
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số: 1201/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   09 tháng 3  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè bảo vệ KDC và các công trình  

hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về 

bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

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

kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

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

bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, với các nội 

dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Kè bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc 

sông Tranh. 

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm chống sạt lở bờ sông Tranh thuộc địa phận xã 

Trà Tập, bảo vệ an toàn cho các công trình, khu dân cư dọc Tây sông Nước 

Tranh, góp phần cải tạo cảnh quan đô thị khu trung tâm hành chính huyện Nam 

Trà My. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

6. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 30.093.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, 

không trăm chín mươi ba triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 27.000.000.000 đồng; 

- Ngân sách huyện Nam Trà My: Bố trí phần còn lại để thực hiện dự án. 
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10. Quy mô và hình thức đầu tư: 

a) Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng mới đoạn tuyến kè dọc bờ Tây sông Tranh với tổng chiều dài 

khoảng 700 m. Kết cấu: Đỉnh kè bằng BTCT kết hợp làm đường giao thông gồm 

02 đoạn tuyến, đoạn 1 dài khoảng 610m có bề rộng nền đường Bn= 5,5m(mặt 

đường) + 2x3,0m(vỉa hè)=11,5m, đoạn 2 cuối kè có chiều dài khoảng 90m có bề 

rộng nền đường Bn= 7,5m(mặt đường) + 2x3,0m(vỉa hè)=13,5m, mặt đường bê 

tông xi măng, vỉa hè bố trí các hố trồng cây để tạo vệt cây xanh cảnh quan; thân 

kè: Lát cấu kiện bê tông đúc sẵn, trong hệ khung dầm BTCT; chân kè: Dạng 

tường chắn bằng bê tông, phía ngoài gia cố chống xói bằng rọ đá. 

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. 

3. Các 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 Nam Trà My; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:   117 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  06  tháng 02 năm 2020 

BÁO CÁO 

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

Kè bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc  

sông Tranh, huyện Nam Trà My 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 

27/12/2019 của UBND huyện Nam Trà My thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc 

sông Tranh kèm theo Hồ sơ Báo cáo đề xuất 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 chủ 

trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc 

sông Tranh, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

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

2. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 74/BC-

SKHĐT ngày 02/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 

85/BCTĐ-TCKH ngày 27/12/2019 của Phòng Tài chính kế hoạch UBND huyện 

Nam Trà My. 

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

5. Báo cáo thẩm định nội bộ số 300/BC-UBND ngày 27/12/2019 của 

UBND huyện Nam Trà My. 

6. Báo cáo thẩm định nội bộ số 40/BC-UBND ngày 03/03/2020 của UBND 

huyện Nam Trà My. 

7. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH  

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

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

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

3. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

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

Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

5. Các văn bản liên quan khác: 
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- 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; 

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 Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

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

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Kè bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc 

sông Tranh. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

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

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

6. Địa điểm thực hiện: Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư:  30.093.000.000 đồng (Ba mươi tỷ, không trăm chín 
mươi ba triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 27 tỷ đồng; 

- Ngân sách huyện Nam Trà My: Bố trí phần còn lại để thực hiện dự án. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông đường bộ. 

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

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

12. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

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

1. Sở Xây dựng (Công văn số 232/SXD-QLHT ngày 25/02/2020): 

a) Về sự phù hợp với quy hoạch: Qua kiểm tra hồ sơ Quy hoạch chi tiết 

(1/500) Khu dân cư thôn 4, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 24/01/2017. Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư còn tồn tại một số nội dung sau: 

- Tuyến đường ven sông được Quy hoạch với mặt cắt đường Bn=13,5m 

(mặt cắt 1-1) và Bn=11,5m (mặt cắt 2-2), nội dung Báo cáo đề xuất chỉ có mặt 

cắt Bn=11,5m là chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt. 

- Phạm vi gia cố taluy từ đường ven sông đến chân kè theo Quy hoạch được 
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duyệt là vệt cây xanh cảnh quan, nội dung Báo cáo đề xuất là kết cấu mái 

kè lát bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn với kết cấu khung dầm BTCT, với diện tích 

mái kè gia cố toàn bộ bằng bê tông như đề xuất không phù hợp với định hướng 

về cảnh quan theo quy hoạch được duyệt. Sở Xây dựng đề nghị nghiên cứu lại 

mặt cắt ngang bố trí đường ven sông kết hợp với kè, giải pháp kết cấu kè có xem 

xét bổ sung vệt cây xanh cảnh quan để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

b) Về suất vốn đầu tư theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư: Để xem xét 

nội dung này, ngoài nội dung đề nghị nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư cần nêu rõ về loại, cấp công trình hoặc hồ sơ thiết 

kế sơ bộ phải làm rõ giải pháp thiết kế của các hạng mục chính bao gồm: Chiều 

dài, chiều cao kè (tường chắn), cao độ khống chế của hạng mục đường, kè bảo 

vệ... để xem xét cấp công trình và tính toán suất vốn đầu tư đảm bảo phù hợp với 

quy định hiện hành. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 

274/SNN&PTNT-QLĐTXD ngày 20/02/2020): 

a) Về sự cần thiết phải đầu tư: Cơ bản thống nhất theo nội dung đề xuất dự 

án do chủ đầu tư đề xuất. 

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

bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh không 

nằm trong qui hoạch ngành thuỷ lợi đến năm 2025, tầm nhìn 2030 được UBND 

tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát sự phù hợp với mục tiêu chiến lược; kế hoạch và 

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ, lĩnh vực… để tổng hợp. 

c) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 

định: Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được lập phù hợp với quy định 

hiện hành, bao gồm thuyết minh, các bản vẽ sơ bộ và tổng mức đầu tư. 

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

khu dân cư và các công trình công cộng với chiều dài khoảng 700m. Trong giai 

đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị có 

liên quan điều tra, khảo sát, đánh giá chi tiết phạm vi sạt lở để xác định chính 

xác chiều dài tuyến kè hợp lý; đồng thời lưu ý phương án kè cần bám theo bờ 

sông tự nhiên, cần thiết có thể điều chỉnh tuyến cục bộ tại một số vị trí để dòng 

chảy được trơn thuận hoặc phục vụ chỉnh trang cho phù hợp với qui hoạch 

chung của huyện. 

