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Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư 
thủy điện sông Bung 4

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 
24/11/2021 của UBND huyện Nam Giang trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất 
người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4; kèm theo Hồ sơ Báo cáo đề 
xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 
án: đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện 
sông Bung 4, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 343/BC-UBND ngày 24/11/2021 của 

UBND huyện Nam Giang.
4. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

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

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

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

- Phụ lục 14 kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của 
HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C sử 
dụng vốn ngân sách Trung ương.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
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2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở 
Nông nghiệp và PTNT.

3. Hình thức thẩm định: đã có ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (đã được HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư tại Phụ lục 14 kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-
HĐND ngày 21/4/2020):

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo ổn định đời sống và 
sản xuất cho người dân tái định cư Dự án thủy điện Sông Bung 4 trên địa bàn 
huyện Nam Giang, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an 
ninh trên địa bàn.

2. Quy mô đầu tư: 
2.1. Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu khu 

vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng, gồm:
- Nâng cấp, sửa chữa 05 hệ thống và xây mới 02 hệ thống nước sinh hoạt 

phục vụ cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1.342 nhân khẩu tại các khu tái định cư 
xã Zuôih và xã Tà Pơơ; với quy mô gồm: 

+ Đập dâng đầu mối: Kết cấu đập bê tông cốt thép, bố trí hố thu nước và 
cửa xả cát.

+ Bể lọc, chứa: Xây dựng bể lọc nhanh và chứa; bể được chia thành 3 ngăn, 
kết cấu BTCT.

+ Tuyến ống chính: Từ đập về đến cuối khu dân cư sử dụng ống HDPE, đối 
với công trình mới tuyến ống chính từ đập về bể chứa, lọc. Các hạng mục bảo vệ 
ống vượt địa hình, các van xả cặn, xả khí đường ống.

+ Tuyến ống nhánh: Cấp nước từ tuyến chính đến các điểm dân cư, hộ gia 
đình, trường học sử dụng ống HDPE. Các hạng mục bảo vệ ống vượt đường, địa 
hình; van điều tiết nước, đai khởi thủy; van cấp nước cho từng hộ kết hợp lắp 
đồng hồ đo nước và các hạng mục phụ trợ khác.

+ Bể cấp, trụ vòi: Kết cấu bằng bê tông cốt thép.
- Nâng cấp thủy lợi Cơ Roor và thủy lợi Chà Rường xã Tà Pơơ phục vụ 

tưới tiêu cho khoảng 5 ha đất sản xuất nông nghiệp; với quy mô gồm: 
+ Đập dâng đầu mối: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng đầu mối; kết cấu đập bê 

tông cốt thép, bố trí hố thu nước và cửa xả cát.
+ Bể lắng cát: Xây dựng bể lắng cát, kết cấu BTCT;
+ Tuyến ống chính: Sử dụng ống HDPE về từ đập về đến khu tưới, trên các 

tuyến ống bố trí các hạng mục van xả khí, xả cặn, chia nước và các hạng mục 
phụ trợ khác.

2.2. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với 
khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng:

- Đầu tư xây dựng 06 đoạn tuyến giao thông; với tổng chiều dài khoảng 
22,7Km: 

+ Cấp đường: Tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014); 
+ Mặt cắt ngang: Bnền = 5,0m = 3,5m (mặt đường) + 2x0,75m (lề), trong 

đó mặt đường đầu tư 13,2Km;
+ Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.
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+ Tải trọng thiết kế:
Tính áo đường: Trục xe 10T;
Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80.

- Xây dựng hệ thống công trình phòng hộ, cầu bản BTCT, cống thoát nước 
ngang, ... và các công trình phụ trợ khác trên tuyến.

3. Dự án nhóm: B.
4. Tổng mức đầu tư:  100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 100% ngân sách Trung ương.
6. Địa điểm thực hiện: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh 

Quảng Nam.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.
II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH: Điều chỉnh quy mô đầu tư, thời gian 

thực hiện, với các nội dung cụ thể sau:
1. Quy mô đầu tư điều chỉnh:
1.1. Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với 

khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng: 
- Đầu tư xây dựng 05 đoạn tuyến giao thông; với tổng chiều dài khoảng 

14,9Km: 
+ Cấp đường: Tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014); 
+ Mặt cắt ngang: Bnền = 5,0m = 3,5m (mặt đường) + 2x0,75m (lề), trong 

đó mặt đường đầu tư khoảng 8,0Km;
+ Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.
+ Tải trọng thiết kế: 

Tính áo đường: Trục xe 10T;
Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80. 

- Xây dựng hệ thống công trình phòng hộ, cầu bản BTCT, cống thoát nước 
ngang ... và các công trình phụ trợ khác trên tuyến.

2.2 Giữ nguyên các hạng mục cấp nước sinh hoạt và thủy lợi như hồ sơ đã 
lập.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
III. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 
1. Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 628/SNN&PTNT-QLXDCT 

ngày 31/3/2021 và Công văn số 2862/SNN&PTNT-CCKL ngày 10/11/2021): hồ 
sơ thiết kế cơ sở của hạng mục thủy lợi thuộc dự án Đầu tư ổn định đời sống và 
sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4 đủ điều kiện phê 
duyệt; các tuyến đường 02,03,04,05, 06 và các Khu TĐC 02, 03,04, 06 được quy 
hoạch  rừng sản xuất và ngoài 03 loại rừng, có trạng thái là đất trống, nương rẫy 
cũ, tre nứa, cây bụi (không có rừng tự nhiên và rừng trồng). Do đó chủ đầu tư 
không phải thực hiện các thủ tục xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác và không trồng rừng thay thế. 

