
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số: 1707 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   27  tháng 3  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An, huyện Quế Sơn 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 
 

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

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

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

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

hoạch đầu tư công năm 2019; 

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

luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại cuộc họp ngày 

02 tháng 01 năm 2020. 

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

chứa nước Châu Sơn, xã Quế An, huyện Quế Sơn, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An, huyện Quế Sơn. 

2. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng hồ chứa nước Châu Sơn nhằm đảm bảo nước 

tưới cho diện tích 45 ha đất canh tác nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và nuôi trồng 

thủy sản, kết hợp du lịch và cải tạo môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội vùng dự án. 

3. Dự án nhóm: 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 Quế Sơn. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư: 28.532.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ, năm trăm ba 

mươi hai triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Vốn ngân sách tỉnh: 17.500 triệu đồng. 

- Vốn ngân sách huyện Quế Sơn: 11.032 triệu đồng. 
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10. Quy mô đầu tư: 

- Đập đất: chiều dài đập L= 146m, chiều cao đập lớn nhất Hmax=15,00m; 

Cao độ đỉnh đập đất +81.80m.  

- Tràn xả lũ: Tràn tự do, ngưỡng tràn +78,74m; Btràn = 12,0m; thân tràn có 

đoạn thu hẹp dài 10,0m và dốc nước dài 80m. Hình thức tiêu năng đáy kiểu bể nối 

tiếp với kênh dẫn hạ lưu và nối tiếp vào suối cũ. 

- Cầu qua tràn: cầu bản bê tông cốt thép 02 nhịp 6,00m, bề rộng mặt cầu 5,0m.  

- Cống lấy nước: Hình thức cống có áp, đặt ngầm trong đập đất; cấu tạo cống 

ống thép bọc bê tông cốt thép, cao độ đáy cống +70,00m, chiều dài cống 

L=100,00m. 

- Đường quản lý vận hành: đường lên hồ dài 200,0m; bề rộng nền đường 

Bn=5,0mmặt đường rộng 3,5m bằng BTXM. 

- Hệ thống kênh tưới: Tổng chiều dài đầu tư xây dựng mới tuyến kênh chính, 

kênh nhánh Bắc và kênh nhánh Nam khoảng 2,5km; Mặt cắt kênh hình chữ nhật, 

bằng bê tông cốt thép. 

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

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

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. 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 TƢ 
 

Số: 157 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Quảng Nam, ngày  25 tháng  3  năm 2020 

  

BÁO CÁO 

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

Dự án: H  chứ  nƣ c Ch u Sơn  x  Quế An  hu  n Quế Sơn 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 

16/3/2020 của UBND hu  n Quế S n thẩm định báo cáo đề xuất chủ trư ng đầu 

tư dự án: H  ch a nư c Ch u S n  x  Quế An  hu  n Quế S n. Sau khi xem 

xét  tổng hợp ý kiến của các c  quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 

kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trư ng đầu tư dự án: H  ch a nư c Ch u 

S n  x  Quế An  hu  n Quế S n như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Báo cáo đề xuất chủ trư ng đầu tư dự án: H  ch a nư c Ch u S n  x  

Quế An  hu  n Quế S n theo qu  định của Luật Đầu tư công. 

2. Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 16/3/2020 của UBND hu  n Quế S n;  

3. Báo cáo thẩm định n i    đề xuất chủ trư ng đầu tư dự án số     BC-

UBND ngà   6        của UBND hu  n Quế S n. 

4. Báo cáo thẩm định ngu n vốn và khả n ng c n đối vốn t  ng n sách 

hu  n đầu tư dự án số     BC-UBND ngà   6        của UBND hu  n Quế 

S n. 

5. Các tài li u liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công số  9    9 QH 4. 

2. Nghị định số   6    5 NĐ-CP ngà           5 của Chính phủ về 

hư ng dẫn thi hành m t số điều của Luật Đầu tư công; 

3. Nghị định số        8 NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi   ổ sung m t 

số điều Nghị định số 77    5 NĐ-CP ngà     tháng 9 n m    5 của Chính phủ 

về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng n m, số   6    5 NĐ-CP ngày 31 

tháng    n m    5 của Chính phủ về hư ng dẫn thi hành m t số điều của Luật 

đầu tư công và số  6     6 NĐ-CP ngà     tháng    n m    6 của Chính phủ 

về c  chế đặc thù trong quản lý đầu tư x   dựng đối v i m t số dự án thu c các 

chư ng trình mục tiêu quốc gia giai đoạn    6 - 2020; 
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4. Nghị qu ết số  9 NQ-HĐND ngà   6       8 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công n m    9; 

5. Qu ết định số  678 QĐ-UBND ngà   7       8 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về vi c giao chỉ tiêu kế hoạch phát tri n kinh tế - x  h i và dự toán ng n 

sách nhà nư c n m    9; 

6. Thông  áo số    TB-HĐND ngà   8         của HĐND tỉnh về Kết 

luận của đ ng chí Phan Vi t Cường -   viên Ban Chấp hành Trung ư ng Đảng  

Bí thư Tỉnh ủ   Chủ tịch HĐND tỉnh  Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại cu c h p 

ngà     tháng    n m     . 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

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

2. Đ n vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính; Sở Nông nghi p và PTNT. 

3. Hình th c thẩm định: Lấ  ý kiến  ằng v n  ản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:   

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: H  ch a nư c Ch u S n  x  Quế An  hu  n Quế S n. 

 . Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

3. Cấp qu ết định chủ trư ng đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Chủ đầu tư: UBND hu  n Quế S n. 

6. Địa đi m thực hi n dự án:    Quế An  hu  n Quế S n  tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng m c đầu tư:  8.5  .000.000 đ ng  Hai mư i tám t   n m 

tr m  a mư i hai tri u đ ng . 

8. Ngu n vốn đề nghị thẩm định:  

- Vốn ng n sách tỉnh:  7.5   tri u đ ng. 

- Vốn ng n sách hu  n Quế S n:   .    tri u đ ng. 

9. Thời gian thực hi n: n m   20- 2022. 

10. Ngành  lĩnh vực đầu tư: Ngành Nông nghi p và PTNT. 

  . Hình th c đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

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

1.   kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công v n số 753/STC-ĐT ngà  

           g m các n i dung sau: 

- Về ngu n vốn ng n sách tỉnh  theo đề xuất của UBND hu  n là phù hợp 

v i m c vốn HĐND tỉnh đ  thống nhất h  trợ theo Nghị qu ết số  9 NQ-HĐND 

ngà   6       8 về kế hoạch đầu tư công n m    9 và Thông  áo số    TB-

HĐND ngà   8        . Tại Qu ết định số  678 QĐ-UBND ngày 07/12/2018 
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của UBND tỉnh Quảng Nam về vi c giao chỉ tiêu kế hoạch phát tri n kinh tế - x  

h i và dự toán ng n sách nhà nư c n m    9  UBND tỉnh đ  ph n  ổ cho dự án 

nà  là  4 t  đ ng trong kế hoạch n m    9. Đề nghị lập thủ tục chu  n ngu n 

sang n m      đ  sử dụng số vốn nà  thực hi n công tác chuẩn  ị và khởi công  

thi công công trình.  

- Nhu cầu vốn c n lại đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu  áo cáo cấp có thẩm 

qu ền đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn      -    5 nhằm thực hi n dự 

án đảm  ảo thời gian theo Luật Đầu tư công. 

2.   kiến của Sở Nông nghi p và PTNT:  

2.1 Công v n số 1362/SNN&PTNT-CCTL ngày 14/8/2019: 

- Về sự cần thiết phải đầu tư  mục tiêu đầu tư: Sở Nông nghi p và PTNT 

c   ản thống nhất theo n i dung đề xuất dự án do chủ đầu tư lập. 

- Về sự phù hợp v i qu  hoạch: Dự án h  ch a Ch u S n nằm trong qu  

hoạch  phát tri n thu  lợi đến n m    5  tầm nhìn      đ  được UBND tỉnh 

Quảng Nam phê du  t tại Qu ết định số  695 QĐ-UBND ngày 16/5/2017. 

- Về qui mô đầu tư của dự án: 

Thống nhất qui mô dự án x   dựng h  ch a nư c Ch u S n  x  Quế An  

hu  n Quế S n theo như Báo cáo đề xuất chủ trư ng đầu tư  g m các hạng mục 

công trình như: Đập đất  tràn xả lũ  cống lấ  nư c  h  thống kênh tư i  đường 

quản lý và nhà quản lý.  

Tu  nhiên  hi n na  trên địa  àn x  Quế An  hu  n Quế S n chưa có công 

trình nư c sạch nông thôn tập trung  người d n chủ  ếu dùng ngu n nư c giếng 

đóng đ  sử dụng  ở m t số khu vực ngu n nư c có  ị nhiễm phèn  khi thời tiết 

nắng nóng  khô hạn có xả  ra tình trạng thiếu nư c cục   . Do đó  đề nghị chủ 

đầu tư khảo sát  đánh giá nhu cầu sử dụng nư c sạch trong mục tiêu của dự án 

và  ổ sung đầu tư x   dựng hạng mục công trình cấp nư c sinh hoạt tập trung 

vào dự án x   dựng h  ch a Ch u S n  x  Quế An. 

- Về tổng m c đầu tư: Đề nghị tính toán lại tổng m c đầu tư dự án sau khi 

điều chỉnh   ổ sung các n i dung góp ý về kỹ thuật nêu trên. 

