             

  

hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án dự kiến sử dụng 

dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 

vốn 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí các dự án 

quan trọng quốc gia); HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Biểu số 06) 

2. Về quy mô đầu tư: dự án gồm 2 khu  

- Khu tái định cư tại xã Quế Phú: diện tích xây dựng khoảng 2,1ha, quy mô 

dân số khoảng 80 hộ dân. 

- Khu tái định cư tại xã Hương An: diện tích xây dựng khoảng 3,88ha, quy 

mô dân số khoảng 110 hộ dân. 

Đối với Khu tái định cư xã Quế Xuân 1 đang được triển khai thực hiện theo 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số1501/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND huyện Quế Sơn với tổng mức mức đầu tư là 28,5 tỷ đồng từ nguồn vốn 25 

tỷ đồng theo Quyết định 1873/QĐ-TTg ngày 30/1/22018 của Thủ tướng Chính 

phủ và vốn đối ứng của ngân sách huyện. Theo Báo cáo tình hình thực hiện dự án 

số 87/BC-UBND ngày 12/3/2020 của UBND huyện Quế Sơn hiện dự án đang 

được trình phê duyệt dự án.   

3. Về nguồn vốn đầu tư:  

Dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, 

Quế Phú và Hương An thuộc danh mục được đầu tư từ nguồn vốn dự phòng ngân 

sách trung ương năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Quyết định số 4122/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đã dự nguồn hỗ trợ 255 tỷ đồng 

cho 7 dự án, trong đó có dư án nầy. 

 4. Về cân đối vốn: Theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 

13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dự kiến kế hoạch vốn ngân sách trung 

hạn 2016 -2020 cho dự án là 50 tỷ đồng. Theo Công văn số 7130/UBND-KTTH 

ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh về báo cáo phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch 

đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2020; và Báo cáo số 216/BC-UBND 

ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh, dự kiến kế hoạch vốn năm 2020 cho dự án là 

25 tỷ đồng trong dự nguồn 255 tỷ đồng bố trí cho 7 dự án sử dụng vốn dự phòng 

ngân sách trung ương.  

5. Thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương: theo kế hoạch vốn ngân 

sách Trung ương. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và 

Hương An, đề nghị Phòng thẩm định dự án của Sở trong quá trình thẩm định đề 

xuất chủ trương đầu tư, xác định tổng mức đầu tư cho phù hợp, phối hợp lấy ý 



                                                                                                             

  

kiến Sở Nông nghiệp & PTNT về sự phù hợp của dự án với quy hoạch bố trí dân 

cư. 

Đề nghị UBND huyện Quế Sơn triển khai các bước tiếp theo đảm bảo thủ 

tục đầu tư; xem xét đề nghị điều chỉnh tên dự án cho phù hợp với phạm vi dự án;   

có kế hoạch bố trí vốn ngân sách địa phương theo đúng báo cáo thẩm định phần 

vốn ngân sách huyện; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành Trung ương tiếp tục bổ sung đảm bảo nguồn 

vốn ngân sách trung ương thực hiện dự án./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND TINH QUANG NAM 
sO TAI CH!NH 

S: 59 /STC-DT 

VIv: Tham gia kin thm dinh 
nguôn von Va khá nän.g can dôi von 
2 d an khi cOng mth näm 2020 
cüa huyn Quê Scm. 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Doe lap — Tir do — Hanh phiIc  

Quang Nam, ngày Ai tháng 3 nàm 2020 

KInh giri: S K hoch va Du tii. 

SO Tài chInh Quãng Narn nhn dupe Cong van so 299/SKHDT-KTN 
ligav 05/3/2020 cOa So' KO hoach và Dâu tu ye d ng thm dnh ngun vn vâ 
kEa nãng can dôi vn 2 dr an khO'i cOng mói näm 2020 ca Imyn Qu Son, 
kern theo là' n-mb sO 42/TTr-LJBND vâ 44/TTr-L]BND ngày 04/3/2020 huyn 
QuC Son vó'i nôi dung nhu trCn. 

\C van de nay, SO' Tài chinh có kién nhu sau: 

1. Dip' an Du'ô'ng giao thông kt ni các tiu vñng san xut, nguyen 1iu 
nông 1rn nghip vói các khu, cirn cong nghip Bong Que So'n do UBNL) 
huyên Quê So'n lap, vó'i tOng rnñ'c dâu tu 339.985 triu dOng, dâu tu' t'r ngun 
ngân sách trung uo'ng h trg nám 2020 so tiên 150.000 triu doug, ngân sách 
huyn phân con li 189.985 triu dông trong các nãrn 2021, 2022 Va 2023. 

- Vê mat k thuât, hiêu qua du an Day la cong trinh giao thông thuOc 1inl 
virc chuyn mon ciia S Giao thông vn tài và S Giao thông vn tài dA thai/ 
gia kiên ti Cong van sO 487/SGTVT-QLCLCT ngày 09/3/2020. Ngoài ra, 
Tài chinh tham gia kiên nhu sau: 

Theo Quyêt djnh so 44/QD-BXD ngày 14/01/2020 ciia B Xây dimg cong 
bô suât vOn dâu tu xây dirng cOng trInh và giá xay dçmg tOng hçip b phân kêt 
câu cong trInh näm 2018 thI dôi vâi dung cap V dôngbãng cüa khu vi-c 2 (tinh 
Quàng Nam thuc khu vrc 2) có suât von dâu tu theo tong mrc dâu tu là 11,112 
t dOng/lkm, suât vOn du tu theo chi phI xây dung là 9,896 t dOng/lkm (dâu 
tu' mt dtrO'ng lang nhirra trên lóp cap phôi dá dam). 

Theo báo cáo dê xuât chü truang dâu tix do chü dâu tu 1p thI dir an có 
tang mirc dâu tu là 399,985 t' dOng, trong do chI phi xây dçmg là 257,193 tST 
dèng, du tu tuyn dii0ng Co quy mO là dthng cap V dong bang, chiêu dài tuyOn 
18,44 Km. Nhi,r vây, suât von dâu tu d an theo tong mirc dâu tir là 18,44 t' 
dèng/ikm va suit von dau tu theo chi phi xây dimg là 13,95 t dOng/lkm, lan 
hcrn rat nhiêu so vai suât dâu tu theo Cong bO cüa B Xây dng. 

Dé nghj S& Kê hoch và Dâu tu lam vic vó'i chü dâu tu rà soát, kiêm tra 
li chi phi du tu cüa dirr an cho phii hçip suât dâu tu cong bô cUa B Xây drng. 

-V ngun vn và khà nàng can di vn: Ti Quy& dj.nh s 4122/QD-
UBND ngày 18/12/2020 cüa UBND tinh Quáng Nam ye Giao chi tiêu k hoch 
phát triên kinh tê - xA hi và Di,x toán ngân sách nhà nuâc näm 2020, nguOn di.r 
phong ngân sách trung uong ho trçY dã d nguôn 255.000 triu dông cho 7 di.r an, 



trong do có di.r an nay. Tuy nhien chua dugc giao ci th v tng mirc du tu 
cflngnhixnnrcbotrIvonnam2020 

Trong näm 2020 Huyn d xuât ho trI cho d an 150.000 triu dông trén 
tong nguôn TW h trq 255.000 triu dông là khá ion. Dê ng SO Kê hoch và 
Dâu ttx kiêrn tra rà soát d phân bô kê hoch von 2020 cho 7 di.r an không qua so 
tiên trên, dông thOi xác djnh tong müc dâu tu phü hp dé du'a vào Kê hoch dâu 
tu cOng giai don 202 1-2025.,  

Phân huyn dr kiên dOi üg 189.985 triu dông cho dr an trong 3 narn, 
bInh quân 63.328 triu dông/nãrn, SO Tài chInh nhn thây qua ion so khâ nãng 
cüa ngân sách huyên, khOng khâ thi, vi nàrn 2020 von dâu tu can dôi theo dinh 
mrc cüa huyên chi 34.963 triu dOng, chênh lchrOng cüa nguOn thu sü din.g 
dat khOng IOn, khà nang giai doan 2021-2025 von dâu tu tang khOng nhiêu, 
tiong khi do phai tia no khOi luong va dâu tu cac du an khac nüa Dê nhi So 
Ké hoach dâu Ui lam \jC them vói huyên ye van de nay. 