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

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

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

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

bê tông tự chèn; chân kè bằng chân khay bê tông đối với nền đá hoặc bằng hộp 

bê tông, ống buy rỗng chèn đá hộc đối với nền đất để thích ứng với sự biến hình 

của nền lòng dẫn; đỉnh kè kết hợp giao thông, vỉa hè để kết hợp chỉnh trang cho 

đồng bộ với qui hoạch chung, tiết kiệm chi phí. 

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

trên bàn tỉnh, suất vốn đầu tư các tuyến kè khoảng từ 35 triệu đến 40 triệu/m; 
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trong đó các tuyến kè miền núi có địa hình và giải pháp thi công phức tạp, khó 

khăn hơn nên suất đầu tư được đề xuất là phù hợp. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà 

My hiện nay có diện tích quy hoạch khá nhỏ khoảng 350 ha; trong đó phần diện 

tích quy hoạch để xây dựng và bố trí đất ở đô thị là khoảng 196,17 ha, đến nay 

hầu như đã được lấp đầy. Phần diện tích đồi cao không bố bí được dân cư cũng 

như các công trình công cộng khác chiếm hơn 1/2 tổng diện tích (khoảng 154 

ha). Để đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, thì 

không gian phát triển đô thị, quỹ đất cần được mở rộng về phía bờ Tây sông 

Tranh, thuộc thôn 4 xã Trà Tập. Tuy nhiên, khu vực này có dòng nước chảy xiết, 

tạo ra các dòng xoáy nguy hiểm, gây xói lở bờ sông Tranh, việc xói lở hay bồi 

lắng bờ sông diễn ra phức tạp và thay đổi từng năm. Hiện nay, bị ảnh hưởng trực 

tiếp bởi sạt lở 2 bên bờ sông Tranh gồm 103 hộ (53 hộ dân đã định cư trước đó 

và 50 hộ được tái định cư trong Khu dân cư xã Trà Tập được đầu tư xây dựng 

trong năm 2018 - 2019), các công trình công cộng (cầu sông Tranh qua xã Trà 

Tập và cầu Nước Chong), tuyến đường giao thông trung tâm huyện, trường mẫu 

giáo và trường tiểu học. Để ổn định, phát triển dân cư, mở rộng khu trung tâm 

hành chính huyện về phía xã Trà Tập, bảo vệ cơ sở hạ tầng, các công trình công 

cộng hiện có thì việc đầu tư dự án Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ 

tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My là hết sức 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 Kè bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh 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 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

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

Dự án có tổng mức đầu tư 30.093.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

C theo 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. 

5. Các nội dung quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư, bao gồm: 

- Xây dựng mới đoạn tuyến kè dọc bờ Tây sông Tranh với tổng chiều dài 

khoảng 700 m. Kết cấu: Đỉnh kè bằng BTCT kết hợp làm đường giao thông gồm 

02 đoạn tuyến, đoạn 1 dài khoảng 610m có bề rộng nền đường Bn= 5,5m(mặt 

đường) + 2x3,0m(vỉa hè)=11,5m, đoạn 2 cuối kè có chiều dài khoảng 90m có bề 

rộng nền đường Bn= 7,5m(mặt đường) + 2x3,0m(vỉa hè)=13,5m, mặt đường bê 

tông xi măng, vỉa hè bố trí các hố trồng cây để tạo vệt cây xanh cảnh quan; thân 

kè: Lát cấu kiện bê tông đúc sẵn, trong hệ khung dầm BTCT; chân kè: Dạng 

tường chắn bằng bê tông, phía ngoài gia cố chống xói bằng rọ đá. 
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b) Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam. 

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

sách tỉnh và ngân sách huyện là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn 

ngân sách tỉnh đã được thẩm định nguồn vốn cho dự án là 27 tỷ đồng (giai đoạn 

2020-2022) tại Báo cáo số 74/BC-SKHĐT ngày 02/03/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; phần vốn ngân sách huyện cân đối bố trí 3,093 tỷ đồng (giai đoạn 2020-

2022) theo Báo cáo số 85/BCTĐ-TCKH ngày 27/12/2019 của Phòng Tài chính 

– Kế hoạch UBND huyện Nam Trà My là đảm bảo thời gian thực hiện theo 

nhóm dự án. 

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ 

trương đầu tư thời gian tiến độ thực hiện dự án giai đoạn năm 2020-2022; qua 

xem xét báo cáo thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thống nhất tiến độ dự án giai đoạn 2020-2022. 

e) 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 các đơn vị thẩm định: 

- Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng tại công văn số 232/SXD-QLHT ngày 

25/02/2020, chủ đầu tư đã bổ sung và hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư theo đề nghị của Sở Xây dựng. 

- Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở công trình tương tự và khảo sát 

sơ bộ, bóc tách khối lượng để lập nên tổng mức đầu tư, 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, yêu cầu không vượt tổng mức 

đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền.  

- 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. 

III. 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 Kè bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công 

cộng dọc sông Tranh. 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Nam Trà My (đ/biết); 

- Lưu: VT, TĐDA (Toàn). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

Đã ký 

 

 

 

Đặng Phong 
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 UBND TỈNH QUẢNG NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 74  /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 02 tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

dự án kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng 

dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My. 

   

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

kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh của 

UBND huyện Nam Trà My tại Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 27/12/2019. 

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

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

dự án kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh 

như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 300/BC-UBND ngày 

27/12/2019 của UBND huyện Nam Trà My. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 301/BC-UBND 

ngày 27/12/2019 của UBND huyện Nam Trà My. 

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

huyện đầu tư dự án số 85/BCTĐ-TCKH ngày 27/12/2019 của UBND huyện 

Nam Trà My. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

2. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về bổ 

sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

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

hoạch đầu tư công năm 2020. 

4. Quyết định số 4122/QĐ-UBND này 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

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

năm 2020. 

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

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

tư công năm 2020. 
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6. Công văn số 274/SNN&PTNT-QLĐTXD ngày 20/02/2020 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công văn số 232/SXD-QLHT ngày 

25/02/2020 của Sở Xây dựng về tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng 

dọc sông Tranh. 

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 

225/SKHĐT-QHTH ngày 20/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

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

1. Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng 

dọc sông Tranh. 