2.2 Công v n số 511/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 24/3/2020: 

C n c  vào mục tiêu  nhi m vụ dự án và các điều ki n về địa hình  địa 

chất  thổ nhưỡng  thủ  v n công trình  qui mô đầu tư x   dựng công trình h  

ch a Ch u S n đ  được Sở Nông nghi p và PTNT góp ý tại các v n  ản số 

471/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 09/4/2019, 1362/SNN&PTNT-CCTL ngày 

 4 8    9   ao g m:     dựng m i cụm công trình đầu mối g m    đập đất cấp 

III (cao dư i  5m      tràn xả lũ  lưu vực   4km
2
      cống lấ  nư c đường kính 

D=4 cm  dài khoảng    m ; h  thống kênh BTCT dài khoảng 5   km phục vụ 

tư i cho 45ha đất nông nghi p và các công trình phụ trợ g m nhà quản lý  

đường quản lý vận hành dài   8km và h  thống đi n   4KV đến công trình; tổng 

m c đầu tư x   dựng công trình khoảng 4 -45 t  đ ng. 

Theo n i dung Báo cáo đề xuất chủ trư ng đầu tư của hu  n Quế S n tại 

Tờ trình số 54 TTr-UBND ngà   6         do điều ki n ngu n vốn  qui mô đầu 
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tư x   dựng công trình h  ch a nư c Ch u S n có điều chỉnh giảm m t số hạng 

mục như sau: Không x   dựng nhà quản lý vận hành  không  ê tông hóa đường 

quản lý vận hành  tận dụng lại m t phần kênh  ê tông cũ và kênh đất hi n có của 

đập d ng ch u S n đ  phục vụ tư i di n tích hi n trạng đ ng thời vận đ ng nh n 

d n giải phóng mặt  ằng x   dựng m t số tu ến kênh m i. Tổng m c đầu tư x   

dựng công trình được lập theo qui mô đầu tư x   dựng nêu trên khoảng h n  8 5 

t  đ ng.    

Qua ph n tích  đánh giá tính chất kỹ thuật công trình  trong đó tham khảo 

chi phí đầu tư m t số công trình được lập theo định m c m i  an hành giảm t  5 

÷  %   Sở Nông nghi p và PTNT nhận thấ  tổng m c đầu tư x   dựng h  ch a 

nư c Ch u S n nêu trên là phù hợp v i qui mô đầu tư x   dựng các hạng mục 

công trình đề xuất  trong đó ưu tiên đầu tư hoàn thi n cụm công trình đầu mối 

nhằm đảm  ảo an toàn h  ch a. Đối v i h  thống kênh  công trình phụ trợ chỉ 

đầu tư đảm  ảo nhi m vụ tư i và phục vụ công tác quan lý; đề nghị UBND 

hu  n Quế S n tiếp tục  ố trí ngu n vốn  đầu tư hoàn thi n đảm  ảo phát hu  

tối đa hi u quả của dự án. 

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

  . Sự cần thiết đầu tư dự án:    

   Quế An có di n tích  6 44 km², trong đó  di n tích đất nông nghi p 

chiếm 84 59%. Thôn Ch u S n, xã Quế An là m t trong những vùng c n nhiều 

khó kh n  nhất là trong sản xuất nông nghi p  các h  d n địa phư ng chủ  ếu 

sống  ằng nghề nông trên di n tích ru ng lúa m t vụ  không có nư c tư i chủ 

đ ng  địa hình là ru ng  ậc thang  n ng suất thấp   6   tạ ha   vào mùa khô, khu 

vực nà  không có nư c sinh hoạt  phải đi lấ  nư c ở rất xa.  

C n c  điều ki n tự nhiên tại khu vực  phía thượng lưu đập    thu c thôn 

Ch u S n, xã Quế An có    vị trí thuận lợi đ  x   dựng h  ch a có th  đảm  ảo 

tư i ổn định cho 45ha đất nông nghi p trong đó có 4 ha đất lúa   5 ha đất màu 

và cấp nư c sinh hoạt cho khoảng  .    người. 

Vi c đầu tư x   dựng h  ch a nư c Ch u S n nhằm phục vụ tư i chủ đ ng 

cho khoảng 45ha di n tích đất nông nghi p  trong đó ổn định tư i cho  5 ha 

hi n có và tư i mở r ng thêm   ha   góp phần t ng  ư c ổn định và n ng cao 

đời sống nh n d n trong vùng  cải tạo môi trường sinh thái và giao thông n i 

vùng  tạo điều ki n phát tri n kinh tế x  h i địa phư ng là hết s c cần thiết. 

2. Sự tu n thủ các qu  định của pháp luật trong n i dung h  s  trình thẩm 

định: Về c   ản thành phần và n i dung h  s   áo cáo đề xuất chủ trư ng đầu tư 

dự án H  ch a nư c Ch u S n  x  Quế An  hu  n Quế S n đảm  ảo theo trình 

tự  thủ tục theo các qu  định của nhà nư c.  

3. Sự phù hợp v i các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và qu  hoạch phát 

tri n kinh tế - x  h i vùng  l nh thổ; qu  hoạch phát tri n ngành  lĩnh vực: công 

trình nằm trong qui hoạch  phát tri n thu  lợi đến n m    5  tầm nhìn      đ  
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được UBND tỉnh Quảng Nam phê du  t tại Qu ết định số  695 QĐ-UBND 

ngày 16/5/2017. 

4. Sự phù hợp v i tiêu chí ph n loại dự án nhóm A  nhóm B và nhóm C: 

Dự án nhóm C thu c lĩnh vực qu  định tại khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư công 

số  9    9 QH 4 có tổng m c đầu tư dư i 60 t  đ ng: Dự án đề xuất có tổng 

m c đầu tư 28,53 t  đ ng nên theo tiêu chí ph n loại dự án đầu tư công  dự án 

được xác định là dự án nhóm C. 

5. Các n i dung qu  định tại Điều  5 và Điều  6 của Luật Đầu tư công: 

a) Qu  mô đầu tư:  

- Đập đất: chiều dài đập L=  46m  chiều cao đập l n nhất Hmax= 5   m; 

Cao đ  đỉnh đập đất +8 .8 m.  

- Tràn xả lũ: Tràn tự do  ngưỡng tràn +78 74m; Btràn =     m; th n tràn có 

đoạn thu hẹp dài     m và dốc nư c dài 8 m. Hình th c tiêu n ng đá  ki u    

nối tiếp v i kênh dẫn hạ lưu và nối tiếp vào suối cũ. 

- Cầu qua tràn: cầu  ản  ê tông cốt thép    nhịp 6   m   ề r ng mặt cầu 

5,0m.  

- Cống lấ  nư c: Hình th c cống có áp  đặt ngầm trong đập đất; cấu tạo 

cống ống thép   c  ê tông cốt thép  cao đ  đá  cống +7    m  chiều dài cống 

L=100,00m. 

- Đường quản lý vận hành: đường lên h  dài      m;  ề r ng nền đường 

Bn=5  mmặt đường r ng   5m  ằng BT M. 

- H  thống kênh tư i: Tổng chiều dài đầu tư x   dựng m i tu ến kênh 

chính  kênh nhánh Bắc và kênh nhánh Nam khoảng   5km;  Mặt cắt kênh hình 

chữ nhật,  ằng  ê tông cốt thép. 

b) Hình th c đầu tư: Đầu tư công. 

c) Các ngu n vốn và khả n ng c n đối vốn:  

- Đối v i ngu n ng n sách hu  n: UBND hu  n Quế S n đ  thẩm định 

ngu n và khả n ng c n đối ngu n t  ng n sách hu  n tại Báo cáo số     BC-

UBND ngà   6        và  ố trí vốn trong    n m      -2022). 

- Đối v i ngu n ng n sách tỉnh: Tại Nghị qu ết số  9 NQ-HĐND ngà  

 6       8  Thông  áo số    TB-HĐND ngà   8          HĐND tỉnh thống 

nhất giữ ngu ên m c ng n sách tỉnh h  trợ thực hi n dự án là  7.5   tri u đ ng.  

d) Thời gian  tiến đ  thực hi n: Theo báo cáo đề xuất dự án thời gian tiến 

đ  thực hi n dự án n m   20-2022  phù hợp v i qui mô đầu tư dự án nhóm C và 

khả n ng c n đối vốn. 

đ) Về tổng m c đầu tư của dự án được lập trên c  sở khái toán theo suất 

đầu tư của công trình tư ng tự và đ  được Sở Nông nghi p và PTNT đánh giá 

phù hợp. 
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e) N i dung báo cáo đề xuất chủ trư ng đầu tư dự án đ  xác định s    , 

đánh giá  tính toán về hi u quả kinh tế - x  h i   ảo v  môi trường và phát tri n 

 ền vững. 

IV. KẾT LUẬN 

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

xuất chủ trư ng đầu tư: H  ch a nư c Ch u S n  x  Quế An  hu  n Quế S n, 

kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh qu ết định chủ trư ng đầu 

tư. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND hu  n Quế S n; 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 
(E:\Hoang20\NN&PTNT\HoChauSon.QSon.docx) 

 

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: 153 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 24  tháng  3  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Hồ ch   n  c Châu S n     Quế An, hu  n Quế S n 

 

Kính gửi: UBND hu  n Qu  S n 

 

Sở K  hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 54/TTr-UBND ngà  

16/3/2020 c   UBND hu  n Qu  S n về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn dự án Hồ ch   nư c Châu S n     Qu  An  hu  n Qu  S n  t nh Quảng 

Nam. S u khi  em  ét  tổng hợp ý ki n c   c  qu n liên quan, Sở K  hoạch và 

Đầu tư báo cáo k t quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án như 

sau: 

Phần th  nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ    tài li u thẩm định 

1. Báo cáo đề  uất ch  trư ng đầu tư dự án số 100/BC-UBND ngày 

16/3/2020 c   UBND hu  n Qu  S n; 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ đề  uất ch  trư ng đầu tư dự án số 101/BC-

UBND ngày 16/3/2020 c   UBND hu  n Qu  S n. 