2.Dr an Khu tái djnh cu' di dô'i dan khn cp vñng sat J& cãc xa Qu 
Xuin 1, Quê Phü và Hu'o'ng An do UBND huyên QuC Son lap, vá'i tOng i.mrc 
dãu tu'57.147 triu dOng, dâu tutr nguOn ngân sách trung uo'ng hO tr nãni 
2020 sO tiOn 50.000 triêu dOng, phân cOn lai  trong nàrn 2021 va 2022. 

- V mat k thuât, hiêu qua dii an: 
Mic tiêu dâu tu' cña Dir an nhàrn phc vii di dO'i khân cap cho các h dan 

dang sinh song trong khu vrc bj sat  10', ngp liit nguy hiêrn do thiên tai trén dia 
bàn các xà Quê Phii và Huo'ng An (bao gôrn: Xã Quê Phü 70 h dan, xã Hu'o'ng 
An: 34 h dan) và bô sung qu' diât di dOi các h dan dang sinh song trong vüng 
có nguy co' sat  10' trong tuong lai; Vê quy mô dir kiên dâu U,x cUa các diem tái 
dinh cii duoc don vi dê xuât: 

± Khu. tái djnh cii tai  xã Quê Phii: din tIch xây dirng khoâng 2,lha, quy mô 
dan so khoâng 80 h dan. 

+ Khu tái djnh cii ti xa Hu(mg An: din tIch xây dmg khoãng 3,88ha, quy 
môdansôkhoâng 110hdân. 

Tuy nhiên, theo danh rniic dir an dugc bô trI vOn dâu U,x ngân sách Trung 
uo'ng kern theo Cong vAn so 8472/BKHDT-TH ngày 13/11/20 19 thI ni dung dir 
an là: "Dir an khu tái djnh cii di dO'i dan khãn cap viiing sat  10' Các xà Quê Xuân 
1, Quê Phiii, Huong An". 

Nhu vây, nôi dung dê xuât di,r an cüa TJBND huyn Quê Son là chua thông 
nhât vOi danh mic duçc Trung uo'ng thông báo. Do d, dé nghj SO Kê hoach va 
Dau tu lam vic iai  vói huyn ni dung trên, dông thO'i tham khào kiên cüa SO' 
Nong nghip và Phat triên Nông thôn ye chuong trInh thirc hin và quy hoach 
bô trI dan cii quy hoach giai doan 2016 — 2020 và dlnh huOng den nArn 2025 de 
xác djnh quy mô dâu Ui tirng diem tái djnh cii phii hqp, phat huy hiu qua dâu 
tu. 

-V ngun vn và khã nAng can di vn: Tai  Quyt djnh s 4122/QD-
UBND ngày 18/12/2020 cüa UBND tinh Quáng Nam ye Giao chi tiêu ké hoach 
phát triên kinh tê - xã hi và D toán ngn sách nhà nuO'c nAm 2020, nguOn dir 



I A 

Noi /zIân:. 
Nh Li tren 

- UBND Qu Son: 
- BGD: 
- LLIu: \T. DT. 

KT.GIAM DOC 
PHO GIAMBOC 

-  

phông ngân sách trung uong h trq dã dr ngun 255.000 triu dèng cho 7 dir an, 
trong do có dir an nay. Tuy nhien chua duçic giao cii the ye tong mic dâu ti.r 
cüng nhii mi1rc bô trI von nãm 2020. 

D nghi S& K hoch và Du tu kim tra rà soát d phân b k hoch v6n 
2020 cho 7 dir an khOng qua so tiên trén, dông thi xác djnh tOng mic dâu tu 
phi hpp dé dtxa vào Ke hoch dâu tu cong giai don 202 1-2025. 

Trên day là mt s kin tharn gia ciia So Tài chInh v 2 dx an cña huyn 
Quê Sofl, dê nghi SO Kê hoach và Dâu tu nghiên ctru tOng hop./. 

Trmn Quc Tun 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

    Số: 70 /BC-UBND         Quế Sơn, ngày 04 tháng 03 năm 2020 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án: Khu tái định cƣ di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, 

Quế Phú và Hƣơng An 

Hạng mục: Khu tái định cƣ xã Quế Phú và Hƣơng An 

Địa điểm xây dựng: huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 

 

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

 Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 

2018 cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách; 

 Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

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

kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

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

về giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

 Uỷ ban nhân dân huyện Quế Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư di dời 

dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An, huyện Quế 

Sơn với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và Hương An. 

Hạng mục: Khu tái định cư xã Quế Phú và Hương An 

2. Dự án nhóm: Nhóm C trọng điểm. 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

Đại diện chủ đầu tư: Ban QL Dự án – Quỹ đất huyện Quế Sơn 

5. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Quế Sơn, Quảng Nam. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 57.147.000.000 đồng (Năm mươi bảy 

tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu đồng y) 

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ và nguồn vốn đối ứng 

ngân sách huyện. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2023. 

9. Các thông tin khác: Không có. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 
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I.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án.  

1.1. Vị trí địa lý: 

- Quế Sơn là huyện trung du của tỉnh Quảng Nam. Tổng diện tích tự 

nhiên của huyện 257,46 km
2
, nằm cách Thành phố Tam Kỳ 30 km về phía Tây 

Bắc, cách Thành phố Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam. 

- Có tọa độ địa lý: 

+ Từ 150 38’25’’- 150 49’51’’ vĩ độ Bắc. 

+ Từ 1080 06’58’’- 1080 20’51’’ kinh độ Đông. 

- Ranh giới hành chính được xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp      : huyện Duy Xuyên 

- Phía Nam giáp     : huyện Thăng Bình và huyện Hiệp Đức 

- Phía Đông giáp   : huyện Thăng bình và huyện Duy Xuyên 

- Phía Tây giáp      : huyện Nông Sơn 

1.2. Địa hình:  

- Địa hình Quế Sơn có trên 60% diện tích là vùng đồi núi, phía Tây có các 

dãy núi cao như: Bàn Cờ (1.037 m), Hòn Tàu - Đèo Le (953 m)... Vùng đồng 

bằng nhỏ hẹp ở phía Đông và xen kẽ giữa các khu vực đồi gò. Phân theo 3 dạng 

địa hình: 

+ Địa hình đồi núi cao: Tập trung ở phía Tây, chiếm trên 60% tổng diện 

tích tự nhiên. Độ cao trung bình 500-1000 m. 

+ Địa hình gò đồi: Là vùng tiếp giáp giữa núi cao và vùng đồng bằng, độ 

cao trung bình 50-150 m. Phân bố chủ yếu ở vùng trung, diện tích chiếm khoảng 

30% tổng diện tích tự nhiên. 

+ Vùng đồng bằng: Tập trung ở phía Đông và xen kẽ giữa các vùng gò 

đồi. 

- Nhìn chung, địa hình huyện Quế Sơn phân bố thấp dần từ Tây sang 

Đông, trong đó hơn 60% địa hình đồi núi cao, về mùa mưa sẽ gây ra hiện tượng 

xói mòn đất và thoái hóa đất. Còn lại là địa hình đồng bằng, với địa hình này 

luôn được phù sa bồi đắp nên thích hợp cho sản xuất nông nghiệp. 