2. Dự án nhóm: Nhóm B. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My. 

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

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 30.093 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách tỉnh 27.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện Nam Trà My 3.093 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 27.000 triệu đồng. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông 

đường bộ. 

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2022. 

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

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 463/STC-ĐT 

ngày 26/02/2020 của Sở Tài chính) 

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh đã thống 

nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng 

thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh đã 

giao 28 danh mục dự án khởi công mới, trong đó có dự án này. Tuy nhiên chưa 

được giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng như mức bố trí kế vốn cho dự án. 

Về mức bố trí vốn năm 2020: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân 

đối trong dự nguồn kế hoạch vốn năm 2020 là 256.663 triệu đồng cho 28 dự án 
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khởi công mới để tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho dự án này phù hợp. Nhu 

cầu vốn còn lại đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 để thực hiện dự án. 

Về tổng mức đầu tư dự án: Theo Sở Tài chính, năm 2021 là năm đầu thời 

kỳ ổn định ngân sách mới nên khả năng tăng thu, vượt thu là rất khó. Hơn nữa 

phải trích 50% nguồn tăng thu, 70% nguồn vượt thu để tạo nguồn cải cách tiền 

lương nên nguồn cân đối tăng thêm để thực hiện các đề án mới trình HĐND tỉnh 

và bổ sung vốn đầu tư gặp khó khăn. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

nghiên cứu tham mưu tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh cho dự 

án phù hợp trong khả năng cân đối vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về quy trình thủ tục đầu tư 

Dự án đã được HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 2020 

theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. 

UBND huyện Nam Trà My đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Về tổng mức đầu tư 

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Nam Trà My, UBND tỉnh báo cáo 

HĐND tỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 

11/12/2019 là 30.000 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 27.000 triệu đồng. Tuy 

nhiên, tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019, HĐND tỉnh chỉ giao danh mục dự án, không giao tổng mức đầu tư. 

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư dự án trên cơ sở 

Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh, báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư của UBND huyện Nam Trà My, ý kiến thẩm định báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công 

văn số 274/SNN&PTNT-QLĐTXD ngày 20/02/2020. 

3. Về nguồn vốn đầu tư 

Đối với nguồn ngân sách huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam 

Trà My đã thẩm định nguồn và khả năng cân đối nguồn từ ngân sách huyện tại 

Báo cáo số 85/BCTĐ-TCKH ngày 27/12/209 và bố trí kế hoạch vốn năm 2020 - 

2022. 

Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019, HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và đầu tư từ năm 2020 theo Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn vốn 
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ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 

của UBND tỉnh. 

4. Về cân đối vốn 

Đối với nguồn ngân sách huyện: Tại Báo cáo số Báo cáo số 85/BCTĐ-

TCKH ngày 27/12/209, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Trà My thống 

nhất bố trí 3.093 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện thực hiện đầu tư dự án từ 

năm 2020 - 2022. 

Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí 27.000 triệu đồng thực hiện đầu tư phù 

hợp với khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh. 

5. Mức vốn bố trí đối với nguồn ngân sách tỉnh 

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh bố trí 27.000 triệu đồng từ 

nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, 

kể từ năm 2020. 

 III. Kết luận 

Dự án kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông 

Tranh dự kiến có tổng mức đầu tư 30.093 triệu đồng đã được UBND tỉnh báo 

cáo HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 

2020 nguồn ngân sách tỉnh và đầu tư từ năm 2020 theo Báo cáo số 216/BC-

UBND ngày 11/12/2019, HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 

2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-

UBND ngày 18/12/2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 

trí 27.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và phù hợp trong khả năng cân đối 

thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2020. 

Đề nghị UBND huyện Nam Trà My hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định 

báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo; cân đối nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện thực hiện đầu 

tư phần còn lại là 3.093 triệu đồng. 

  
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, QHTH, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

            Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số: 232  /SXD-QLHT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

            Quảng Nam,  ngày 25 tháng 02 năm 2020 
 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 175/SKHĐT-
TĐDA ngày 14/02/2020 về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương dự án: Kè 
bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh. Sau khi kiểm 
tra hồ sơ liên quan, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch: Qua kiểm tra hồ sơ Quy hoạch chi tiết 
(1/500) Khu dân cư thôn 4, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My đã được UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 24/01/2017. Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư còn tồn tại một số nội dung sau: 

- Tuyến đường ven sông được Quy hoạch với mặt cắt đường Bn=13,5m (mặt 
cắt 1-1) và Bn=11,5m (mặt cắt 2-2), nội dung Báo cáo đề xuất chỉ có mặt cắt 
Bn=11,5m là chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt.  

- Phạm vi gia cố taluy từ đường ven sông đến chân kè theo Quy hoạch được 
duyệt là vệt cây xanh cảnh quan, nội dung Báo cáo đề xuất là kết cấu mái kè lát 
bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn với kết cấu khung dầm BTCT, với diện tích mái kè 
gia cố toàn bộ bằng bê tông như đề xuất không phù hợp với định hướng về cảnh 
quan theo quy hoạch được duyệt. 

Sở Xây dựng đề nghị nghiên cứu lại mặt cắt ngang bố trí đường ven sông 
kết hợp với kè, giải pháp kết cấu kè có xem xét bổ sung vệt cây xanh cảnh quan 
để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Về suất vốn đầu tư theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư: Để xem xét 
nội dung này, ngoài nội dung đề nghị nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư cần nêu rõ về loại, cấp công trình hoặc hồ sơ thiết kế sơ 
bộ phải làm rõ giải pháp thiết kế của các hạng mục chính bao gồm: Chiều dài, 
chiều cao kè (tường chắn), cao độ khống chế của hạng mục đường, kè bảo vệ... để 
xem xét cấp công trình và tính toán suất vốn đầu tư đảm bảo phù hợp với quy 
định hiện hành. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng đối với Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư của dự án nêu trên. Kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp, 
trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận                                   KT. GIÁM ĐỐC 

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

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

     

     

                                    Ngô Ngọc Hùng 

V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ KDC 

và các công trình hạ tầng công cộng 

dọc sông Tranh 
 



 

 

 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Tel: 02353.852712; Fax: 02353.852712                             

10- đường Trần Quý Cáp, TP  Tam Kỳ, Quảng Nam  

 

Trang 

2/1 

 

 

 







ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/BC-UBND Nam Trà My, ngày 03 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
(Chỉnh sửa, hoàn thiện)

Dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc
sông Tranh, huyện Nam Trà My

Địa điểm: Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam.
__________

Kính gởi:
- HĐND tỉnh Quảng Nam;
- UBND Quảng Nam;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về

quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh

Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016 - 2020.