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

hu  n đầu tư dự án số 102/BC-UBND ngà  16/3/2020 c   UBND hu  n Qu  

S n. 

II. Các căn c  pháp l  đ  thẩm định 

1. Luật Đầu tư công ngà  13/6/2019; 

2. Nghị qu  t số 39/NQ-HĐND ngà  06/12/2018 c   HĐND t nh về k  

hoạch đầu tư công năm 2019; 

3. Qu  t định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 c   UBND t nh 

Quảng N m về vi c gi o ch  ti u k  hoạch phát tri n kinh t  -    hội và dự toán 

ngân sách nhà nư c năm 2019; 

4. Thông báo số 02/TB-HĐND ngà  08/01/2020 c   HĐND t nh về K t 

 uận c   đồng chí  h n Vi t Cường -   vi n B n Chấp hành Trung ư ng Đảng  

Bí thư T nh     Ch  tịch HĐND t nh  Trưởng đoàn ĐBQH t nh tại cuộc h p 

ngà  02 tháng 01 năm 2020 

III. Tổ ch c thẩm định 

1. Đ n vị ch  trì thẩm định: Sở K  hoạch và Đầu tư. 

2. Đ n vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 
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3. Hình th c phối hợp thẩm định: Lấ  ý ki n Sở Tài chính tại Công văn số 

366/SKHĐT-KTN ngày 17/3/2020 c   Sở K  hoạch và Đầu tư. 

Phần th  hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. M  tả th ng tin chung dự án 

1. T n dự án: Hồ ch   nư c Châu S n. 

2. Dự án nhóm: C 

3. Cấp qu  t định ch  trư ng đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân t nh. 

4. Cấp qu  t định đầu tư dự án:    b n nhân dân t nh. 

5. Ch  đầu tư: UBND hu  n Qu  S n. 

6. Đị  đi m thực hi n dự án: Xã Qu  An  hu  n Qu  S n  t nh Quảng 

Nam. 

7. Dự ki n tổng m c đầu tư: 28.532 tri u đồng (H i mư i tám t   năm 

trăm b  mư i h i tri u đồng). 

- Nguồn ngân sách t nh: 17.500 tri u đồng. 

- Nguồn ngân sách hu  n Qu  S n: 11.032 tri u đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách t nh. 

9.  hân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Đồng 

Năm Ngân  ách tỉnh 

Năm 2020 4.000.000.000 

Năm 2021-2022 13.500.000.000 

Tổng cộng 17.500.000.000 

10. Thời gi n thực hi n: Từ năm 2020 đ n 2022 

11. Ngành   ĩnh vực đầu tư: Ngành Nông nghi p và  TNT.  

12. Hình th c đầu tư: Đầu tư trực ti p từ Ngân sách Nhà nư c. 

II. Tổng h p   kiến thẩm định c   đ n vị phối h p 

Tổng hợp ý ki n thẩm định c   Sở Tài chính (Công văn số 753/STC-ĐT 

ngày 23/3/2020)  gồm các nội dung sau: 

- Về nguồn vốn ngân sách t nh  theo đề  uất c   UBND hu  n  à ph  hợp 

v i m c vốn HĐND t nh đ  thống nhất h  trợ theo Nghị qu  t số 39/NQ-HĐND 

ngà  06/12/2018 về k  hoạch đầu tư công năm 2019 và Thông báo số 02/TB-

HĐND ngà  08/01/2020. Tại Qu  t định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 

c   UBND t nh Quảng N m về vi c gi o ch  ti u k  hoạch phát tri n kinh t  -    

hội và dự toán ngân sách nhà nư c năm 2019  UBND t nh đ  phân bổ cho dự án 

nà   à 04 t  đồng trong k  hoạch năm 2019. Đề nghị  ập th  t c chu  n nguồn 

s ng năm 2020 đ  sử d ng số vốn nà  thực hi n công tác chuẩn bị và khởi công  

thi công công trình.  

- Nhu cầu vốn còn  ại đề nghị Sở K  hoạch và Đầu báo cáo cấp có thẩm 

qu ền đư  vào k  hoạch đầu tư công gi i đoạn 2021 - 2025 nh m thực hi n dự 

án đảm bảo thời gi n theo Luật Đầu tư công. 
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III. Ý kiến thẩm định c   S  Kế hoạch và Đầu t  

1. Về quy trình thủ tục đầu tư 

Dự án đ  được HĐND t nh thống nhất h  trợ tại Nghị qu  t số 39/NQ-

HĐND ngà  06/12/2018 về k  hoạch đầu tư công năm 2019. Tr n c  sở đó  

UBND hu  n Qu  S n đ  tri n kh i thực hi n đ ng trình tự th  t c về  ập báo 

cáo đề  uất ch  trư ng đầu tư dự án. 

2. Về tổng mức đầu tư 
Tr n c  sở đề nghị c   UBND hu  n Qu  S n  UBND t nh báo cáo 

HĐND t nh tổng m c đầu tư dự án và đ  được thống nhất tại Nghị qu  t số 

39/NQ-HĐND ngà  06/12/2018  Thông báo số 02/TB-HĐND ngà  08/01/2020 

c   HĐND t nh và Qu  t định số 3678/QĐ-UBND ngà  07/12/2018 c   UBND 

t nh. Vì vậ   Sở K  hoạch và Đầu tư  ác định tổng m c đầu tư dự án tr n Báo 

cáo đề  uất ch  trư ng đầu tư c   UBND hu  n Qu  S n. 

3. Về nguồn vốn đầu tư 

Đối v i nguồn ngân sách hu  n: UBND hu  n Qu  S n đ  thẩm định 

nguồn và khả năng cân đối nguồn từ ngân sách hu  n tại Báo cáo số 102/BC-

UBND ngày 16/3/2020 và bố trí vốn trong 03 năm (2020-2022). 

Đối v i nguồn ngân sách t nh: Tại Nghị qu  t số 39/NQ-HĐND ngà  

06/12/2018, Thông báo số 02/TB-HĐND ngà  08/01/2020  HĐND t nh thống 

nhất gi  ngu  n m c ngân sách t nh h  trợ thực hi n dự án  à 17.500 tri u đồng.  

4. Về cân đối vốn 

Đối v i nguồn ngân sách hu  n: Tại Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 

16/3/2020, UBND hu  n Qu  S n thống nhất bố trí 11.032 tri u đồng từ nguồn 

ngân sách hu  n thực hi n đầu tư dự án từ năm 2020. 

Đối v i nguồn ngân sách t nh: Sở K  hoạch và Đầu tư sẽ th m mưu 

UBND t nh báo cáo HĐND t nh bố trí 17.500 tri u đồng đ  thực hi n đầu tư dự 

án ph  hợp v i khả năng cân đối nguồn ngân sách t nh. 

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

S u khi dự án đảm bảo các th  t c đầu tư theo qu  định  Sở K  hoạch và 

Đầu tư sẽ th m mưu UBND t nh báo cáo HĐND t nh bố trí 17,5 t  đồng từ 

nguồn ngân sách t nh thực hi n đầu tư dự án trong thời gi n không quá 03 năm  

k  từ năm 2020 (phân kỳ bố trí kế hoạch năm 2020 là 4 t   ồng và năm 202 -

2022 là 13,5 t   ồng). 

IV. Kết luận 

Dự án Hồ ch   nư c Châu S n     Qu  An  hu  n Qu  S n  t nh Quảng 

Nam dự ki n tổng m c đầu tư khoảng 28.532 tri u đồng; trong đó  ngân sách 

t nh là 17.500 tri u đồng. Sở K  hoạch và Đầu tư sẽ th m mưu UBND t nh bố trí 

17.500 tri u đồng từ nguồn ngân sách t nh thực hi n đầu tư dự án trong thời gi n 

không quá 03 năm  k  từ năm 2020 (phân kỳ bố trí kế hoạch năm 2020 là 4 t  

 ồng và năm 2020-2021 là 13,5 t   ồng). 

Đề nghị UBND hu  n Qu  S n chịu trách nhi m rà soát nội dung  qu  

mô  ti u chuẩn  định m c đầu tư c   dự án theo đ ng qu  định hi n hành, đảm 

bảo hi u quả đầu tư; hoàn ch nh hồ s   th  t c trình cấp thẩm qu ền ph  du  t 
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ch  trư ng đầu tư đ  tri n kh i thực hi n; đồng thời nghi n c u    c ti n các 

nguồn vốn đầu tư khác đ  đẩ  nh nh ti n độ thực hi n dự án./.  

Nơi nhận: 

- Như tr n; 

- UBND t nh (b/c); 

- Ban GĐ; 

- Lưu: VT  KTN  TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 

 

 

 





UBND TINH QUANG NAM 
S1 TM CHINH 

S6: 3 /STC-DT 

V/vthamgiakinthAm djnh 
nguôn von Va khã nng can dôi 
von dir an Ho chra nuâc Châu 
Son, xã Que An, huyn Quê 
Son 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

Quáng Nam, ngày 23 thang .3 nám 2020 

p ,. 9 •_ A Kinh gui: So Ke hoach  va Dau tir. 