1.3. Thời tiết khí hậu: 

- Huyện Quế Sơn nằm  phía Đông dãy Trường Sơn và phía Nam đèo Hải 

Vân, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa. 

- Nhiệt độ trung bình hằng năm : 25,70C, nhiệt độ cao  từ tháng 4 đến 

tháng 8, nhiệt độ thấp từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Mùa mưa kéo dài từ 

tháng 9 đến tháng 12. Lượng mưa trung bình trong năm là 2.531,5mm. 

- Huyện Quế Sơn chịu chế độ gió mùa chi phối: gió Tây Nam và gió 

Đông Nam hoạt động từ tháng 3 đến tháng 7, gió Đông Bắc hoạt động từ tháng 

10 đến tháng 2 năm sau. Hằng năm thường xuất hiện từ 8 đến 10 cơn bão ảnh 

hưởng đến huyện. Bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 11 kết hợp với 

mưa lớn gây ra lũ lụt. 

1.4. Diện tích: Tổng diện tích tự nhiên : 257,46 Km
2
 

Trong đó : 
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- Đất  nông nghiệp  : 21.172 ha. 

- Đất phi nông nghiệp : 4.12797 ha;  

- Đất chưa sử dụng  : 446,41 ha. 

1.5. Đơn vị hành chính: Toàn huyện có 13 đơn vị hành chính, bao gồm 

các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Hiệp, 

Quế Châu, Quế Minh, Quế An, Quế Long, Quế Phong và thị trấn Đông Phú. 

Trong đó: có 02 thị trấn (thị trấn Đông Phú, Hương An) và 01 xã miền núi (xã 

Quế Phong). 

1.6. Hiện trạng kinh tế - xã hội: 

1.6.1. Về dân số: 

Theo số liệu thống kê huyện Quế Sơn năm 2018, sơ bộ dân số huyện Quế 

Sơn năm 2018 là 84.778 người. Trong đó: khu vực thành thị là Thị trấn Đông 

Phú có 8.849 người chiếm 10,44% dân số toàn huyện; khu vực nông thôn có 

75.929 người, chiếm 89,56%, dân số toàn huyện. Mật độ dân số chung toàn 

huyện là 329 người/km2 (khu vực nông thôn là 311 người/km2, khu vực thành 

thị là 655 người/km2; mật độ dân số cao nhất là xã Quế Xuân 1 với 1.030 

người/km2, thấp nhất là xã Quế Hiệp với 86 người/km2).  

Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2018 chia theo địa giới hành 

chính xã, thị trấn như sau: 

Địa phƣơng  

  

Diện tích tự nhiên Dân số trung bình Mật độ dân số 

(km
2
) (người) (Người/km

2
) 

Tổng số 257,46 84.778 329 

1. Thị trấn Đông Phú 13,51 8.849 655 

2. Xã Quế Xuân 1 8,12 8.369 1.030 

3. Xã Quế Xuân 2 15,64 5.699 364 

4. Xã Quế Phú 17,06 9.577 561 

5. Thị trấn Hương An 11,17 7.439 666 

6. Xã Quế Mỹ 39,45 9.395 518 

7. Xã Quế Hiệp 40,19 3.442 86 

8. Xã Quế Thuận 17,41 6.274 360 

9. Xã Quế Châu 14,32 6.398 446 

10. Xã Quế Minh 11,63 4.728 406 

11. Xã Quế An 16,44 5.123 311 

12. Xã Quế Long 21,18 4.009 189 

13. Xã Quế Phong 31,34 5.479 174 

1.6.2. Về kinh tế: 

- Tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 7.113 tỷ đồng trong đó: Giá trị nông 

– lâm nghiệp đạt 1.083 tỷ đồng; Giá trị Công nghiệp - xây dựng cả năm đạt 

4.070 tỷ đồng; Giá trị Thương mại – Dịch vụ cả năm ước đạt 1.960 tỷ đồng. 
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- Cơ cấu các ngành (tính theo giá thực tế): Nông lâm thuỷ sản chiếm 

15,23%; CN-TTCN và xây dựng chiếm 57,22%; TM-DV: 27,56% (so với năm 

2017: ngành nông - lâm - thuỷ sản giảm 1,47%; công nghiệp và xây dựng tăng 

1,91%; dịch vụ giảm 0,44%). 

- Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31 triệu đồng/người, riêng đối với 

xã Quế Phú đạt 35,46 triệu đồng/người, Quế Xuân 2 đạt 35,17 triệu đồng/người, 

Quế Châu ước đạt 34 triệu đồng/người, Quế Cường ước đạt 35 triệu đồng. 

- Tỷ lệ hộ nghèo là 6,36%, giảm 1,7% so với năm 2017. 

1.6.3. Hiện trạng về xã hội: 

Trên địa bàn huyện có các danh lam, thắng cảnh đã và đang kêu gọi thu hút 

đầu tư vào: Khu du lịch sinh thái Suối Tiên (Quế Hiệp), Khu du lịch sinh thái 

Suối Nước Mát - Đèo Le (Quế Long), Hồ Giang (Quế Long), Vũng nước nóng 

Bàn Thạch (Quế Phong). Đến nay đã có một nhà đầu tư vào đầu tư Khu du lịch 

sinh thái Suối Nước Mát - Đèo Le. Có các khu di tích lịch sử: Tượng đài chiến 

thắng Cấm Dơi, Đền Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện…, bình quân hằng 

năm lượng khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện ước 

khoảng 07 - 08 ngàn lượt người. 

1.7. Hiện trạng cơ sở hạ tầng: 

1.7.1. Giao thông vận tải: 

Đường Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn huyện có chiều dài là 8,5km qua địa 

phận các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An. Đường ĐT chạy 

qua địa bàn huyện có 02 tuyến: ĐT 611A và ĐT 611B, có tổng chiều dài tuyến 

37,5 km đã được bê tông nhựa. Theo số liệu niên giám thống kê năm 2016, hệ 

thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện: Đường QL1A do Trung ương 

quản lý: 8,5 km; Đường ĐT do tỉnh quản lý: 37,5 km; Đường ĐH do huyện 

quản lý: 288,87 km; đường ĐX do xã quản lý: 759,66 km; Bêtông GTNT 

442,05 km.  

1.7.2. Về thủy lợi: Có các hệ thống kênh kéo dài: Kênh Phú Ninh; Kênh 

Hồ Việt An… ; có các hồ chứa nước như hồ: Suối Tiên, Cây Thông, Hố Giang, 

An Long, Hố Giếng, Đập Vũng Tôm, đập Đá Chồng - Quế Xuân 2,… các hồ 

chứa này có dung tích và quy mô chứa từ: 0,3-6,5 triệu m
3
 và các hồ này phục 

vụ cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện.  

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

sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ.  

Những năm vừa qua được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các tổ chức xã 

hội thông qua các chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng 

chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư như:  Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền 

cho các hộ nhân dân bị thiệt hại về sản xuất do mưa lũ; sửa chữa hệ thống giao 

thông phục vụ sinh hoạt và sản xuất; nạo hút cát bồi lấp tại các trạm bơm, kênh 

mương, cát bồi lấp đất sản xuất nông nghiệp; Đầu tư  xây dựng khu tái định… 

nên đời sống của người dân từng bước được cải thiện rõ rệt. 

 Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Nam đang thực hiện Dự án Xây dựng các 

khu tái định cư để di dời dân các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn trên địa bàn 
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tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 

986/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 và Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 

30/3/2016 điều chỉnh Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND 

tỉnh Quảng Nam bao gồm 11 khu tái định cư ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh Quảng Nam như sau: Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Đại Lộc, Hội An, 

Điện Bàn, Duy Xuyên, Núi Thành, Nam Trà My, Bắc Trà My. Công tác quy 

hoạch, bố trí dân cư vùng thiên tai uy hiếp đã trực tiếp góp phần làm giảm đến 

mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản, góp phần quy hoạch dân cư theo 

hướng nông thôn mới, giảm bớt một phần khó khăn của người dân.  

 Tuy nhiên trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp do tác 

động của biến đổi khí hậu, Quảng Nam là địa phương thường xuyên chịu ảnh 

hưởng của mưa bão, lũ lụt gây sạt lở tại nhiều vùng trên địa bàn, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt khu vực dân cư các 

xã Quế Phú, Hương An của huyện Quế Sơn là các xã có địa hình trũng thấp và bị 

chia cắt bởi sông Ly Ly và sông Bà Rén; hằng năm thường gây ngập lụt và sạt lở 

nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và đất sản xuất của hơn 100 hộ 

dân sinh sống dọc bờ sông. Trong đó: 

 - Xã Quế Phú: Tổng số 70 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng 

bởi sạt lở sông cao, thuộc diện phải di dời khẩn cấp. 

 - Xã Hương An: Tổng số 34 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng 

bởi sạt lở sông cao thuộc diện phải di dời khẩn cấp. 

 Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi có mưa lũ xảy ra 

trong thời gian đến, đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp bách của địa phương. Việc 

đầu tư dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, 

Quế Phú và Hương An, huyện Quế Sơn là hết thức cần thiết và cấp bách.  

 2.1. Cơ sở pháp lý thực hiện dự án 

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

 -  Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;  

 -  Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

 -  Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; 

 -  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 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; 

 - Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, 

biên giới, hải đảo, khu di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và 

định hướng đến năm 2020; 

 - Văn bản số 8995/BKHĐT-KTNN ngày 02/11/2017 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc xử lý các dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do; 

 - Văn bản số 2836/BKHĐT-KTNN ngày 03/5/2018 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc xử lý các dự án di dân thiên tai cấp bách và di dân tự do; 

 - Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020;   
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 2.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tƣ 

 a) Điều kiện thuận lợi: Thuận lợi về địa điểm đầu tư, khung pháp lý sẵn 

có và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thuận lợi về sự 

đồng thuận của nhân dân vùng có nguy cơ sạt lở đất. 

 b) Những khó khăn: Mặc dù tái định cư đã mang lại nhiều lợi ích, tuy 

nhiên cũng còn tồn tại một số thách thức: 

 - Sau TĐC, do khoảng cách tăng lên, người dân mất nhiều thời gian đi lại 

hơn để đến được đồng ruộng, khu vực canh tác của mình. 

 - Trên thực tế, việc di chuyển chỗ ở của người dân là rất khó khăn, bởi 

mưa lũ không xảy ra quanh năm, trong khi cuộc sống của người dân lại gắn bó 

với vùng đất nhiều năm, nhiều đời. Tại một số khu vực hiện quỹ đất sản xuất 

còn nhiều, nhưng rất khó bố trí cho các hộ mới đến, nhất là ở những địa bàn đã 

có dân cư sinh sống. Bởi vậy, người dân đến nơi mới định cư nhưng lại chủ yếu 

vẫn sản xuất ở trên diện tích đất canh tác cũ.  

 - Là dự án mở mới (ngoài kế hoạch trung hạn đã có chủ trương đầu tư và 

được cấp vốn trong giai đoạn 2016 -2020) do đó việc bố trí vốn cũng là một 

trong những khó khăn của việc thực hiện dự án. 

 2.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ 

 a) Về quy hoạch: Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư di dời dân khẩn 

cấp vùng sạt lở sông Ly Ly trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, phù 

hợp với Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt Dự án rà soát quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2013-

2015 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo số 

119/BC-SNN&PTNT Đánh giá việc thực hiện Chương trình bố trí dân cư  theo 

Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ giai 

đoạn 2013-2015 và rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 

2016-2020 và định hướng đến năm 2025. 

 b) Về kế hoạch đầu tư: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 phê duyệt chương trình Bố trí dân cư các vùng 

Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng 

giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 

40/2015/QĐ-TTg ngày 14/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

 Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào danh mục các dự án 

được hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa 

phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách tại Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 

30/12/2018 và Văn bản số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính.   

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

 3.1. Mục tiêu đầu tƣ 

 a) Mục tiêu chung: 

 - Di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai tại các khu vực ngập lụt, sạt lở 

đặc biệt nguy hiểm cần di dời khẩn cấp tới nơi an toàn; Ổn định cuộc sống, sản 

xuất cho tất cả các hộ dân trong khu vực bị sạt lở, khu vực có nguy cơ sạt lở, 

ngập lụt nguy hiểm do thiên tai ở trên địa bàn các xã Quế Phú và xã Hương An. 

Không để xảy ra trường hợp tái di cư tại các khu vực sạt lở, ngập lụt nguy hiểm 
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ở ven lưu vực sông Ly Ly và sông Bà Rén. 

 - Tạo điều kiện để nhân dân tái định cư ổn định chỗ ở, có đời sống tốt hơn 

nơi ở cũ, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng 

bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống 

vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giữ vững ổn định 

chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. 

 b) Mục tiêu cụ thể: Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tại các điểm 

TĐC theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới bao gồm: Đường 

giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước, thông tin liên lạc…, phục vụ: 

 - Di dời bố trí khẩn cấp cho 104 hộ dân đang sinh sống trong khu vực 

nguy hiểm hoặc đặc biệt nguy hiểm vào các khu tái định cư tập trung trên địa 

bàn các xã các xã Quế Phú và xã Hương An. 

 - Bổ sung quỹ đất di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở trong 

tương lai. 

 - Ổn định, nâng cao chất lượng đời sống người dân sau di dời tái định cư. 

 3.2. Nội dung, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ 

 a) Các chỉ tiêu sử dụng đất dự kiến: 

 

TT Loại đất QCXD 

(m
2
/ngƣời

) 

Đề xuất quy mô sử dụng đất 

Chỉ tiêu 

(m
2
/ngƣời

) 

Tỷ lệ 

(%) 

Đề xuất hạn 

mức đất ở 

giao cho mỗi 

hộ gia đình 

từ 150m
2
 - 

300 m
2
. Bình 

quân 250 m
2
 

tuỳ theo tình 

hình từng 

khu tái định 

cư. 

1 Đất ở (Hộ gia đình) ≥ 25 100 67,67 

2 Đất xây dựng công 

trình dịch vụ công cộng 

≥ 5 20 13,33 

3 Đất cho giao thông và 

hạ tầng kỹ thuật 

≥ 5 20 13,33 

4 Đất cây xanh công cộng ≥ 2 10 6,67 

 Tổng ≥ 37 150  

 Đất phục vụ Sản xuất Không Không  

 b) Quy mô đầu tư xây dựng: 

 - San nền tạo mặt bằng: San nền tạo mặt bằng xây dựng bằng đất đồi đầm 

chặt K=0.85 đảm bảo phù hợp với hiện trạng xây dựng khu vực lân cận. 

 - Thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo phù hợp với 

quy hoạch, phù hợp với hệ thống thuỷ lợi, thoát nước khu vực. 

 - Mương thoát nước thải: Xây dựng hệ thống mương bê tông sau các lô 

đất để thu gom nước thải sinh hoạt đưa vào hệ thống thoát nước chung của khu 

vực. 

 - Hệ thống giao thông: Đảm bảo đi lại thuận tiện, kết nối tốt với đường 

giao thông bên ngoài khu vực tái định cư. Bề rộng mặt đường đảm bảo phù hợp 

với các tiêu chuẩn hiện hành và mặt cắt quy hoạch, kết cấu mặt đường là mặt 

đường Bê tông nhựa. 

 - Hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước thoả mãn yêu cầu ăn uống, sinh 

hoạt, chăn nuôi gia súc, gia cầm… Theo tiêu chuẩn dùng nước hiện hành. 
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 - Hệ thống cấp điện: Đồng bộ đảm bảo tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của 

người dân. Hệ thống chiếu sáng theo đường giao thông. 

Bảng danh mục các công trình đầu tƣ 

TT Tên công trình ĐV Khối 

lƣợng 

Ghi chú 

I Khu tái định cƣ Hƣơng An    

a Phần giao thông    

1 Đường giao thông (Mặt cắt nền đường: 

11,5m=2x3 vĩa hè + 5,5 mặt) 

m 1.120  

2 Diện tích mặt đường BTN m2 6415  

3 Diện tích lát hè gạch m2 6965  

b Phần thoát nước mưa    

1 Đường ống cống BTCT  m 1.274  

c Phần thoát nước thải    

1 Đường ống cống BTCT + UPVC m 709  

2 Bể lắng + trạm xử lý nước thải Bộ 1  

d Phần san lấp mặt bằng    

1 Khối lượng san lấp mặt bằng m3 34.800  

e Phần cấp thoát nước    

1 Ống cấp nước HDPE  m 1.125  

2 Giếng  khoan + bể chứa nước cái 1  

3 Trạm xử lý nước  Trạm 1  

f Phần cấp điện chiếu sáng    

1 Cột điện hạ thế + đèn cao áp 150 W bộ 32  

2 Cáp hạ thế vặn xoắn  m 790  

3 Cáp trung thế 10kV m 50  

II Khu tái định cƣ Quế Phú    

a Phần giao thông    

1 Đường giao thông (Mặt cắt nền đường: 

11,5m=2x3 vĩa hè + 5,5 mặt) 

m 987  

2 Diện tích mặt đường BTN m2 5860  

3 Diện tích lát hè gạch m2 7432  

b Phần thoát nước mưa    

1 Đường ống cống BTCT  m 1.055  

c Phần thoát nước thải    

1 Đường ống nước thải UPVC  m 635  

2 Bể lắng + trạm xử lý nước thải Bộ 1  

d Phần san lấp mặt bằng    

1 Khối lượng đất san lấp  m3 41.500  



 9 

e Phần cấp nước    

1 Ống cấp nước HDPE  m 1.227  

2 Giếng  khoan + bể chứa nước cái 1  

3 Trạm xử lý nước  Trạm 1  

f Phần cấp điện chiếu sáng    

1 Cột điện hạ thế + Đèn cao áp 150 W bộ 33  

2 Cáp hạ thế vặn xoắn  m 1.770  

 c) Vị trí xây dựng, nhu cầu sử dụng đất, quy mô dân số dự kiến: 

 c.1. Các yêu cầu chung về vị trí xây dựng: 

 - Vị trí xây dựng các khu tái định cư phải đảm bảo tiếp cận tốt với các 

công trình công cộng như trường học, trạm y tế, chợ… phục vụ tốt nhu cầu của 

người dân. 

 - Các vị trí dự kiến bố trí tái định cư gần nơi có giao thông lớn, hoặc khu 

vực ven đô thị có thể xây dựng nhà vườn, nhà liền kề thay cho nhà truyền thống; 

nhưng tổ chức không gian phải đảm bảo yêu cầu tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật lâu dài, đảm bảo vệ sinh môi trường khu ở và phù hợp với cảnh quan nông 

thôn trong khu vực 

 - Bố cục các hạng mục công trình trong khuôn viên khu ở phải đảm bảo 

thuận tiện sinh hoạt, sản xuất của các hộ gia đình và đảm bảo vệ sinh môi 

trường. Tổ chức không gian phù hợp với tập quán văn hoá - xã hội, truyền thống 

xây dựng. 

 - Tuỳ từng điều kiện đất đai của khu vực bố trí khu ở cho mỗi hộ gia đình 

nông nghiệp có thêm diện tích vườn rau, cây ăn quả… 

 c.2. Khu tái định cư xã Quế Phú: 

 - Vị trí: Nằm tiếp giáp đường ĐH02QS (Quế Phú đi Duy Thành, huyện 

Duy Xuyên), cách Quốc lộ 1 khoảng 1,3km. 

 - Quy mô đầu tư: Diện tích xây dựng: Khoảng 2,1 ha; Quy mô dân số: 

Khoảng 80 hộ dân (trong đó bố trí trước cho 70 hộ dân di dời khẩn cấp). 
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Hình 2: Vị trí khu tái định cư di dời dân khẩn cấp xã Quế Phú 1 

 c.3. Khu tái định cư xã Hương An: 

 - Vị trí: Thuộc khu đất quy hoạch di dân tái định cư xã Hương An, nằm 

tiếp giáp với tuyến ĐH03QS cách Quốc lộ 1 khoảng 100m. 

 - Quy mô đầu tư: Diện  tích xây dựng: Khoảng 3,88 ha; Quy mô dân số: 

Khoảng 110 hộ dân (trong đó bố trí trước cho 34 hộ dân di dời khẩn cấp). 

 
Hình 3: Vị trí khu tái định cư di dời dân khẩn cấp xã Hương An 

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. Căn cứ để lập tổng mức đầu tƣ 

 - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

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

lý chi phí đầu tư xây dựng ; 

 - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng; 

 - Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát ban hành 

kèm theo Quyết định số 1354/2016/BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng; 

 - Căn cứ Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát theo Quyết định số 

3398/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

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

việc hướng dẫn chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

 - Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

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

 - Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 18/01/2016 của Bộ Xây 

dựng quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; 

 - Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài 
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Chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư 

xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở; 

 - Căn cứ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài 

Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 

thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng; 

 - Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 18/11/2019 của Sở Xây dựng 

tỉnh Quảng Nam về công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 7, Tháng 8, Tháng 9 và 

Quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

 - Các văn bản quy định lập tổng mức đầu tư của dự án đang còn hiệu lực. 

 4.2 Xác định tổng mức đầu tƣ: 

 - Áp dụng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về Quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng, lựa chọn cách tính đầu tư từ dữ liệu về chi phí các công 

trình tương tự đã hoặc đang thực hiện.  

- Theo Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND huyện 

Quế Sơn về phê duyệt thiết kế dự toán Dự án Khu dân cư chỉnh trang và tái định 

cư cho các hộ dân thuộc diện di dời tại Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn (Gọi 

tắt là Khu tái định cư Thôn 4 xã Hương An), trong đó các hạng mục xây lắp là 

12.824.544.000 đồng (San nền giao thông, thoát nước: 9.892.830.000 đồng; cấp 

điện: 2.931.714.000 đồng) trên diện tích xây dựng khoảng: 4.3ha (kể cả phần 

diện tích của Đường ven bao ngoài hàng rào Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn 

nhưng không tính đầu tư hạ tầng trong Khu TĐC Thôn 4). 

- Suất đầu tư công trình: (9.892.830.000+2.931.714.000)/(4.3-

1.89)*1.0984/1.1= 5.313.647.000 đồng/1ha (Làm tròn 5,3 tỷ đồng/1ha) 

Trong đó: + Diện tích 1.89ha: Là diện tích đường ven bao 

                 + 1.0984 là chỉ số trượt giá năm 2019 so với năm 2016. 