Căn cứ Công văn số 232/SXD-QLHT ngày 25/02/2020 của Sở Xây dựng
Quảng Nam V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ
KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh.

UBND huyện Nam Trà My đã tiến hành kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa, hoàn
thiện lại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và kính trình HĐND tỉnh, UBND
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng

dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.



7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 30.093.000.000 đồng, (Ba mươi tỷ,
không trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí xây lắp: 25.733.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 794.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.852.000.000 đồng.

- Chi phí khác: 557.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng: 1.157.000.000 đồng.

Việc xác định tổng mức đầu tư nêu trên được tính toán, đề xuất dựa trên:
* Công trình tương tự Hạng mục kè: Quản lý lũ lụt - hoàn thiện tuyến đê

sông Bàn Thạch thuộc dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà
Tĩnh và Đắk Lắk - Hợp phần 1: Quản lý lũ lụt - Hoàn thiện tuyến đê Sông Bàn
Thạch, được phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán tại Quyết định số 201/QĐ-
BQL ngày 12/11/2014 và Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 15/7/2015. Trong
đó chi phí xây dựng Lô số 3 như sau:

* Hạng mục kè gia cố bờ sông có tổng DT: 19.466,99 m2

* Chi phí xây dựng của hạng mục kè gia cố: 19.519.682.857 đồng

* Vậy suất đầu tư của hạng mục kè gia cố là: 1.002.707 đồng/m2

- Do đó áp dụng suất đầu tư trên cho công trình Kè bảo vệ sông Tranh:

Diện tích mái kè: 17.305,2 m2

Chi phí xây dựng: 17.305,2 x 1.002.707 = 17.352.000.000 đồng

* Hạng mục đường dài 700 m (gồm phần đường, vĩa hè, hố trồng cây,
mương cống thoát nước): theo khối lượng thiết kế đo vẽ sơ bộ thực tế, đảm bảo
chi phí xây dựng hợp lý phù hợp thực tế tại địa phương.

7.1. Nguồn vốn:
+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 27 tỷ đồng.
+ Ngân sách huyện đối ứng: 3,093 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách

huyện: xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi trong kế hoạch
năm 2020 - 2022.

7.2. Mức vốn, phân kỳ nguồn vốn thực hiện dự án:
ĐVT: Triệu đồng.

Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng
1. NS Tỉnh hỗ trợ 6.800 15.000 5.200 27.000
2. NS huyện đối ứng 1.500 1.000 593 3.093
Tổng cộng 8.300 16.000 5.793 30.093

8. Thời gian thực hiện dự án:
- Chuẩn bị đầu tư: hoàn thành trong năm 2020;



- Thực hiện đầu tư: Năm 2020 - 2022;
- Quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2022.
9. Các thông tin khác: Không có.
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về

sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư
1.1. Sự cần thiết:
Khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My hiện nay có diện tích quy

hoạch khá nhỏ khoảng 350 ha; trong đó phần diện tích quy hoạch để xây dựng
và bố trí đất ở đô thị là khoảng 196,17 ha, đến nay hầu như đã được lấp đầy.
Phần diện tích đồi cao không bố bí được dân cư cũng như các công trình công
cộng khác chiếm hơn 1/2 tổng diện tích (khoảng 154 ha).

Để đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, thì
không gian phát triển đô thị, quỹ đất cần được mở rộng về phía bờ Tây sông
Tranh, thuộc thôn 4 xã Trà Tập.

Tuy nhiên, khu vực này là nơi hợp lưu của 3 dòng sông: sông Tranh, sông
nước Chong và sông Nước Là. Ngoài ra còn có nhiều khe suối lớn nhỏ đổ trực
tiếp vào các sông. Do đó thủy văn khu vực diễn biến phức tạp, vào mùa lũ mực
nước lũ lên rất nhanh, dòng nước chảy xiết (do lòng sông hẹp, uốn khúc theo địa
hình liên tục), tạo ra các dòng xoáy nguy hiểm, gây xói lở bờ sông Tranh (sông
chính trong khu vực), nhất là tại các ngã ba sông; việc xói lở hay bồi lắng bờ
sông diễn ra phức tạp và thay đổi từng năm.

Qua số liệu khảo sát đến nay, số hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở 2
bên bờ sông Tranh là: 103 hộ (gồm 53 hộ dân đã định cư trước đó và 50 hộ
được tái định cư trong Khu dân cư xã Trà Tập được đầu tư xây dựng trong năm
2018 - 2019); số lượng công trình công cộng bị ảnh hưởng: 02 cầu BTCT (cầu
sông Tranh qua xã Trà Tập và cầu Nước Chong); 2 tuyến đường giao thông
trung tâm huyện; 01 trường mẫu giáo; 01 trường tiểu học.

Để ổn định, phát triển dân cư; mở rộng khu trung tâm hành chính huyện
về phía xã Trà Tập, bảo vệ cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng hiện có thì
việc đầu tư dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công
cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My (tại thôn 4 xã Trà Tập; điểm đầu từ
ngã ba sông Tranh và sông Nước Chong; điểm cuối đến phía trước khu dân cư
được xây dựng) là hết sức cần thiết và cấp bách.

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

- Dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất danh mục đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016 - 2020 (tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019).

- Phù hợp Đồ án Quy hoạch điều chỉnh chung đô thị Trung tâm huyện
Nam Trà My đang được UBND huyện lập và sẽ trình UBND tỉnh, các sở ngành
thẩm định, phê duyệt trong thời gian tới.



- Phù hợp Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu dân cư thôn 4, xã Trà Tập
huyện Nam Trà My đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định
số 347/QĐ-UBND ngày 24/01/2017.