Theo ct nghj cüa Sâ K hoach  và D&u tu t?i  Cong van s 366/SK}DT-KTN 
ngay 17/3/2020 ye vice tham dnh nguon von d%r an Ho chixa nuoc Chau Son, xa 
Quê An, huyn Quê Son; So Tài chunh có kiên nhu sau: 

1. V sr cn thit d.0 tu, quy mô du tu và giâi pháp k5 thu.t: 
9 p p 

a) Tai  mtic II Báo cáo dê xuât chii truong dâu tu so 100IBC-UBND ngày 
16/3/2020, UBND huyn Qu San báo cáo hin trang khu virc dir an (xâ Quê An) 
thiêu h thong kênh cap 2 trO xung cüa h th6ng kênh N3-2 h ch(ra nuOc Vit 
An nên con khoâng 85ha dt liia canh tác bang nu&c trOi, trong do 55ha sê duqc 
tuOi khi xay dirng kênh N3-2-1 (là kênh c4p 2 cia kênh N3-2 ha ch&a nwó'c Vit 
An) trong näm 2020; 30ha cOn iai  ci1ng vOi l5ha d.t hia xã Qu Phong lan c.n 
nàm cao hon mçrc nuOc kênh N3-2 nên không the sO dng nuOc cüa kênh N3-2, 
do vây huyn d xu.t xây drng h chüa rnrOc Châu San d phic vii tuOi cho 45ha 
nay. 

D nghj huyn Qu San kháo sat k5, 1y kin các ngành và các chuyên gia 
thüy lçii dê nghiên ciru dua ra t6i thiu 02 phuung an c.p nuOc cho khu tirOi 45ha 
nêu trên, dê so sánh dánh giá tInh khá thi v m.t k5 thuat  xây dimg và tlnh hiu 
qua ye kinh tê nhãm 1a chçn phuong an t6t nht. VI di, ngoài phLrong an xây 
d%mg ho ehura nhu dê xuât, tM có th xem xét phuong an xây drng tram born tang 
áp lay nguOn nuOc tr cuoi kênh N3-2 (hoc N3-2-1). Trong tru&ng hqp mOe dâu 
tix ti.rang duong nhau gifta 02 phug an thi nên uu tiên chn phi.rong an không 
xay dung ho chua, vi yeu cau quan ly ho chua phuc tap han, nguy co mat an toan 
trong vn hành màa lii cao han, chi phi bào trI hang nàm cao hon... 

b) Nuvn 1ira chçn phuong an xây dmg h chOanuOc, d nghjS&Khoach 
va Dau tu lay y hen cua So Nong nghiçp va PTNT ye giai phap thiet ke, tan suat 
lü tinh toán, quy mo dâu tu và tong mOe dâu tu (lwu5 quán l chip/il bao gôm h 
thông d/nh m&c mó'i, giá n/ian cong và ca may mó'i theo Nghj djnh sO 68/2019/ND-
CP) theo churc nàng cüa SO quan 1' cong trmnh xây drng chuyên ngành. Lay 5' kiên 
SO Tài nguyen va Môi truOng ye din tIch rung bj mat do ngp trong lông ho (neu 
co), dánh giá tác dng môi truOng, h sinh thai và phuong an di dan vOng h du 
cl3p khi có sir CO vc dip. 



, , , , 
2. Vê nguôn von và khá näng can doi von: 

UBND huyn Qu San d xut tng müc du tu 28,532 t5 dng, scr dng von 
ngân sách tinh 17,5 tr dOng (chia 1am 03 nàm, 2020: 04 t' dông, 2021: 8,5 t dong 
và 2022: 05 tr  dông), phân con 

lai 11,032 tr dông si'r ding von ngãn sách huyn. 

a) V sir diing ngun ngân sách tinh: müc d xut 17,5 t dng cija huyn là 
phil hccp mirc vén HDND tinh théng nh.t h trçi theo Nghj quyt s 39/NQ-1IDND 
cila HDND tinh ngày 06/12/2018 và chü trilang cila Thu?mg trirc HDND tinh tai 
Thông báo sO 02/TB-HDND ngày 08/01/2020. Trong kê hoach 2019, UBND tinh 

A A A A da phan bo cho dir an nay 04 ty dong tal  Quyet dnh so 3678/QD-UBND ngay 
07/12/2018, S& Tài chInh dA nhp d toán chi h trg cho ngân sách huyn Quê 
San. Trithc mt d nghj l.p thu tiic chuyn nguOn sang 2020 dê sil ding so von 
nay thrc hin cong tác chuân bj dâu tu và khOi công, thi cong cOng trInh. Nhu câu 
von con lai  dê nghj Si Kê hoach va Du tu báo cáo cap có thâm quyên dua vào 
kê hoach  du tu cong giai doan 2021 - 2025 dé thrc hin dir an. 

b) V si:r diing ngun ngân sách huyn: S vn ngân sách huyn dr kin 
11,032 tr ding, b tn trong 03 nãm 2020 - 2022; ké hoach nàm 2020 chua bô tn, 
dngh UBND huyn xem xét khã näng thu ngân sáchhuynnãm 2020 trong dieu 
kiçn dch bçnh Covid-19 dang dien bien phuc tap  de dr luang tmh kha tin, dat 
vO'i các nàm tip theo tin xây diing ké hoach  trung  ban  giai don 2021 - 2025 dê 
thirc hin. Luu trong qua trInh thrc hin dr an nêu có thu câu tang tong müc 
dâu tu thi ngân sách huyn ti can d6i phn tang them ngoài 11,032 t diông dçr 
hen neu tren, theo chu trt.rang cua Thuong trirc HDND tmh tal  Thong bao so 
02/TB-HDND ngày 08/01/2020. 

D nghj, SOr K hoach  và Du tu nghien cüu tng hcip./. 

Noinhln: 
- Nhu trên; 
-Luu:VT,DT. 
(D:Tnthng 2O2OU kiin v thdiii rnnh gdn 
win, Báo cáo d x4t ch ln,ovg odu i 
án.docx) 

KT. GIAM DOC 
PHOGIAMDIC 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

   HUYỆN QUẾ SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  100 /BC-UBND            Quế Sơn, ngày  16 tháng 03 năm 2020 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 
Dự án: Hồ chứa nƣớc Châu Sơn, xã Quế An. 

Địa điểm: Xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 

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

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

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

quản lý đầu tư và xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

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

chí Phan Việt Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 

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

UBND huyện Quế Sơn kính trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và 

Đầu tưtỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự ánHồ chứa nước Châu Sơn,xã 

Quế An với các nội dung chính sau: 

I . THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp Quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Quế Sơn 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế An, huyện Quế Sơn. 

6. Dự kiến kinh phí đầu tư dự án: 28.532.000.000 đồng( Hai mươi tám tỷ, 

năm trăm ba mươi hai triệu đồng y ). 

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và đối ứng ngân sách huyện. 

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

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

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: 
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+ 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 : 

- Đất  nông nghiệp  : 21.172 ha. 

- Đất phi nông nghiệp : 4.12797 ha;  

- Đất chưa sử dụng  : 446,41 ha. 
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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. 

- 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 
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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 

2.1. Hiện trạng khu vực dự án 

Hiện nay, cơ sở hạ tầng phục sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện có 8 

hồ chứa nước lớn nhỏ, với dung tích hữu ích gần 11,87 triệu m
3
; 27 Trạm bơm 

điện có tổng công suất từ 5.610 m
3
/h; 24 đập dâng kiên cố, 20 đập thời vụ và 02 

hệ thống kênh tưới thuộc công trình thuỷ lợi Phú Ninh và Việt An; hệ thống 

kênh tưới nội đồng đã được kiên cố hóa 248,56 km/279,86 km, đạt 88,81% tổng 

chiều dài kênh tưới, tăng 36,4% so với năm 2015, đảm bảo phục vụ tưới cho gần 

85,5% diện tích canh tác lúa và trên 8% diện tích canh tác màu toàn huyện(diện 

tích canh tác lúa 4060 ha, diện tích canh tác cây hàng năm 6.868 ha).Hệ thống 
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đê, kè sông vùng xung yếu đã được kiên cố hóa 2,78 km/12 km và hệ thống 

kênh tiêu úng 2,6 km/16,7 km. Ngoài các hồ chứa có khả năng tưới ổn định, hầu 

hết các đập dâng đều không đảm bảo nguồn nước do rừng đầu nguồn ngày càng 

bị suy giảm. Theo phương hướng phát triển thuỷ lợi của huyện, trong những 

năm đến cần phải xây dựng mới hồ Lộc Đại xã Quế Hiệp (đã được bố trí vốn) và 

hồ Châu Sơn và hệ thống kênh mương nhằm đảm bảo tưới khoảng 460ha diện 

tích lúa thường xuyên sử dụng nước trời.  

2.2. Tình hình dân sinh, kinh tế, xã hội 

Hồ chứa nước Châu Sơn nằm trên địa bàn xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam có 70% dân số sống dựa vào nông nghiệp và còn lại 30% đang tiếp 

tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ. Trong đó 

xã Quế An và Quế Phong hiện nay vẫn còn hơn 100ha đất lúa thường xuyên khô 

hạn. Một bộ phận nhân dân còn khó khăn; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, quy 

mô nền kinh tế nhỏ, các nguồn lực đầu tư phát triển còn yếu, kết cấu hạ tầng vẫn 

chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, trình độ và quy mô sản xuất, kinh doanh 

còn nhỏ lẻ. 