2. Sở Xây dựng (Công văn số 826/SXD-QLHT ngày 18/6/2021): Sở Xây 
dựng chỉ thẩm định chi phí xây dựng của cấp nước, theo đó chi phí xây dựng 
được lập theo phương pháp xác định từ khối lượng theo thiết kế cơ sở và các yêu 
cầu cần thiết của công trình là phù hợp theo hướng dẫn tại Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và vận 



4

dụng Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng trong 
thời gian chờ ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP 
ngày 09/02/2021.

3. Sở Giao thông vận tải (Văn bản số 2689/KQTĐ-SGTVT ngày 
27/8/2021):

- Đề nghị UBND huyện Nam Giang có văn bản cam kết sẽ cập nhật các 
tuyến đường vào quy hoạch của địa phương, xác định rõ cấp đường quản lý để 
làm cơ sở xác định ranh giới xây dựng các khu tái định cư dọc theo các nhánh 
tuyến. 

- Tổng mức đầu tư sau thẩm định là 141.123.411.000 đồng đã bao gồm đầy 
đủ các thành phần công việc theo chủ trương đầu tư và các khoản chi phí theo 
quy định hiện hành; Chi phí đền bù được chủ đầu tư thống kê áp giá theo khối 
lượng thực tế; Chi phí dự phòng cho phát sinh khối lượng là 10%, trượt giá 
0,6% (tạm tính 2 năm). Tuy nhiên, tổng mức đầu tư vượt so với giá trị dự kiến 
tại chủ trương đầu tư đã phê duyệt là 40.480.718.000 đồng. Do vậy, để đảm bảo 
điều kiện để xem xét, phê duyệt thì đề nghị UBND huyện Nam Giang thực hiện 
các thủ tục (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để báo cáo UBND tỉnh xem xét 
trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo các phương án: 

a) Phương án 1: Bổ sung mức vốn đầu tư cho dự án, cụ thể là bổ sung thêm 
41.123.411.000 đồng. 

b) Phương án 2: Giữ nguyên các hạng mục cấp nước sinh hoạt và nước thủy 
lợi như hồ sơ lập; điều chỉnh giảm chiều dài đầu tư xây dựng các tuyến đường 
còn 14,9Km (giảm 5,9Km), trong đó xây dựng 8Km mặt đường (giảm 5,2Km) 
để tổng mức đầu tư không vượt mức vốn chủ trương đầu tư đã duyệt (100 tỷ 
đồng). Danh sách các tuyến đường đề xuất, quy mô và giải pháp xây dựng nêu 
tại Phụ lục kèm theo văn bản này. 

c) Phương án 3: Giữ nguyên các hạng mục cấp nước sinh hoạt và nước thủy 
lợi như hồ sơ lập; Chủ đầu tư kiểm tra, xem xét mức độ ưu tiên để lựa chọn lại 
danh sách, các đoạn xây dựng mặt đường để đảm bảo không vượt mức vốn được 
duyệt (100 tỷ đồng). 

- Đề nghị Chủ đầu tư khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan để Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến liên quan đến việc ảnh hưởng 
rừng, đất rừng, làm cơ sở xác định các nhánh tuyến đủ điều kiện để đầu tư. 
Trường hợp các nhánh tuyến ảnh hưởng đến rừng thì Chủ đầu tư thực hiện theo 
hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ý kiến này của Sở 
GTVT đã được Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát có văn bản số 
2862/SNN&PTNT-CCKL ngày 10/11/2021).  

IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:
Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy 

điện sông Bung được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư với mục tiêu 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người dân 
tái định cư Dự án thủy điện Sông Bung 4 trên địa bàn huyện Nam Giang, góp 
phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn; trong 
đó với quy mô đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây mới các công trình nước sạch, 
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thủy lợi; xây dựng 06 đoạn tuyến giao thông kết nối giữa các khu tái định cư với 
khu sán xuất với tổng chiều dài khoảng 22,7Km, trong đó mặt đường đầu tư 
13,2Km. 

Theo báo cáo của UBND huyện Nam Giang, trong quá trình khảo sát, lập 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và tính toán khối lượng các hạng mục dự án 
theo nội dung quy mô chủ trương đầu tư đã được duyệt thì tổng mức đầu tư dự 
án tăng lên 41,123 tỷ đồng (vượt chủ trương đầu tư đã phê duyệt). Với lý do 
trước đây ở bước lập và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  mới chỉ khảo sát sơ 
bộ, áp dụng tính dự kiến tổng mức đầu tư trên cơ sở suất đầu tư và công trình 
tương tự; đến bước thiết kế lập dự án đầu tư do hiện trạng công trình ở địa bàn 
khó khăn, khối lượng đào đắp lớn cộng với yếu tố trượt giá vật liệu xây dựng 
trong thời gian gần đây đã làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Trong điều kiện 
nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Nam Giang hiện nay khó khăn, để dự án 
được đầu tư đảm bảo trong khả năng cân đối nguồn vốn, nội dung điều chỉnh quy 
mô đầu tư không làm tăng tổng mức đầu tư dự án, vì vậy điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà 
nước.

3. Ý kiến của các đơn vị thẩm định:
Việc xác định tổng mức đầu tư dự án trên cơ sở khối lượng các hạng mục 

công việc ở bước khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và các đơn giá 
định mức quy định hiện hành đã được Sở Giao thông vận tải tổng hợp thẩm định 
đề xuất các phương án thực hiện tại Văn bản số 2689/KQTĐ-SGTVT ngày 
27/8/2021. 

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

xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất 
người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4. Kính đề nghị UBND tỉnh 
xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 
theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- BGĐ Sở;
- UBND huyện Nam Giang;
- Lưu: VT, TĐDA.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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