- Mặc dù dự án không nằm trong quy hoạch ngành thủy lợi đến năm 2025,
tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định
số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 (theo như nội dung Công văn số
274/SNN&PTNT-QLĐTXD ngày 20/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT), tuy
nhiên do tính cấp bách cần phải bảo vệ bờ sông, tránh sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp
đến các khu dân cư hiện hữu, công trình công cộng dọc bờ sông Tranh, nên dự
án nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân địa phương.

Từ những yếu tố trên cho thấy dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công
trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My đảm bảo các
điều kiện để triển khai đầu tư.

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư
2.1. Mục tiêu:
+ Nhằm chống sạt lở bờ Tây sông Tranh, bảo vệ an toàn cho các công

trình, kết cấu hạ tầng, khu dân cư dọc sông Tranh;
+ Góp phần hình thành diện mạo khu đô thị miền núi loại V đã được

UBND tỉnh công nhận; thực hiện thành công mục tiêu của Đồ án quy hoạch
chung điều chỉnh khu Trung tâm hành chính huyện tầm nhìn đến năm 2025 và
năm 2030.

2.2. Quy mô đầu tư:
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông và thủy lợi cấp IV (hướng

dẫn tại Thông tư số 03/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, Phụ lục 1,
Phân cấp công trình giao thông tốc độ thiết kế < 40km/h; Phụ lục 2, Phân cấp
theo kết cấu gia cố bề mặt mái dốc < 30m).

- Chiều dài tuyến: 700 m.
- Vị trí xây dựng: tại bờ Tây sông Tranh, thuộc thôn 4 xã Trà Tập, cụ thể:
+ Điểm đầu: tiếp giáp đầu cầu sông Nước Choong;
+ Điểm cuối: phía trước khu dân cư xã Trà Tập (đầu cầu BTCT dự kiến

theo đồ án Quy hoạch điều chỉnh chung đô thị Trung tâm huyện Nam Trà My).
- Các hạng mục thiết kế chính:
+ Chân kè: dạng tường bê tông trọng lực tường chắn, dài 700m, cao 2,5m;

thay đổi phù hợp theo địa hình tự nhiên của lòng sông Tranh, bên ngoài gia cố
bằng rọ đá.

+ Thân kè: lát bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn ngàm âm dương 2 cạnh, bên
dưới là lớp đá dăm lót và lớp vải lọc; khung sườn mái kè bằng dầm BTCT. Dọc
tuyến kè bố trí bậc cấp lên xuống bằng BTCT.

+ Đỉnh kè: kết hợp làm đường giao thông gồm 02 đoạn tuyến như sau:
đoạn 1 dài khoảng 90m (MC 1-1) mặt cắt ngang đường 13,5m; đoạn 2 dài



khoảng 610m (MC 2-2) mặt cắt ngang đường 11,5m (Phù hợp với Quyết định số
347/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy
hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư thôn 4, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My).

Vĩa hè bố trí các hố trồng cây xanh để tạo vệt cây xanh cảnh quan ven
sông phù hợp với Quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.

+ Các công trình khác: xây dựng mới 03 cống tròn BTCT qua đỉnh kè đấu
nối với cống hiện trạng.

2.3. Địa điểm đầu tư: Xã Trà tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng

cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực
khác để thực hiện dự án

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư
a) Căn cứ lập sơ bộ tổng mức đầu tư
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư
xây dựng; Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
ban hành định mức xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019
của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
xác định đơn giá nhân công xây dựng;

- Giá vật liệu: Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
của Liên sở TC-XD tỉnh Quảng Nam. Tham khảo Công bố giá vật liệu xây dựng
tại thành phố Đà Nẵng.

- Các văn bản khác có liên quan khác.
b) Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 30.093.000.000 đồng, (Ba mươi

tỷ, không trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó:
- Chi phí xây lắp: 25.733.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 794.000.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.852.000.000 đồng.
- Chi phí khác: 557.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 1.157.000.000 đồng.

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 27 tỷ đồng.
+ Ngân sách huyện đối ứng: 3,093 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách

huyện: xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi trong kế hoạch
năm 2020 - 2022.

3.3. Mức vốn, phân kỳ thực hiện dự án:
ĐVT: Triệu đồng.



Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng
1. NS Tỉnh hỗ trợ 6.800 15.000 5.200 27.000
2. NS huyện đối ứng 1.500 1.000 593 3.093
Tổng cộng 8.300 16.000 5.793 30.093

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư
- Chuẩn bị đầu tư: hoàn thành trong năm 2020;
- Thực hiện đầu tư: Năm 2020 - 2022;
- Quyết toán dự án hoàn thành: Năm 2022.
5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi

phí vận hành dự án sau khi hoàn thành
5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện, gồm:
- Chi phí tư vấn (khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư; giám sát

thi công, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công ...).
- Chi phí thi công xây dựng.
- Chi phí quản lý dự án.
- Chi phí khác (bảo hiểm, kiểm toán dự án hoàn thành, thẩm tra phê duyệt

quyết toán ...).
5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành, gồm các loại chi phí bảo

trì, bảo dưỡng … Chi phí này được bố trí từ nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng
hàng năm của địa phương, không tính trong dự án.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định
sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

6.1. Tác động về môi trường, xã hội:
Đây là dự án đầu tư kè chống sạt lở, không có sản xuất kinh doanh, kinh

doanh vận tải, do vậy 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 trong quá trình thi công: Giảm thiểu bụi phát sinh
do vận chuyển vật liệu thi công, xử lý chất thải rắn không được đốt ngoài trời,
chọn địa điểm sao cho khói bụi không gây ảnh hưởng đến môi trường, các biện
pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác động, thậm chí ngừng thi công cho đến
khi điều kiện thích hợp được thiết lập. Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ phát
thải của dòng xe trong giai đoạn khai thác. Nhìn chung, mức độ cũng như phạm
vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công không ảnh hưởng đến khu vực dân cư
sinh sống, trong giai đoạn khai thác, tiếng ồn phát sinh từ dòng xe vận hành trên
đường là điều cần được quan tâm đặc biệt.

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 môi trường.

6.2. Sơ bộ về hiệu quả kinh tế xã hội



- Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần bảo vệ, chống sạt lở bờ kè sông
Tranh, tạo điều kiện cho người dân khu vực trung tâm yên tâm sinh sống và phát
triển kinh tế.