Việc đầu tư công trình hồ chứa nước Châu Sơn là nhiệm vụ quan trọng góp 

phần phòng chống thiên tai, chống lũ quét, hạn chế lũ tràn vùng hạ lưu, tạo điều 

kiện phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn, vùng núi, phát triển du lịch sinh 

thái nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực. 

2.3. Quy hoạch phát triển kinh tế và quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn 

nước trong lưu vực 

Việc xây dựng công trình hồ chứa nước Châu Sơnphù hợp với quy hoạch 

phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 

1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt 

Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030.  

2.4. Sự cần thiết đầu tư 

Xã Quế An có diện tích 16,44 km², dân số năm 2018 là 5.123 người, mật 

độ dân số đạt 311 người/km². Diện tích đất nông nghiệp chiếm 84,59%.Xã Quế 

An là một địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. 

Trong đó,thôn Châu Sơn là vùng khó khăn, các hộ chủ yếu sống bằng nghề nông 

trên diện tích ruộng lúa một vụ, không có nước tưới chủ động, địa hình là ruộng 

bậc thang, năng suất thấp (26,2 tạ/ha). Đời sống nhân dân rất khó khăn. Vào 

mùa khô, khu vực này không có nước sinh hoạt, phải đi lấy nước ở rất xa.  

Theo quy hoạch thủy lợi, hầu hết diện tích lúa của xã Quế An do kênh N3-

2 hồ chứa nước Việt An đảm nhiệm tưới. Tuy nhiên do thiếu hệ thống kênh cấp 

2 trở xuống nên vẫn còn khoảng hơn 85 ha đất lúa vẫn canh tác bằng nước trời. 

Trong đó khoảng 55 ha thuộc các thôn khác sẽ được tưới khi xây dựng kênh N3-

2-1 trong năm 2020; còn lại khoảng 45 ha (kể cả 15 ha lúa xã Quế Phong) do 

khu tưới nằm cao hơn kênh N3-2 nên thường xuyên khô hạn. Mặc dù địa 

phương đã xây dựng đập dâng 31 nhằm đảm bảo tưới cho 15 ha đất nông nghiệp 

không chủ động nước trong khu vực nhưng do dòng chảy về mùa khô không ổn 

định nên sản xuất rất bấp bênh, năng suất và sản lượng đạt thấp. 
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Qua khảo sát điều kiện tự nhiên tại khu vực, phía thượng lưu đập 31 có 01 

vị trí thuận lợi để xây dựng hồ chứa có thể đảm bảo tưới ổn định cho 45ha đất 

nông nghiệp trong đó có 40ha đất lúa, 05 ha đất màu và cấp nước sinh hoạt cho 

khoảng 2.000 người. 

Từ thực tế hiện trạng nêu trên cho thấy việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước 

Châu Sơn nhằm phục vụ tưới chủ động cho khoảng 45ha diện tích đất nông 

nghiệp (trong đó ổn định tưới cho 15 ha hiện có và tưới mở rộng thêm 30ha), 

góp phần giải quyết vấn đề thiếu lương thực, từng bước ổn định và nâng cao đời 

sống nhân dân trong vùng, cải tạo môi trường sinh thái và giao thông nội vùng, 

tạo điệu kiện để phát triển kinh tế xã hội địa phương là hết sức cần thiết, phù 

hợp với nguyện vọng của nhân dân trong vùng. 

3. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm viđầu tƣ: 

3.1. Mục tiêu của dự án:Xây dựng hồ chứa nước Châu Sơn nhằm phục vụ 

tưới cho diện tích 45 ha đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và nuôi trồng thủy 

sản, kết hợp giao thông nông thôn, du lịch và cải tạo môi trường sinh thái vùng 

dự án, phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án. 

3.2. Cấp công trình và tần suất thiết kế: 

 - Cấp công trình: đầu mối cấp III, hệ thống kênh cấp IV. 

 - Tần suất lũ thiết kế : đầu mối p = 1,5%, 

 - Tần suất lũ kiểm tra: đầu mối p = 0,5%. 

 - Mức bảo đảm tưới và mưa thiết kế: p = 85%. 

 - Tần suất thiết kế dẫn dòng thi công: p = 10%. 

 - Tần suất gió max thiết kế p = 4%. 

  - Vị trí địa lý xây dựng hồ: 108
0
10’15” và 15

0
37’34”.  

3.3. Quy mô dự án:Căn cứ theo mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và khả 

năng cân đối vốn từ ngân sách huyện. UBND huyện đề xuất xây dựng mới hồ 

chứa nước Châu Sơn gồm các hạng mục chủ yếu có tính bức thiết để phát huy 

hiệu quả đầu tư như: đập chính với chiều dài khoảng 146m, tràn xả lũ, cống lấy 

nước, hệ thống kênh tưới, đường quản lý. 

3.3.1. Đập đất:Xây dựng hồ chứa nước Châu Sơn có qui mô kích thước 

như sau: chiều dài đập L= 146m, chiều cao đập lớn nhất Hmax=15,00m; Cao độ 

đỉnh đập đất +81.80m. Tuyến đập bố trí như bản vẽ mặt bằng bố trí chung, được 

chọn phù hợp điều kiện địa hình, khối lượng đắp ít nhất và thuận lợi bố trí tuyến 

Tràn xả lũ và cống lấy nước. 

3.3.2. Tràn xả lũ:Tràn xả lũ có vị trí tại một yên ngựa nằm bờ phải tuyến 

đập; hình thức Tràn tự do, ngưỡng tràn +78,74m; Btràn = 12,0m; thân tràn có 

đoạn thu hẹp dài 10,0m và dốc nước dài 80m, đặt trên nền đất sét pha với độ dốc 

i=7,5%÷15%. Hình thức tiêu năng đáy, kiểu bể nối tiếp với kênh dẫn hạ lưu và 

nối tiếp vào suối cũ. 

- Cầu qua tràn: Để phục vụ cho công tác quản lý vận hành; cầu bản bê tông 

cốt thép 02 nhịp 6,00m, bề rộng mặt cầu 5,0m (trùng tim tuyến đập đất), tiêu 
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chuẩn hoạt tải 0,5HL93.  

3.3.3. Cống lấy nƣớc:Cống lấy nước đặt tại bờ phải đập chính, Hình thức 

cống có áp, đặt ngầm trong đập đất; cấu tạo cống lag ống thép đường kính 

DN400mm bọc bê tông cốt thép, cao độ đáy cống +70,00m, chiều dài cống 

L=100,00m; vận hành lấy nước bằng van mặt bích D400mm đặt ở nhà vận hành 

hạ lưu cống. 

3.3.4. Đƣờng quản lý vận hành:Tận dụngtuyến đường dài 1,8km làm 

đường quản lý vận hành hồ, kết cấu mặt bê tông cũ rộng 3m.  

- Phần đường làm mới lên hồ dài 200,0m; bề rộng nền đường Bn=5,0mmặt 

đường rộng 3,5m bằng BTXM. 

3.3.5. Hệ thống kênh tƣới: Tổng chiều dài đầu tư xây dựng mới tuyến 

kênh chính, kênh nhánh Bắc và kênh nhánh Nam khoảng 2,5km, đảm bảo cung 

cấp cho diện tích tưới 40ha đất lúa 2 vụ và 05ha đất màu. Lưu lượng thiết kế 

Qtk=0,10m
3
/s. Độ dốc i=8x10

-4
. Mặt cắt kênh là hình chữ nhật bằng bê tông cốt 

thép. 

3.3.6. Các hạng mục thứ yếu còn lại: 

- Đối với nâng cấp tuyến đường quản lý hồ dài 1,8km, UBND huyện sẽ 

thực hiện việc nâng cấp mở rộng, mặt đường từ 3m lên 5m và kết hợp với đường 

dân sinh được lồng ghép trong chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn 

hằng năm. 

- Phần kênh đất hiện trạng còn lại 2,5km đang sử dụng chưa đầu tư trong 

giai đoạn này, UBND huyện sẽ từng bước đầu tư từ nguồn kiên cố hóa kênh 

mương theo phân cấp hằng năm. 

3.4. Phƣơng án xây dựng 

 3.4.1. Đập đất:Đập đất đồng chất, đắp đất K97 

a) Đỉnh đập: Dự kiến rộng 5m, gia cố bằng bê tông xi măng 

b) Mái thượng lưu: Gia cố bằng đá hộc hoặc bê tông tấm lát 

c) Mái hạ lưu: Trồng cỏ 

3.4.2. Tràn xả lũ: Kết cấu bằng bê tông cốt thép 

3.4.3.Cống lấy nƣớc: Kết cấu bằng ống thép, bên ngoài bọc bê tông cốt 

thép. 

3.4.4. Kênh tƣới: Kênh hộp, kết cấu bằng bê tông cốt thép 

3.4.5. Đƣờng quản lý:Tận dụng 1,8km đường dân sinh và làm mới 200m 

đường lên hồ . 

3.5. Loại công trình:Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

3.6. Địa điểm xây dựng: Xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

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 nguồn vốn, nguồn lực khác 

thực hiện dự án:  
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4.1.Tổng mức đầu tƣ:28.532.000.000đồng.  