                 + 1,1 hệ số VAT 

 4.2. Dự kiến tổng mức đầu tƣ: 57.147.000.000 đồng. (Năm mươi bảy 

tỷ, một trăm bốn mươi bảy  triệu đồng y) 

Trong đó: 

- Chi phí đền bù, GPMB: 11.003.200.000 đồng 

- Chi phí xây dựng:   34.863.400.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 783.088.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 2.141.980.000 đồng 

- Chi phí khác: 2.331.827.000 đồng 

- Dự phòng phí: 6.023.911.000 đồng 

(Xem phụ lục chi tiết kèm theo) 

4.3. Nguồn vốn: Ngân sách TW hỗ trợ và đối ứng ngân sách huyện. 

4.4. Phân bổ nguồn vốn đầu tƣ:                                        ĐVT: Đồng  

              Năm 
Nguồn vốn ngân sách 

Trung ƣơng 

Nguồn vốn ngân 

sách huyện 
Tổng cộng 

Năm 2020 50.000.000.000 0 50.000.000.000 

Năm 2021 0 4.000.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 0 3.147.000.000 3.147.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 7.147.000.000 57.147.000.000 
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5. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tƣ phù hợp với điều kiện 

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

bảo đầu tƣ tập trung, có hiệu quả 

5.1. Kế hoạch triển khai dự án 

a) Giai đoạn chuẩn bị dự án (Năm 2020) 

- Lập và trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

 - Khảo sát địa hình, địa chất công trình, đánh giá hiện trạng phục vụ cho 

việc lập quy hoạch, Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

 - Lập và trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng và Thiết kế 

cơ sở. 

b) Giai đoạn thực hiện dự án và Giai đoạn kết thúc xây dựng đƣa 

công trình của dự án vào khai thác sử dụng (Năm 2021 - 2023):  

- Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán các hạng mục công trình và 

tổng dự toán 

 - Tổ chức triển khai thi công các hạng mục công trình của dự án. 

 - Vận hành, chạy thử, nghiệm thu các hạng mục công trình, mua sắp lắp 

đặt thiết bị đưa vào khai thác sử dụng. 

 - Bảo hành, bảo trì, vận hành khai thác, quản lý dự án. 

5.2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án đầu tư 

xây dựng công trình theo các quy định của Pháp luật. 

6. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi 

phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

6.1. Kinh phí và nguồn vốn chuẩn bị dự án 

a) Kinh phí chuẩn bị dự án: 

- Chi phí khảo sát phục vụ lập BC NCKT: 155.740.000 đồng 

- Chi phí  lập báo cáo nghiên cứu khả thi: 210.339.000 đồng 

- Chi phí thẩm tra BCNCKT: 16.421.000 đồng 

- Lệ phí thẩm định BCNCKT: 9.975.000 đồng  

Tổng cộng: 392.476.000 đồng  

 b) Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước. 

 c) Thời gian thực hiện chuẩn bị dự án:  

 - Bắt đầu: Quý I năm 2020. 

 - Kết thúc: Quý III năm 2020. 

 6.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: Sau khi nghiệm thu 

hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, Chủ quản lý sử dụng công trình có trách 

nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành và bảo trì công trình theo quy định của pháp 

luật. Trong thời gian bảo hành công trình, chủ đầu tư và các nhà thầu chịu trách 

nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật đối với việc bảo 

hành công trình. Việc bảo trì công trình được thực hiện theo các quy định của 

pháp luật. Nguồn vốn bảo trì công trình: Ngân sách nhà nước phân bổ hàng năm 

và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

 7. 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. 

7.1. Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng 
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 a) Đánh giá sơ bộ tác động đến môi trƣờng của dự án: 

 - Trong quá trình thực hiện các hạng mục công việc, nhiều loại chất thải 

sẽ phát sinh và có khả năng gây ra các tác động tiêu cực tới môi trường.  

 - Để xác định rõ ràng các tác động môi trường do các loại chất thải gây ra 

thì các nguồn phát sinh và đặc tính của từng dòng thải sẽ được xác định theo các 

giai đoạn thực hiện dự án. 

 - Đánh giá tác động của dự án đến môi trường, những ảnh hưởng các hoạt 

động của dự án đến môi trường đất, nước, không khí, môi sinh của động thực 

vật trong khu vực dự án…(cả trong quá trình triển khai và quá trình vận hành 

khai thác dự án). 

 b) Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa ứng phó với sự cố 

môi trƣờng: 

 Giai đoạn đầu tƣ xây dựng công trình và cơ sở hạ tầng 
 - Yêu cầu các nhà thầu cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường.. 

 - Giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các yêu cầu đó theo các quy định hiện 

hành của pháp luật Việt Nam. 

 Giai đoạn vận hành dự án 

 - Giảm thiểu ô nhiễm không khí: Xây dựng đúng theo thiết kế; thường 

xuyên thu gom rác, bụi đất cát (bụi lắng trên đường); phun đủ ẩm, tưới đường 

vào những ngày nắng, hanh khô. 

 - Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa 

riêng biệt với hệ thống thu gom nước thải; kiểm soát ô nhiễm nước thải; xây 

dựng trạm xử lý nước thải tập trung. 

 - Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn: Chất thải rắn được thu gom, quét dọn 

hàng ngày, bố trí các thùng chứa rác hợp lý, thu gom từ các thùng tập trung này 

để xử lý và đổ thải tại những nơi quy định.   

 - Phòng cháy chữa cháy: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, tuân 

thủ mọi quy định về PCCC của Công an tỉnh Quảng Nam ngay từ giai đoạn thiết 

kế và trong vận hành Dự án. 

 7.2. Đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội: 

 - Dự án góp phần ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn; đặc biệt, đối với 

các vùng thiên tai cao, tạo tiền đề phát triển xóa đói giảm nghèo nhanh bền 

vững; tăng cường đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của người dân vào 

đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

 - Các điểm TĐC được bố trí san lấp mặt bằng, đảm bảo cơ sở hạ tầng xã 

hội và hạ tầng kỹ thuật nhằm mang lại cuộc sống tốt hơn cho nhân dân. Phân bố 

dân cư, lao động hợp lý, hình thành các khu dân cư có cơ sở hạ tầng thiết yếu, 

tạo điều kiện ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội bền vững 

theo định hướng xây dựng nông thôn mới.  

 - Góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân vùng có 

nguy cơ ngập lụt, sạt lở bờ sông Ly Ly và sông Bà Rén do lũ lụt và biến đổi khí 

hậu. Nâng cao khả năng chống chịu với khí hậu của người dân nông thôn. 

III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

- Là cấp quyết định đầu tư các công trình, hạng mục thuộc dự án này. 
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 - Chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, nội dung và đúng 

tiến độ. 

 - Báo cáo các Bộ, ngành liên quan để giải quyết theo thẩm quyền những 

vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. 

 2. Uỷ ban nhân dân huyện Quế Sơn 

 - Làm Chủ đầu tư của dự án, tổ chức các giai đoạn đầu tư xây dựng theo 

các quy định của Pháp luật.  

 - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện dự án cho Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Nam theo quy định. 

 3. Các cơ quan chức năng có liên quan 

 - Phòng Tài chính, cân đối và bố trí vốn từ ngân sách để thực hiện có hiệu 

quả các nội dung của dự án. 

 Uỷ ban nhân dân huyện Quế Sơn kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 

định chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở 

các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An, huyện Quế Sơn./. 

 
Nơi nhận:     

- Sở KHĐT; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Đinh Nguyên Vũ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẾ SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  71 /BC-UBND 

 

Quế Sơn, ngày 04 tháng  03  năm 2020 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

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

 Dự án: Khu tái định cƣ di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1,  

Quế Phú và Hƣơng An 

Hạng mục: Khu tái định cƣ xã Quế Phú và Hƣơng An 

Địa điểm: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 

Sau khi xem xét, UBND huyện Quế Sơn báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở 

các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An, với các nội dung 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: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp 

vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định: 

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

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

Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

III. Tổ chức thẩm định : 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định nội bộ: UBND huyện Quế Sơn. 

2. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp lấy ý kiến. 