- Bảo vệ cơ sở hạ tầng đã và đang đầu tư xây dựng tại trung tâm hành
chính huyện.

- Tạo điều kiện mở rộng trung tâm hành chính huyện, kết hợp cảnh quan
đô thị, sau khi dự án hoàn thành, phấn đấu đưa trung tâm Tắc Pỏ trở thành đô thị
loại V miền núi, xứng đáng là đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
an ninh quốc phòng của địa phương.

- Thông qua việc đảm nhận một số công việc đơn giản, dự án sẽ góp phần
giải quyết việc làm. Tăng thu nhập của nhân dân vùng dự án trong ngắn hạn.

- Cơ sở hạ tầng đảm bảo là điều kiện để địa phương kêu gọi, thu hút các
doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện.

- Dự án tạo điều kiện thuận lợi để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi
thế của địa phương, hỗ trợ cho phát triển bền vững.

- Hiện thực hóa các chính sách về dân tộc - miền núi; củng cố niềm tin
của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không có.

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện
8.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân vùng dự án

hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc đầu tư dự án, hiểu được tác động tích cực
của việc đầu tư đến sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của địa
phương, để từ đó người dân có sự chung tay ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi
trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

8.2. Xúc tiến làm việc với các sở, ngành của tỉnh để sớm hoàn thành các
thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định.

8.3. Phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án.
- Chủ đầu tư sử dụng cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý thực hiện dự án.
- UBND tỉnh Quảng Nam sẽ là cơ quan chủ quản dự án. UBND tỉnh là cơ

quan phê duyệt phạm vi và nội dung của dự án.
- UBND huyện Nam Trà My là đơn vị tổ chức thực hiện và là Chủ dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện chịu
trách nhiệm sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện dự
án theo sự phê duyệt của cơ quản chủ quản và chịu trách nhiệm về việc quản lý
và sử dụng các đầu ra của dự án sau khi dự án kết thúc.

8.5. Công tác triển khai thực hiện đầu tư:
- Thời gian chuẩn bị đầu tư: Năm 2020.



- Thời gian thực hiện: năm 2020 - 2022.
- Kết thúc đầu tư và quyết toán vốn: năm 2022.
Trên đây là Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (chỉnh sửa, hoàn thiện) dự

án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông
Tranh, huyện Nam Trà My, UBND huyện Nam Trà My kính trình HĐND
tỉnh, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, phê duyệt./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
- Lưu VT-UBND. Đã ký

Hồ Quang Bửu



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 201/TTr-UBND Nam Trà My, ngày 27 tháng 12 năm 2019

TỜ TRÌNH
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công

cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My;
Hạng mục: Tuyến kè mái taluy bờ sông, đường bê tông trên đỉnh

kè, cảnh quan ven sông;
Địa điểm XD: Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Kính gửi:
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ

hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về

quản lý dự án đầu tư xây dựng; và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày
05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh
Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016 - 2020.

UBND huyện Nam Trà My trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình
UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ khu
dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện Nam
Trà My, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng

dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My.
Hạng mục: Tuyến kè mái taluy bờ sông, đường bê tông trên đỉnh kè, cảnh

quan ven sông.
2. Dự án nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.



5. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My.
Đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án: Trung tâm Phát triển quỹ

đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
a) Dự kiến tổng mức đầu tư: 30.093.000.000 đồng, (Ba mươi tỷ, không

trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó:
- Chi phí xây lắp: 25.733.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 794.000.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.852.000.000 đồng.
- Chi phí khác: 557.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 1.157.000.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư:
+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 27.000.000.000 đồng, (theo Báo cáo số 216/BC-

UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 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 tỉnh Quảng Nam).

+ Ngân sách huyện đối ứng: 3.093.000.000 đồng, sử dụng nguồn vốn
ngân sách huyện: xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi trong
kế hoạch năm 2020 - 2022.

Mức vốn, phân kỳ nguồn vốn thực hiện dự án:
ĐVT: Triệu đồng.

Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng
1. NS Tỉnh hỗ trợ 6.800 15.000 5.200 27.000
2. NS huyện đối ứng 1.500 1.000 593 3.093
Tổng cộng 8.300 16.000 5.793 30.093

c) Phân kỳ thực hiện dự án: Không phân chia thành các phần kỳ đầu tư
mà triển khai xây dựng đồng bộ tất cả các hạng mục công trình.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, số tiền:
27.000.000.000 đồng.

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:
Xây dựng công trình kè bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc
sông Tranh.

10. Thời gian thực hiện: năm 2020 - 2022.
11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư.
12. Các thông tin khác: không.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:



1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ.
3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phần ngân sách

huyện đối ứng.
4. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
4. Các văn bản khác: không.
UBND huyện Nam Trà My trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm

định, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè
bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện
Nam Trà My./.

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

Đã ký

- Lưu VT-UBND. Trần Văn Mẫn



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀMY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Số: 85/ BCTĐ-TCKH Nam Trà My, ngày 27 tháng 12 năm 2019

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

(nguồn vốn ngân sách huyện đối ứng)
Dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công

cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My;
Hạng mục: Tuyến kè mái taluy bờ sông, đường bê tông trên đỉnh

kè, cảnh quan ven sông;
Địa điểm XD: Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Kính gửi: UBND huyện Nam Trà My.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè

bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện
Nam Trà My, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kính trình Báo cáo thẩm định
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn - Phần ngân sách huyện đối ứng để thực
hiện dự án, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định:
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các

công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My và các tài
liệu khác có liên quan.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định:
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ

hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về

quản lý dự án đầu tư xây dựng; và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày
05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh
Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016 - 2020.

Căn cứ Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh
Quảng Nam 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 tỉnh Quảng Nam.



III. Tổ chức thẩm định: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.
Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰÁN
I. Mô tả thông tin chung về dự án:
1. Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng

dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My.
Hạng mục: Tuyến kè mái taluy bờ sông, đường bê tông trên đỉnh kè, cảnh

quan ven sông.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 30.093.000.000 đồng, (Ba mươi tỷ,

không trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn).
8. Nguồn vốn thẩm định: Ngân sách huyện đối ứng số tiền:

3.093.000.000 đồng, sử dụng nguồn xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu,
tiết kiệm chi trong kế hoạch năm 2020 - 2022, cụ thể:

.) Năm 2020: 1.500 triệu đồng.