( Hai mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng y ) 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 19.150.000.000 

2 Chi phí QLDA: 610.000.000 

3 Chi phí TVĐT: 2.400.000.000 

4 Chi phí khác: 1.269.000.000 

5 Chi phí GPMB: 3.000.000.000 

6 Chi phí dự phòng: 2.103.000.000 

 

Cơ sở xác định chi phí xây dựng và tổng mức đầu tƣ:Căn cứ tính chất 

tương tự như hồ Phước Hòa huyện Hiệp Đức đã được UBND tỉnh phê duyệt dự 

án tại Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 để tính tổng mức đầu tư 

hồ Châu Sơnthì xác định suất đầu tư chi phí xây dựng các hạng mục công trình 

như sau: 

- Đập chính: Suất đầu tư chi phí xây dựng đập đất (đập chính) Phước Hòa: 

60 triệu đồng/1m chiều dài đập. Đập đất Châu Sơn lớn hơn đập Phước Hòa về 

chiều cao đập, nền và vai đập thấm lớn nên phải đào thêm chân khay, đắp sân 

trước và tường nghiêng nên khi áp dụng vào hồ chứa nước Châu Sơn thì nhân hệ 

số K=1,2. Vậy chi phí xây dựng đập chính hồ Phước Hòa = 60 triệu đồng * 1,2 * 

146m = 10,5 tỷ đồng. Dự kiến chi phí xây dựng đập chính khoảng 8,55 tỷ đồng. 

- Tràn xả lũ: Chi phí xây dựng tràn xả lũ hồ Phước Hòa là 6,0 tỷ đồng, hồ 

Phước Hòa chiều rộng tràn 7m trong khi hồ Châu Sơn rộng khoảng 16m. Vì vậy 

chi phí xây dựng tràn xả lũ hồ Châu Sơn tạm tính = Chi phí xây dựng tràn 

Phước Hòa * 1,2 = 6,0 tỷ đồng *1,2 =7,2 tỷ đồng. Tuy nhiên do tận dụng nền đá 

gốc để giảm chiều dài dốc nước và bể tiêu năng nên dự kiến chi phí xây dựng 

tràn Châu Sơn là 5,2 tỷ đồng. 

- Cống lấy nước: 02 tỷ đồng (tương tự như hồ Phước Hòa) 

- Kênh tưới: 3 tỷ đồng (tương ứng 1,5 tỷ đồng/km) 

- Đường quản lý: 200 triệu đồng (tương ứng 1,0 tỷ đồng/km) 

4.2.Phân kỳ đầu tƣ: 

Năm Ngân sách tỉnh (đồng) Ngân sách huyện (đồng) 

Năm 2020 4.000.000.000 3.000.000.000 

Năm 2021 8.500.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 5.000.000.000 4.032.000.000 

Tổng cộng 17.500.000.000 11.032.000.000 

4.3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và đối ứng ngân sách huyện. 

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 bảo 

đảm đầu tƣ tập trung có hiệu quả: 

5.1. Tiến độ thực hiện dự án: 
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a) Năm 2020:  

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; 

- Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 

- Giải phóng mặt bằng công trình; 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; 

- Triển khai thi công xây dựng công trình. 

b) Năm 2021: 

- Thi công xây dựng hoàn thành đập đất, tràn xã lũ, cống lấy nước, 

b) Năm 2022: 

- Thi công xây dựng hoàn thành hệ thống kênh tưới, đường quản lý; 

- Nghiệm thu quyết toán hoàn thành công trình. 

5.2Công tác vận hành dự án sau khi hoàn thành: Sau khi thi công hoàn 

thành công trình UBND huyện Quế Sơn bàn giao công trình cho UBND xã Quế 

Ankhai thác sử dụng. 

Giá trị sơ bộ chi phí vận hành tạm tính: (tính cho 1 năm) 

+ Diện tích tưới của Hồ chứa Châu Sơn: 45 ha và 2.000 người dùng nước. 

+ Chi phí vận hành và bảo trì: 45 x 1.000.000 đồng = 45.000.000 đồng. 

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

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

6.1. Tác động môi trƣờng trong thời gian xây dựng 

6.1.1. Tác động đến môi trường vật lý 

Trong quá trình thi công có thể xảy ra những tác động môi trường như: bụi, 

tiếng ồn, nguồn nước trong hồ bị đục do vật liệu rơi vãi. Tuy nhiên, các tác động 

này được xem là nhỏ và ngắn hạn, có thể giảm thiểu và ngăn ngừa bằng các biện 

pháp quản lý phù hợp. Việc xây dựng dự án cũng ảnh hưởng đến diện tích đất 

rừng, tuy nhiên, phần lớn rừng ở khu vực này là rừng keo và cây bụi nên thiệt 

hại gây ra nếu có cũng không đáng kể. 

6.1.2. Tác động đến đời sống xã hội 

a) Các vấn đề môi trường đô thị 

Vấn đề môi trường xã hội nảy sinh theo khối dân cư di chuyển và theo số 

lượng công nhân dẫn đến công trình. Tuy nhiên với số lượng nhân công trên 

công trình không nhiều, thời gian sinh sống không dài thì các vấn đề về môi 

trường như chất thải sinh hoạt, môi trường sống của công nhân là không đáng 

kể. 

b) Các vấn đề tệ nạn xã hội 

Quy mô công trình này nhỏ nên có thể dễ dàng quản lý, phát hiện và kiểm 

soát được, đảm bảo an ninh khu vực dự án. 

c) Vấn đề quản lý xã hội 

Đối với công trình thì công nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật 

về quản lý hành chính và quản lý nhân khẩu, đây là công việc của các cấp quản 
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lý cơ sở của địa phương phối hợp với ban quản lý công trình để tránh những 

mâu thuẫn xã hội có thể nảy sinh. 

d) Sự tham gia của cộng đồng đối với dự án 

Đa số các hộ dân cư cho rằng chính quyền địa phương đã quan tâm đến chủ 

trương xây dựng công trình đầu mối để đảm bảo phục vụ tưới nông nghiệp.Toàn 

bộ nhân dân trong vùng đều mong muốn việc xây dựng công trình sớm được 

hoàn thành đem lại lợi ích cho chính họ. 

6.2. Tác động môi trƣờng sau khi thực hiện dự án 

6.2.1. Tác động đến môi trường chất rắn 

Dự áncó quy mô xây dựng nhỏ khối lượng đất đào, đất đắp không lớn.  

6.2.2. Tác động đến môi trường đất 

Sau khi xây dựng xong công trình, khu vực dự án sẽ ổn định hơn môi 

trường đất sẽ sạch đẹp hơn. 

6.2.3. Tác động đến cảnh quan môi trường 

Hồ Châu Sơn sau khi được xây dựng tạo vẻ đẹp mỹ quan và cải thiện môi 

trường xungquanh. Khi kênh tải nước độ ẩm trong không khí tăng, môi trường 

nhiệt độ ngoài trời xung quanh dự án có xu hướng giảm, do đó nó có tác động 

tích cực đối với người dân trong việc thích ứng với khí hậu khắc nghiệt của 

Miền Trung.. 

6.3. Các biện pháp và dự kiến kinh phí để hạn chế sự suy giảm môi 

trƣờng 

6.3.1. Đối với môi trường không khí 

- Việc thi công sẽ gây ra ô nhiễm môi trường không khí. Để giảm thiểu ô 

nhiễm khi thi công các xe vận tải: cát, xi-măng, gỗ, đá...và các vật liệu khác cần 

có bạt che để tránh phát tán trên đường. Tại những vị trí đông dân cư xe cần phải 

đi chậm để tránh hiện tượng cuốn bụi gây ảnh hưởng xấu cho không khí ven 

tuyến vận chuyển. Đặc biệt trong những ngày nắng gắt, bụi nhiều yêu cầu đơn vị 

thi công cần bố trí xe tưới nước dọc tuyến vận chuyển, mỗi ngày 3 lượt. Đây là 

cách tốt nhất để giảm thiểu bụi, cần kinh phí tuy ít nhưng đem lại hiệu quả cao. 

- Chọn thời gian thi công thích hợp và sử dụng phượng tiện cơ giới có chỉ 

số kỹ thuật cao để giảm tiếng ồn, khí thải, bụi đối với khu vực dân sống xung 

quanh. 

6.3.2.Đối với môi trường nước 

- Trong tương lai khi yêu cầu vệ sinh môi trường ở mức cao thì nước thải 

bẩn cần được xử lý trước khi đưa ra nguồn nhận. Lúc này cuối mỗi tuyến xả đặt 

tại trạm xử lý nước thải, sau đó mới đổ ra sông.Tuy nhiên đây là giải pháp lâu 

dài vì nó cần kinh phí cao. Do vậy các khu quy hoạch lân cận phải có định 

hướng trước trong việc thu gom nguồn nước thải phù hợp với những dự kiến 

trong tương lai. 

- Tăng cường vận động nhân dân xây dựng các nhà vệ sinh có hầm tự hoại, 

không phóng uế bừa bãi.  

- Vận động nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, hạn 

chế sử dụng loại vật liệu khi thải ra rác khó phân hủy. 
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6.3.3. Đối với môi trường lao động 

Để tránh những rủi ro đáng tiếc đó cần tập huấn công nhân lao động tuân 

thủ qui định công trường và các quy định về lao động. 