Phần thứ 2 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƢ DI DỜI DÂN KHẨN CẤP 

VÙNG SẠT LỞ CÁC XÃ QUẾ XUÂN 1, QUẾ PHÚ VÀ HƢƠNG AN 

1. Tên dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 

1, Quế Phú và Hương An. 

Hạng mục: Khu tái định cư xã Quế Phú và Hương An 

2. Dự án nhóm: Nhóm C trọng điểm. 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.  
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5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 57.147.000.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách Trung ương: 50.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện: 7.147.000.000 đồng.  

Trong đó: 

Năm 
Nguồn vốn ngân 

sách Trung ƣơng 

Nguồn vốn 

ngân sách 

huyện 

Tổng cộng 

Năm 2020 50.000.000.000 0 50.000.000.000 

Năm 2021 0 4.000.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 0 3.147.000.000 3.147.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 7.147.000.000 57.147.000.000 

 

9. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng kỹ thuật. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2023. 

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

II. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định: 

1. Sự cần thiết đầu tƣ: 

Các xã Quế Phú và Hương An là các xã có địa hình trũng thấp và bị chia cắt bởi 

dòng sông Bà Rén và sông Ly Ly. Phần lớn dân cư và các công trình công cộng trên 

địa bàn các xã được bố trí dọc theo hai bên bờ sông, hàng năm đến mùa mưa lũ 

thường bị ngập lũ và sạt lở bờ sông gây nguy hại đến tính mạng và tài sản của nhân 

dân. Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết 

thiên tai diễn biến bất thường, những đợt mưa lớn kéo dài làm cho mực nước sông 

lên cao, chảy xiết, gây sạt lở nghiêm trọng vào các khu dân cư, ảnh hưởng đến đời 

sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. 

Trước tình hình trên, UBND huyện Quế Sơn đã có kế hoạch xây dựng các khu 

dân cư tập trung tại các xã: Quế Phú và Hương An để di dời dân khẩn cấp khoảng 

100 hộ dân nằm trong vùng sạt lở tại các khu vực sông Ly Ly.  

2. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được lập tuân thủ theo đúng các quy 

định của pháp luật. 

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

kinh tế xã hội vùng: 

a) Về quy hoạch: Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư di dời dân khẩn cấp 

vùng sạt lở sông Ly Ly trên địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, phù hợp với 

Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 

phê duyệt Dự án rà soát quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2013-2015 và định hướng 

đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Báo cáo số 119/BC-SNN&PTNT Đánh 

giá việc thực hiện Chương trình bố trí dân cư  theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 

21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2013-2015 và rà soát điều chỉnh, bổ 
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sung quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. 

b) Về kế hoạch đầu tư: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 phê duyệt chương trình Bố trí dân cư các vùng Thiên 

tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 

2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 

14/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đưa vào danh mục các dự án được 

hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa phương 

thực hiện các nhiệm vụ cấp bách tại Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 

và Văn bản số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính.  

4. Sự phù với tiêu chí phân loại dự án nhóm C trọng điểm: Dự án đầu tư thuộc 

lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật có tổng mức từ 50 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng theo quy 

định tại Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam. 

5. Sự phù hợp của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Điều 31, Điều 32 

Luật Đầu tư công năm 2019: 

5.1. Mục tiêu đầu tư: 

5.1.1. Mục tiêu dài hạn: 

- Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các địa phương theo kế hoạch, 

quy hoạch khu dân cư đã được phê duyệt. 

- Tạo điều kiện để nhân dân tái định cư ổn định chỗ ở, có đời sống tốt hơn nơi ở 

cũ, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng bước thay đổi 

cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống vật chất, tinh thần 

ngày càng tốt hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, 

an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái. 

5.12. Mục tiêu cụ thể: 

- Nhằm di dời khẩn cấp hơn 100 hộ dân đang sinh sống tại các khu vực Sông Ly 

Ly thuộc các xã Quế Phú và Hương An thuộc những khu vực bị sạt lỡ nghiêm trọng 

do ảnh hưởng của lũ, lụt hằng năm để bảo vệ tính mạng và tài sản của các hộ dân. 

- Bổ sung quỹ đất di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở trong tương lai. 

- Ổn định, nâng cao chất lượng đời sống người dân sau di dời tái định cư. 

5.2. Quy mô đầu tƣ: 

5.2.1. Phân tích lựa chọn nội dung đầu tƣ: 

Căn cứ vào chức năng của dự án, kiến nghị đầu tư với quy mô công trình Hạ 

tầng kỹ thuật cấp III. 

5.2.2. Quy mô đầu tƣ:  

- San nền tạo mặt bằng: San nền tạo mặt bằng xây dựng đảm bảo phù hợp với 

quy hoạch xây dựng (nếu có), phù hợp với hiện trạng xây dựng khu vực lân cận. Hạn 

chế khối lượng đào đắp, bảo vệ cây lâu năm, lớp đất màu. 

- Thoát nước mưa: Xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo phù hợp với quy 

hoạch (nếu có), phù hợp với hệ thống thuỷ lợi, thoát nước khu vực. 
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- Hệ thống giao thông: Đảm bảo đi lại thuận tiện, kết nối tốt với đường giao 

thông bên ngoài khu vực tái định cư. Bề rộng mặt đường đảm bảo phù hợp với các 

tiêu chuẩn hiện hành, kết cấu mặt đường là mặt đường Bê tông nhựa. 

 - Hệ thống cấp nước: Hệ thống cấp nước thoả mãn yêu cầu ăn uống, sinh hoạt, 

chăn nuôi gia súc, gia cầm… Theo tiêu chuẩn dùng nước hiện hành. 

 - Hệ thống cấp điện: Đồng bộ đảm bảo tốt nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của 

người dân. Hệ thống chiếu sáng theo đường giao thông. 

 - Hệ thống thoát nước thải và quản lý chất thải rắn: Xây dựng hệ thống thoát 

nước thải riêng, Chất thải rắn được thu gom và chuyển đến vị trí xử lý chung của 

vùng. 

5.3 Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

5.4. Phạm vi và địa điểm đầu tư: 

Đầu tư 02 khu tái định cư nằm trên địa bàn 02 xã: Quế Phú và Hương An. 

- Khu tái định cư tại xã Quế Phú: Nằm tiếp giáp đường ĐH02QS, cách quốc lộ 1 

khoảng 1,3km, diện tích xây dựng khoảng 2,1ha. 

- Khu tái định cự tại xã Hương An: Thuộc khu đất quy hoạch di dân tái định cư 

xã Hương An, nằm tiếp tuyến ĐH03QS cách Quốc lộ 1 khoảng 100m. Diện tích xây 

dựng khoảng 3,88ha. 

5.5 Diện tích đất cần sử dụng: Khoảng 5,98 ha. 

5.6 Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2020-2023. 

5.7 Giải pháp bảo vệ môi trường: 

Đây là dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư để di dời dân từ các vùng sạt lở, 

không có sản xuất kinh doanh, 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. 

- 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 khí 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.  

- 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 được 

dự báo và giải quyết các khiếu nại của địa phương về khía cạnh môi trường. 

5.8 Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

5.8.1 Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ. 