.) Năm 2021: 1.000 triệu đồng.

.) Năm 2022: 593 triệu đồng.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022.
10. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư.
11. Các thông tin khác: Không có.
II. Ý kiến cơ quan thẩm định:
1. Về hồ sơ dự án:
Tuân thủ các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Hồ sơ dự án đã gởi

cơ quan thẩm định cơ bản đáp ứng yêu cầu.
2. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:
a. Về tổng mức đầu tư: 30.093.000.000 đồng, (Ba mươi tỷ, không trăm

chín mươi ba triệu đồng chẵn), phù hợp với quy mô công trình, đơn giá và quy
định hiện hành.

b. Về nguồn vốn:
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 27.000.000.000 đồng, (theo Báo cáo số 216/BC-

UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 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 tỉnh Quảng Nam).



- Ngân sách huyện đối ứng số tiền: 3.093.000.000 đồng, sử dụng nguồn
xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi trong kế hoạch năm
2020 - 2022.

Do vậy, nguồn đối để đầu tư xây dựng công trình đảm bảo theo quy định
hiện hành.

Trên đây là báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án:
Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh,
huyện Nam Trà My. Phòng Tài chính - Kế hoạch kính đề nghị UBND huyện
xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ khu
dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà
My./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- UBND tỉnh; Đã ký
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Lưu VT-TCKH../. Lê Trung Thực



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/BC-UBND Nam Trà My, ngày 03 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

(Chỉnh sửa, hoàn thiện)
Dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công

cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My;
Hạng mục: Tuyến kè mái taluy bờ sông, đường bê tông trên đỉnh

kè, cảnh quan ven sông;
Địa điểm XD: Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn
hiện hành của Nhà nước, UBND huyện Nam Trà My tổ chức thẩm định nội bộ
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (chỉnh sửa, hoàn thiện) dự án: Kè bảo vệ khu
dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My
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:
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (chỉnh sửa, hoàn thiện) dự án: Kè

bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện
Nam Trà My.

II. Các căn cứ pháp lý đề thẩm định:
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi

hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về

quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh

Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2016 - 2020.

Căn cứ Công văn số 232/SXD-QLHT ngày 25/02/2020 của Sở Xây dựng
Quảng Nam V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ
KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh.



III. Tổ chức thẩm định
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: UBND huyện Nam Trà My.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định:
- Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện, gồm:
+ Văn phòng HĐND & UBND huyện;
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch;
+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
+ Phòng Tài nguyên - Môi trường;
+ UBND xã Trà Mai;
+ UBND xã Trà Tập;
+ Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng

huyện Nam Trà My.
3. Hình thức thẩm định: Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND

huyện góp ý trực tiếp tại cuộc họp.
Phần thứ hai:

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH
I. Mô tả thông tin chung về dự án
1. Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng

dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Tên chủ đầu tư dự án: UBND huyện Nam Trà My.
Đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án: Trung tâm Phát triển quỹ

đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh

Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 30.093.000.000 đồng, (Ba mươi tỷ,

không trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn).
8. Nguồn vốn:
+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 27 tỷ đồng.
+ Ngân sách huyện đối ứng: 3,093 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách

huyện: xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi trong kế hoạch
năm 2020 - 2022.

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công trình giao
thông và thủy lợi.

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



11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư công.
12. Các thông tin khác: Không có.
II. Tổng hợp ý kiến các đơn vị phối hợp:
- Thống nhất chủ trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công

trình hạ tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My.
- Quy mô đầu tư, loại cấp công trình, giải pháp kỹ thuật được nêu trong

báo cáo phù hợp với nội dung của Công văn số 232/SXD-QLHT ngày
25/02/2020 của Sở Xây dựng Quảng Nam V/v thẩm định Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư dự án: Kè bảo vệ KDC và các công trình hạ tầng công cộng dọc
sông Tranh.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm lập các hồ
sơ thủ tục liên quan trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai
thực hiện kịp thời.

III. Ý kiến thẩm định nội bộ:
1. Tên dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng

dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My.
2. Về phân loại dự án: Dự án thuộc nhóm C là phù hợp với Tiêu chí

phân loại dự án quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày
13/06/2019.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh là phù hợp với
quy định tại Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ,
có tổng mức đầu tư dự kiến trên 30 tỷ đồng > 15 tỷ đồng, do vậy UBND tỉnh là
cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và
dự toán, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành.

5. Chủ đầu tư dự án: là UBND huyện, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ
đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My làm đại diện chủ
đầu tư quản lý thực hiện dự án.

6. Địa điểm đầu tư: Thôn 4, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, phù hợp Đồ
án Quy hoạch điều chỉnh chung đô thị Trung tâm huyện Nam Trà My đang được
UBND huyện lập và sẽ trình UBND tỉnh, các sở ngành thẩm định, phê duyệt

7. Về sự cần thiết triển khai dự án:
Khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My hiện nay có diện tích quy

hoạch khá nhỏ khoảng 350 ha; trong đó phần diện tích quy hoạch để xây dựng
và bố trí đất ở đô thị là khoảng 196,17 ha, đến nay hầu như đã được lấp đầy.
Phần diện tích đồi cao không bố bí được dân cư cũng như các công trình công
cộng khác chiếm hơn 1/2 tổng diện tích (khoảng 154 ha).



Để đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, thì
không gian phát triển đô thị, quỹ đất cần được mở rộng về phía bờ Tây sông
Tranh, thuộc thôn 4 xã Trà Tập.

Tuy nhiên, khu vực này là nơi hợp lưu của 3 dòng sông: sông Tranh, sông
nước Chong và sông Nước Là. Ngoài ra còn có nhiều khe suối lớn nhỏ đổ trực
tiếp vào các sông. Do đó thủy văn khu vực diễn biến phức tạp, vào mùa lũ mực
nước lũ lên rất nhanh, dòng nước chảy xiết (do lòng sông hẹp, uốn khúc theo địa
hình liên tục), tạo ra các dòng xoáy nguy hiểm, gây xói lở bờ sông Tranh (sông
chính trong khu vực), nhất là tại các ngã ba sông; việc xói lở hay bồi lắng bờ
sông diễn ra phức tạp và thay đổi từng năm.