7. Giải pháp tổ chức thực hiện 

7.1. Tổ chức quản lý thực hiện dự án: 

a. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

b. Chủ đầu tư: UBND huyện Quế Sơn 

c. Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư tự quản lý. 

d. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh và đối ứng ngân sách huyện. 

e. Thời gian chuẩn bị đầu tư: Năm 2020. 

f. Thời gian triển khai thi công: Năm 2021- 2022. 

7.2. Phƣơng án chung về giải phóng mặt bằng 

- UBND huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư tổ chức thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng của dự án. 

Dự án xây dựng chủ yếu trên diện tích đất rừng sản xuất và đất nông 

nghiệp, UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo xã Quế Anưu tiên bố trí đất đai sản xuất 

để có điều kiện ổn định và phát triển đời sống của các hộ bị ảnh hưởng do việc 

thi công xây dựng công trình. Do đó, chính quyền địa phương cần tạo mọi điều 

kiện để hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng cũng như tạo điều kiện để cho công tác 

đền bù. 

7.3. Các yêu cầu về thiết kế công trình 

Các phương án thiết kế công trình yêu cầu tính an toàn công trình, tiện lợi 

trong quản lý vận hành và kinh tế. Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả 

thi sẽ đề xuất và lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu, tuân theo các quy phạm, tiêu 

chuẩn kỹ thuật hiện hành và kinh tế nhất. Đồng thời, phương pháp thiết kế cần: 

- Áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, công nghệ mới trong thiết 

kế, thi công để giảm giá thành công trình cũng như giảm chi phí vận hành; 

- An toàn hệ thống trong điều kiện địa chất, địa hình và khí hậu; 

- Thiết kế tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia và các tiêu chuẩn 

ngành; 

- Giải pháp được lựa chọn phải phù hợp về kinh tế kỹ thuật sau khi đã so 

sánh các phương án thiết kế; 

- Phương án thiết kế có tác động ít nhất đến môi trường tự nhiên, giảm 

thiểu tác động thu hồi đất và có biện pháp hoàn trả mặt bằng sau khi thi công; 

- Giải pháp thiết kế có sự tham gia của cộng đồng.  

- Diện tích chiếm đất vĩnh viễn khoảng 5,5ha gồm: 

+ Đất ngập lòng hồ: 3,5ha. 

+ Đất các hạng mục đập đất, tràn xã lũ: 1,0ha. 

+ Đất xây dựng kênh: 1,0ha. 

- Diện tích chiếm đất tạm thời để xây dựng dự kiến khoảng 2,0ha gồm: 

+ Đất bãi vật liệu: 1,0ha. 

+ Mặt bằng xây dựng đập và hệ thống kênh 1,0ha. 
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7.4. Phƣơng án khai thác và sử dụng các kết quả của dự án 

 .4.1.  uản l  và trách nhiệm vận hành dự án 

- Tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm trong quá trình vận hành và bảo dưỡng 

công trình. Việc quản lý, vận hành duy tu bảo dưỡng các công trình trong dự án 

thành phần được đầu tư sẽ thuộc quyền quyết định bởi UBND tỉnh. Các công 

trình giao cho địa phương, các tổ chức hợp tác dùng nước quản lý sẽ căn cứ vào 

quyết định phân cấp của tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Bộ NN&PTNT tại Thông 

tư số 65/2009/TT-BộNN&PTNT ngày 12/10/2009.  

7.4.2. Quy trình bàn giao từ đơn vị thực hiện dự án sang vận hành dự án 

Quy trình này được thực hiện tương tự như đối với các công trình thủy lợi 

sau khi hoàn thành thi công. Chủ đầu tư dự án sẽ tổ chức nghiệm thu bàn giao 

cho các đơn vị quản lý khai thác công trình để quản lý vận hành tuân thủ các 

quy định về quản lý, vận hành. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

UBND huyện Quế Sơn kính trình Ủy ban nhân dân Quảng Nam, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ 

chứa nước Châu Sơn, xã Quế An với các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Đã ký 

 

Đinh Nguyên Vũ 

 

 

 

 



1 

 

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

HUYỆN QUẾ SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 101/BCTĐ-UBND 

 

Quế Sơn, ngày 16 tháng 03 năm 2020 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

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

Dự án: Hồ chứa nƣớc Châu Sơn, xã Quế An. 

Địa điểm: Xã Quế An, 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 Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế 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: Hồ chứa nước Châu Sơn, xã 

Quế An. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định: 
  

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

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

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

quản lý đầu tư và xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 

6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

   Sau khi thẩm định, Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn báo cáo kết quả thẩm 

định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương dự án: Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế 

An với các nội dung chính như sau: 

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 HỒ CHỨA NƢỚC 

CHÂU SƠN, XÃ QUẾ AN 

I. Thông tin chung của dự án: 

1. Tên dự án: Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An. 
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2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

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

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

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế An, huyện Quê Sơn. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 28.532.000.000 đồng.  

               ( Hai mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng y ) 

Trong đó: 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 19.150.000.000 

2 Chi phí QLDA: 710.000.000 

3 Chi phí TVĐT: 2.700.000.000 

4 Chi phí khác: 1.569.000.000 

5 Chi phí GPMB: 2.300.000.000 

6 Chi phí dự phòng: 2.103.000.000 

Phân kỳ đầu tư: 

Năm Ngân sách tỉnh (đồng) Ngân sách huyện (đồng) 

Năm 2020 4.000.000.000 3.000.000.000 

Năm 2021 8.500.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 5.000.000.000 4.032.000.000 

Tổng cộng 17.500.000.000 11.032.000.000 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:  

+ Ngân sách huyện: 11.032.000.000 đồng. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020 đến 2022. 

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

Ngành Nông nghiệp và PTNT; lĩnh vực thủy lợi. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước. 

12. Các thông tin khác: 

12.1. Mục tiêu xây dựng: Xây dựng hồ chứa nước Châu Sơn nhằm phục vụ 

tưới cho diện tích 45ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 2000 

người, nuôi trồng thủy sản, kết hợp giao thông nông thôn, du lịch và cải tạo môi 

trường sinh thái vùng dự án, phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án. 

12.2. Quy mô xây dựng: Xây dựng mới hồ chứa nước Châu Sơn gồm các 

hạng mục: đập chính với chiều dài khoảng 146m, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ 

thống kênh tưới, nhà quản lý và đường quản lý. Vị trí địa lý xây dựng hồ: 

108
0
10’15” và 15

0
37’34”. 

12.3. Loại công trình: 

Công trình Nông nghiệp và PTNT. 
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II. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định: 

1. Đánh giá về sự cần thiết đầu tƣ 

Xã Quế An có diện tích 16,44 km², dân số năm 2018 là 5.123 người, mật độ 

dân số đạt 311 người/km². Diện tích đất nông nghiệp chiếm 84,59%.Xã Quế An 

là một địa phương còn nhiều khó khăn, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Trong 

đó,thôn Châu Sơn là vùng khó khăn, các hộ chủ yếu sống bằng nghề nông trên 

diện tích ruộng lúa một vụ, không có nước tưới chủ động, địa hình là ruộng bậc 

thang, năng suất thấp (26,2 tạ/ha). Đời sống nhân dân rất khó khăn. Vào mùa khô, 

khu vực này không có nước sinh hoạt, phải đi lấy nước ở rất xa.  

Theo quy hoạch thủy lợi, hầu hết diện tích lúa của xã Quế An do kênh N3-2 

hồ chứa nước Việt An đảm nhiệm tưới. Tuy nhiên do thiếu hệ thống kênh cấp 2 

trở xuống nên vẫn còn khoảng hơn 85 ha đất lúa vẫn canh tác bằng nước trời. 

Trong đó khoảng 55 ha thuộc các thôn khác sẽ được tưới khi xây dựng kênh N3-

2-1 trong năm 2020; còn lại khoảng 45 ha (kể cả 15 ha lúa xã Quế Phong) do khu 

tưới nằm cao hơn kênh N3-2 nên thường xuyên khô hạn. Mặc dù địa phương đã 

xây dựng đập dâng 31 nhằm đảm bảo tưới cho 15 ha đất nông nghiệp không chủ 

động nước trong khu vực nhưng do dòng chảy về mùa khô không ổn định nên sản 

xuất rất bấp bênh, năng suất và sản lượng đạt thấp. 

Qua khảo sát điều kiện tự nhiên tại khu vực, phía thượng lưu đập 31 có 01 vị 

trí thuận lợi để xây dựng hồ chứa có thể đảm bảo tưới ổn định cho 45ha đất nông 

nghiệp trong đó có 40ha đất lúa, 05 ha đất màu và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 

2.000 người. 

Từ thực tế hiện trạng nêu trên cho thấy việc đầu tư xây dựng hồ chứa nước Châu 

Sơn nhằm phục vụ tưới chủ động cho khoảng 45ha diện tích đất nông nghiệp (trong đó 

ổn định tưới cho 15 ha hiện có và tưới mở rộng thêm 30ha), góp phần giải quyết vấn đề 

thiếu lương thực, từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân trong vùng, cải tạo 

môi trường sinh thái và giao thông nội vùng, tạo điệu kiện để phát triển kinh tế xã hội 

địa phương là hết sức cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong vùng. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ 

Nội dung hồ sơ được lập tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 

của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và 

các quy định hiện hành của Nhà nước. 

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

triển kinh tế - xã hội vùng 

Việc xây dựng công trình hồ chứa nước Châu Sơn phù hợp với quy hoạch 

phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 

1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt 

Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 

2030.  

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Dự án đầu tư có tổng 

mức dưới 80 tỷ đồng. 