5.8.2 Khả năng cân đối vốn: 

Năm 
Nguồn vốn ngân 

sách Trung ƣơng 

Nguồn vốn 

ngân sách 

huyện 

Tổng cộng 

Năm 2020 50.000.000.000 0 50.000.000.000 
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Năm 2021 0 4.000.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 0 3.147.000.000 3.147.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 7.147.000.000 57.147.000.000 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: Dự án sẽ 

đem lại những hiệu quả rất lớn như sau: 

- Dự án góp phần ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn; đặc biệt, đối với các vùng 

thiên tai cao, tạo tiền đề phát triển xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững; tăng cường 

đoàn kết các dân tộc, củng cố niềm tin của người dân vào đường lối, chủ trương của 

Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Các điểm TĐC được bố trí san lấp mặt bằng, đảm bảo cơ sở hạ tầng xã hội và 

hạ tầng kỹ thuật nhằm mang lại cuộc sống tốt hơn cho nhân dân. Phân bố dân cư, lao 

động hợp lý, hình thành các khu dân cư có cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện ổn 

định cuộc sống, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội bền vững theo định hướng xây 

dựng nông thôn mới.  

- Góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân vùng có nguy 

cơ ngập lụt, sạt lở bờ sông Ly Ly và sông Bà Rén do lũ lụt và biến đổi khí hậu. Nâng 

cao khả năng chống chịu với khí hậu của người dân nông thôn. 

III. Kết luận: 

Dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế 

Phú và Hương An đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 

tư và triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nội bộ của UBND huyện Quế Sơn về chủ trương 

đầu tư dự án, kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 

thẩm định, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu tái định cư di 

dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở KH&ĐT; 

- TT. HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 

 

NGƢỜI THẨM ĐỊNH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Triệu Ngọc Chi 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Đinh Nguyên Vũ 
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UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN QUẾ SƠN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

 Số: 72  /BC-UBND                        Quế Sơn, ngày 04 tháng  03  năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách huyện đối với 

dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, 

Quế Phú và Hương An 

Hạng mục: Khu tái định cư xã Quế Phú và Hương An 

 

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

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

quản lý đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

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 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

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

sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Trên cơ sở kế hoạch vốn UBND tỉnh giao cho UBND huyện Quế Sơn năm 

2020 để đầu tư dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và Hương An. Nhằm đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn đầu tư 

công trình này, UBND huyện đã tổ chức thẩm định phần nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn từ ngân sách huyện cho dự án và báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

        Tờ trình số 37/TTr-BQL ngày 03/03/2020 của Ban Quản lý dự án – Quỹ đất 

huyện Quế Sơn về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách 

huyện cho dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và Hương An; 

II. Căn cứ pháp lý thẩm định: 

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

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

quản lý đầu tư xây dựng; 
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Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

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

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

sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; 

III. Tổ chức thẩm định: 

- UBND huyện Quế Sơn chủ trì thẩm định: 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu đề xuất thẩm định nguồn; 

PHẦN THỨ HAI 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Thông ty chung dự án và đề xuất của cơ quan thẩm định nguồn  

1. Tên dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và Hương An. Hạng mục : Khu tái định cư xã Quế Phú và 

Hương An. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C trọng điểm. 

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 dự án : UBND huyện Quế Sơn 

-  Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án – Quỹ đất huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 57.147.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Năm mươi bảy tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu đồng y). 

- Nguồn ngân sách Trung ương:     50.000.000.000 đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện:                 7.147.000.000 đồng. 

Năm 
Nguồn vốn ngân 

sách Trung ương 

Nguồn vốn 

ngân sách 

huyện 
Tổng cộng 

Năm 2020 50.000.000.000 0 50.000.000.000 

Năm 2021 0 4.000.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 0 3.147.000.000 3.147.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 7.147.000.000 57.147.000.000 

Nguồn vốn đối ứng: Ngân sách UBND huyện Quế Sơn chịu trách nhiệm 

thực hiện huy động từ các nguồn hợp pháp khác; nguồn vốn đầu tư theo phân cấp 

của tỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất huyện hưởng, nguồn thu hợp pháp được chi 

đầu tư, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm của huyện.  
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8. Nguồn vốn ngân sách huyện thẩm định:  7.147.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Bảy tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu đồng). 

9. Lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Hạ tầng kỹ thuật. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2023. 

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

II. Ý kiến của cơ quan thẩm định:  

Công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và đối 

ứng từ ngân sách huyện là phù hợp. 

III. Kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn: 

1. Về nguồn vốn:  

- Ngân sách Trung ương là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng y). 

- Ngân sách huyện đối ứng trong thời gian 02 năm (2021 - 2022): Thực hiện 

từ các nguồn: huy động từ các nguồn hợp pháp khác; nguồn vốn đầu tư theo phân 

cấp của tỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất huyện hưởng, nguồn thu hợp pháp được 

chi đầu tư, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm của huyện.  

Mức vốn ngân sách huyện bố trí cho dự án là 7.147.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Bảy tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu đồng y). 

IV. Kết luận: 

Đầu tư xây dựng mới dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở 

các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An từ năm 2020 là phù hợp với nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương, ngân sách huyện, đủ điều 

kiện để thực hiện dự án./- 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT tỉnh (b/c); 

- TT.HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Đinh Nguyên Vũ 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẾ SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 43 /TTr-UBND 

 

Quế Sơn, ngày 04 tháng 03  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư dự án  

Dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1,  

Quế Phú và Hương An 

Hạng mục: Khu tái định cư xã Quế Phú và Hương An 

Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  

                   
                        

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

 

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

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

 Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 

cho các địa phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách; 

 Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

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

kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

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

về giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

UBND huyện Quế Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chủ 

trương đầu tư dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và Hương An, với các nội dung chủ yếu sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế 

Xuân 1, Quế Phú và Hương An. 

Hạng mục: Khu tái định cư xã Quế Phú và Hương An 

2. Dự án nhóm: Nhóm C trọng điểm. 

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

Nam. 

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

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư của dự án: 57.147.000.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngân sách Trung ương: 50.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác: 7.147.000.000 đồng.  



Trong đó: 

Năm 
Nguồn vốn ngân 

sách Trung ương 

Nguồn vốn 

ngân sách 

huyện 

Tổng cộng 

Năm 2020 50.000.000.000 0 50.000.000.000 

Năm 2021 0 4.000.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 0 3.147.000.000 3.147.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 7.147.000.000 57.147.000.000 

9. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng kỹ thuật. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2023. 

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

II. HỒ SƠ KÈM THEO: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

- Báo cáo thẩm định nội bộ. 

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

UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư di dời 

dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An, trình 

HĐND tỉnh phê duyệt./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Đinh Nguyên Vũ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ SƠN 
 

Số:   44  /TTr- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quế Sơn, ngày  04  tháng 03  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Khu tái định cư  

di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An 

Hạng mục: Khu tái định cư xã Quế Phú và Hương An 

   

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

 

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

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

 Căn cứ Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 30/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018 cho các địa 

phương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách; 

 Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng 

sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở các xã Quế Xuân 

1, Quế Phú và Hương An. 

Hạng mục : Khu tái định cư xã Quế Phú và Hương An 

2. Dự án nhóm: Nhóm C trọng điểm. 

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

Nam. 

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

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 57.147.000.000 đồng. 

 8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 
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- Ngân sách Trung ương: 50.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác: 7.147.000.000 đồng.  

Trong đó: 

Năm 
Nguồn vốn ngân 

sách Trung ương 

Nguồn vốn 

ngân sách 

huyện 

Tổng cộng 

Năm 2020 50.000.000.000 0 50.000.000.000 

Năm 2021 0 4.000.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 0 3.147.000.000 3.147.000.000 

Tổng cộng 50.000.000.000 7.147.000.000 57.147.000.000 

9. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng kỹ thuật. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2023. 

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

II. HỒ SƠ KÈM THEO: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

- Báo cáo thẩm định nội bộ. 

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

UBND huyện Quế Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét, thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp 

vùng sạt lở các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và Hương An./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Đinh Nguyên Vũ 
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