Qua số liệu khảo sát đến nay, số hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở 2
bên bờ sông Tranh là: 103 hộ (gồm 53 hộ dân đã định cư trước đó và 50 hộ
được tái định cư trong Khu dân cư xã Trà Tập được đầu tư xây dựng trong năm
2018 - 2019); số lượng công trình công cộng bị ảnh hưởng: 02 cầu BTCT (cầu
sông Tranh qua xã Trà Tập và cầu Nước Chong); 2 tuyến đường giao thông
trung tâm huyện; 01 trường mẫu giáo; 01 trường tiểu học.

Để ổn định, phát triển dân cư; mở rộng khu trung tâm hành chính huyện
về phía xã Trà Tập, bảo vệ cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng hiện có thì
việc đầu tư dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công
cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My (tại thôn 4 xã Trà Tập; điểm đầu từ
ngã ba sông Tranh và sông Nước Chong; điểm cuối đến phía trước khu dân cư
được xây dựng) là hết sức cần thiết và cấp bách.

8. Về quy mô đầu tư:
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông và thủy lợi cấp IV (hướng

dẫn tại Thông tư số 03/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, Phụ lục 1,
Phân cấp công trình giao thông tốc độ thiết kế < 40km/h; Phụ lục 2, Phân cấp
theo kết cấu gia cố bề mặt mái dốc < 30m).

- Chiều dài tuyến: 700 m.
- Vị trí xây dựng: tại bờ Tây sông Tranh, thuộc thôn 4 xã Trà Tập, cụ thể:
+ Điểm đầu: tiếp giáp đầu cầu sông Nước Choong;
+ Điểm cuối: phía trước khu dân cư xã Trà Tập (đầu cầu BTCT dự kiến

theo đồ án Quy hoạch điều chỉnh chung đô thị Trung tâm huyện Nam Trà My).
- Các hạng mục thiết kế chính:
+ Chân kè: dạng tường bê tông trọng lực tường chắn, dài 700m, cao 2,5m;

thay đổi phù hợp theo địa hình tự nhiên của lòng sông Tranh, bên ngoài gia cố
bằng rọ đá.

+ Thân kè: lát bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn ngàm âm dương 2 cạnh, bên
dưới là lớp đá dăm lót và lớp vải lọc; khung sườn mái kè bằng dầm BTCT. Dọc
tuyến kè bố trí bậc cấp lên xuống bằng BTCT.

+ Đỉnh kè: kết hợp làm đường giao thông gồm 02 đoạn tuyến như sau:



đoạn 1 dài khoảng 90m (MC 1-1) mặt cắt ngang đường 13,5m; đoạn 2 dài
khoảng 610m (MC 2-2) mặt cắt ngang đường 11,5m (Phù hợp với Quyết định số
347/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy
hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư thôn 4, xã Trà Tập, huyện Nam Trà My).

Vĩa hè bố trí các hố trồng cây xanh để tạo vệt cây xanh cảnh quan ven
sông phù hợp với Quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt.

+ Các công trình khác: xây dựng mới 03 cống tròn BTCT qua đỉnh kè đấu
nối với cống hiện trạng.

9. Tổng mức đầu tư
Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 30.093.000.000 đồng, (Ba mươi tỷ,

không trăm chín mươi ba triệu đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí xây lắp: 25.733.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 794.000.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.852.000.000 đồng.

- Chi phí khác: 557.000.000 đồng.

- Chi phí dự phòng: 1.157.000.000 đồng.

Việc xác định tổng mức đầu tư nêu trên được tính toán, đề xuất dựa trên:
* Công trình tương tự Hạng mục kè: Quản lý lũ lụt - hoàn thiện tuyến đê

sông Bàn Thạch thuộc dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà
Tĩnh và Đắk Lắk - Hợp phần 1: Quản lý lũ lụt - Hoàn thiện tuyến đê Sông Bàn
Thạch, được phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán tại Quyết định số 201/QĐ-
BQL ngày 12/11/2014 và Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 15/7/2015. Trong
đó chi phí xây dựng Lô số 3 như sau:

* Hạng mục kè gia cố bờ sông có tổng DT: 19.466,99 m2

* Chi phí xây dựng của hạng mục kè gia cố: 19.519.682.857 đồng

* Vậy suất đầu tư của hạng mục kè gia cố là: 1.002.707 đồng/m2

- Do đó áp dụng suất đầu tư trên cho công trình Kè bảo vệ sông Tranh:

Diện tích mái kè: 17.305,2 m2

Chi phí xây dựng: 17.305,2 x 1.002.707 = 17.352.000.000 đồng

* Hạng mục đường dài 700 m (gồm phần đường, vĩa hè, hố trồng cây,
mương cống thoát nước): theo khối lượng thiết kế đo vẽ sơ bộ thực tế, đảm bảo
chi phí xây dựng hợp lý phù hợp thực tế tại địa phương.

10. Nguồn vốn đầu tư:
+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 27 tỷ đồng.



+ Ngân sách huyện đối ứng: 3,093 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách
huyện: xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi trong kế hoạch
năm 2020 - 2022.

* Mức vốn, phân kỳ nguồn vốn thực hiện dự án:
ĐVT: Triệu đồng.

Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng
1. NS Tỉnh hỗ trợ 6.800 15.000 5.200 27.000
2. NS huyện đối ứng 1.500 1.000 593 3.093
Tổng cộng 8.300 16.000 5.793 30.093

11. Về thời gian thực hiện dự án: năm 2020 - 2022.
IV. Kết luận:
Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn thuộc

huyện, dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng công cộng dọc
sông Tranh, huyện Nam Trà My đã tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư
công; đáp ứng các yêu cầu về quy mô, mục tiêu ý nghĩa và các quy định hiện
hành khác của Nhà nước; đảm bảo đủ điều kiện trình thẩm định, phê duyệt.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư (chỉnh sửa, hoàn thiện) dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ
tầng công cộng dọc sông Tranh, huyện Nam Trà My, kính đề nghị các cấp thẩm
quyền xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; Đã ký
- Sở KH&ĐT;
- Lưu VT-UBND. Hồ Quang Bửu
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