
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày     tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 21/3/2019 của Thường trực 

HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình;
Theo Công văn số 229/HĐND-VP ngày 15/9/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư một số dự án.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình, với các nội dung chính như sau:
I. THÔNG TIN ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình.
2. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Công tác đền bù, GPMB của dự án đã được phê duyệt là 40 ha trên diện 

tích đất ở, đất rừng sản xuất, đất vườn và đất nông nghiệp. Trong quá trình triển 
khai thực hiện dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất và công nghiệp - dịch vụ 
huyện Thăng Bình đã thực hiện việc cắm mốc ranh giới GPMB, tổng diện tích bị 
thu hồi sau khi cắm mốc khoảng 53 ha, việc tăng diện tích bị thu hồi dẫn đến 
làm tăng chi phí đền bù, GPMB. Mặt khác, trong quá trình vận chuyển vật liệu, 
thiết bị phục vụ thi công công trình, tuyến đường vào đập phụ bị xuống cấp; 
kênh xã và cống thoát lũ hiện trạng có khẩu độ nhỏ và cũ nên không đảm bảo 
thoát nước trong mùa mưa lũ. Vì vậy, việc bổ sung hạng mục đường vào đập 
phụ kết hợp quản lý vận hành và hạng mục kênh xả, cống thoát lũ hạ lưu tràn xả 
lũ là cần thiết.

3. Dự án nhóm: B.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.
7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
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8. Tổng mức đầu tư dự án được Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ  
trương đầu tư tại Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 21/3/2019: 
110.000.000.000 đồng.

9. Dự kiến tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 122.000.000.000 đồng (tăng 
12.000.000.000 đồng so với chủ trương đầu tư được duyệt).

10. Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh: Ngân sách tỉnh.
11. Nội dung đầu tư điều chỉnh:
- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
- Bổ sung hạng mục đường thi công bằng BTXM vào đập phụ kết hợp quản 

lý vận hành dài khoảng 3,5km (nền đường rộng 5m, mặt đường 3,5m). 
- Bổ sung đoạn kênh xả dài khoảng 120m và 01 cống thoát lũ hạ lưu tràn xả 

lũ.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 919/KQTĐ-BQLNNPTNT ngày 15/9/2021 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tỉnh.

3. Quyết định số 15/QĐ-HĐND ngày 21/3/2019 của Thường trực HĐND 
tỉnh.

4. Công văn số 229/HĐND-VP ngày 15/9/2021 của Thường trực HĐND 
tỉnh.

5. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.
Kính trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT;
- BQL dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh;
- UBND huyện Thăng Bình;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN,TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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