5. Sự phù hợp của Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ: theo Điều 35, 
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Điều 36 Luật Đầu tư công. 

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

6.1. Mục tiêu của dự án: Xây dựng hồ chứa nước Châu Sơn nhằm phục vụ 

tưới cho diện tích 45 ha đất canh tác nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và nuôi 

trồng thủy sản, kết hợp giao thông nông thôn, du lịch và cải tạo môi trường sinh 

thái vùng dự án, phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án. 

6.2. Cấp công trình và tần suất thiết kế: 

 - Cấp công trình: đầu mối cấp III, hệ thống kênh cấp IV. 

 - Tần suất lũ thiết kế : đầu mối p = 1,5%, 

 - Tần suất lũ kiểm tra: đầu mối p = 0,5%. 

 - Mức bảo đảm tưới và mưa thiết kế: p = 85%. 

 - Tần suất thiết kế dẫn dòng thi công: p = 10%. 

 - Tần suất gió max thiết kế p = 4%. 

6.3. Quy mô dự án: Xây dựng mới hồ chứa nước Châu Sơn gồm các hạng 

mục: đập chính với chiều dài khoảng 146m, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống 

kênh tưới, nhà quản lý và đường quản lý. Vị trí địa lý xây dựng hồ: 108
0
10’15” 

và 15
0
37’34” 

6.4. Phƣơng án xây dựng 

 6.4.1. Đập đất: Đập đất đồng chất, đắp đất K97 

 a) Đỉnh đập: Dự kiến cao khoảng 16m, gia cố bằng bê tông xi măng 

 b) Mái thượng lưu: Gia cố bằng đá hộc hoặc bê tông tấm lát 

c) Mái hạ lưu: Trồng cỏ 

6.4.2. Tràn xả lũ: Kết cấu bằng bê tông cốt thép 

6.4.3. Cống lấy nƣớc: Kết cấu bằng ống thép không gỉ, bên ngoài bọc bê 

tông cốt thép. 

6.4.4. Kênh tƣới: Kênh hộp, kết cấu bằng bê tông cốt thép 

6.4.5. Đƣờng quản lý: Đường giao thông nông thôn, loại A. 

6.5.  Loại công trình: Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

6.6.  Địa điểm xây dựng: Xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

6.7.  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 nguồn vốn, nguồn lực khác 

thực hiện dự án:  

6.7.1.  Tổng mức đầu tƣ: 28.532.000.000 đồng.  

    ( Hai mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng y ) 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 19.150.000.000 

2 Chi phí QLDA: 710.000.000 

3 Chi phí TVĐT: 2.700.000.000 

4 Chi phí khác: 1.569.000.000 

5 Chi phí GPMB: 2.300.000.000 
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6 Chi phí dự phòng: 2.103.000.000 

6.8. Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

6.8.1. Nguồn vốn: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư gồm: Vốn ngân sách tỉnh 

17.500.000.000 đồng; phần còn lại là vốn ngân sách địa phương và huy động các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

6.8.2.  Khả năng cân đối vốn: 

Năm Ngân sách tỉnh (đồng) Ngân sách huyện (đồng) 

Năm 2020 4.000.000.000 3.000.000.000 

Năm 2021 8.500.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 5.000.000.000 4.032.000.000 

Tổng cộng 17.500.000.000 11.032.000.000 

7. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững: 

Dự án sẽ đem lại những hiệu quả rất lớn nhƣ sau: 

Dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

việc đầu tư công trình hồ chứa nước Châu Sơn là nhiệm vụ quan trọng góp phần 

phòng chống thiên tai, chống lũ quét, hạn chế lũ tràn vùng hạ lưu, tạo điều kiện 

phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn, vùng núi, phát triển du lịch sinh thái 

nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực. 

 Gắn phát triển với bảo vệ môi trường cảnh quan, giảm nhẹ tác động của 

biến đổi khí hậu đối với môi trường sống của con người. 

III. Kết luận: 

Dự án Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem 

xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước 

Châu Sơn, xã Quế An ./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu VT. 

 

 

NGƢỜI THẨM ĐỊNH 

 

Đã ký 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Đã ký 

  

Triệu Ngọc Chi 

 

 

 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:  102/BC-UBND 

 

Quế Sơn, ngày  16  tháng  03  năm 2020 

BÁO CÁO  

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

Dự án: Hồ chứa nƣớc Châu Sơn, xã Quế An. 

Địa điểm: Xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 
   

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân 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 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND huyện 

về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2020; 

Xét Tờ trình số 42/TTr-BQL ngày 13/03/2020 của Ban QLDA - Quỹ Đất 

huyện về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Hồ 

chứa nước Châu Sơn, xã Quế An; 

Trên cơ sở kế hoạch vốn UBND tỉnh giao cho UBND huyện để đầu tư dự 

án Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế 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: 

 1.Quyết định giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án. 

           2. Tờ trình số 42/TTr-BQL ngày 13/03/2020 của Ban QLDA - Quỹ Đất 

huyện về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Hồ 

chứa nước Châu Sơn, xã Quế An. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định:   

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
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Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân 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 2019; 

Căn cứ Công văn số 286/HĐND-VP ngày 16/03/2020 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cân đối vốn ngân sách huyện để đầu tư dự án: Hồ chứa 

nước Châu Sơn, xã Quế An. 

 III. Tổ chức thẩm định : 

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

 

PHẦN THỨ HAI 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN HỒ CHỨA NƢỚC 

CHÂU SƠN, XÃ QUẾ AN 

I. Mô tả thông tin chung dự án và đề xuất của cơ quan/ Hội đồng thẩm 

định dự án Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An: 

1. Tên dự án: Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An. 

2. Dự án nhóm: 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: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

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

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

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 28.532.000.000 đồng. (Hai mươi tám tỷ, 

năm trăm ba mươi hai triệu đồng y) 

8. Nguồn vốn ngân sách huyện đề nghị thẩm định: 11.032.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Mười một tỷ, không trăm ba mươi hai triệu đồng). 

9. Lĩnh vực nguồn vốn thẩm định: Nông nghiệp và PTNT. 

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

11. Hình thưc đầu tư: Đầu tư công. 

II. Tổng hợp ý kiến thẩm định của các đơn vị phối hợp: 

Công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và đối ứng ngân 

sách huyện là phù hợp. 

III. Kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn: 

1. Về nguồn vốn:  

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 17.500.000.000 đồng. 
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- Ngân sách huyện đối ứng trong thời gian 03 năm (từ nguồn XDCB tập 

trung theo phân cấp, nguồn thu tiền sử dụng đất huyện hưởng và các nguồn thu 

hợp pháp khác từ năm 2020-2020) 

2. Mức vốn ngân sách huyện bố trí cho dự án: 11.032.000.000 đồng. 

IV. Kết luận: 

Dự án Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An đề xuất nguồn vốn và mức vốn 

đầu tư ngân sách huyện phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn, trong thời gian 3 

năm (2020-2022) của huyện. 

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

sách huyện đối với dự án Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An, kính đề nghị 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư phê duyệt đầu tư dự án./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- TT. HĐND huyện; 

- 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  55 /TTr-UBND 

 

 Quế Sơn, ngày  16 tháng   03  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH  

 Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An. 

Địa điểm: Xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 
   

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 
- S  K  ho ch v    u t  tỉnh Quảng Nam. 

 

Căn cứ Luật   u t  công số 49/2014/QH13 ng y 18/6/2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/N -CP ng y 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý đ u t  v  xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/N -CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 59/2015/N -CP ng y 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đ u t  xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/N -CP ng y 31/12/2015 của Chính phủ về 

việc h ớng dẫn thi h nh một số điều của Luật   u t  công; 

Căn cứ Nghị quy t số 39/NQ-H ND ng y 06/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về k  ho ch đ u t  công năm 2019; 

Căn cứ Quy t định số 3678/Q -UBND ng y 07/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu k  ho ch phát triển kinh t -xã hội v  

dự toán ngân sách nh  n ớc năm 2019; 

Ủy ban nhân dân huyện Qu  Sơn kính trình UBND tỉnh, S  K  ho ch v  
  u t  Quảng Nam xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ tr ơng đ u t  dự án 
Hồ chứa n ớc Châu Sơn, xã Qu  An, huyện Qu  Sơn,với các nội dung chính sau: 

 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Hồ chứa n ớc Châu Sơn, xã Qu  An. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quy t định chủ tr ơng đ u t : Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quy t định đ u t  dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đ u t : Ủy ban nhân dân huyện Qu  Sơn. 

6.  ịa điểm thực hiện dự án: xã Qu  An, huyện Qu  Sơn. 
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7. Dự ki n tổng mức đ u t : 28.532.000.000.000 đồng.  

 ( Hai mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng y ) 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 19.150.000.000 

2 Chi phí QLDA: 710.000.000 

3 Chi phí TV T: 2.700.000.000 

4 Chi phí khác: 1.569.000.000 

5 Chi phí GPMB: 2.300.000.000 

6 Chi phí dự phòng: 2.103.000.000 

Phân kỳ đ u t : 

Năm Ngân sách tỉnh(đồng) Ngân sách huyện(đồng) 

Năm 2020 4.000.000.000 3.000.000.000 

Năm 2021 8.500.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 5.000.000.000 4.032.000.000 

Tổng cộng 17.500.000.000 11.032.000.000 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:  

+ Ngân sách tỉnh:      17.500.000.000 đồng. 

+ Ngân sách huyện:   11.032.000.000 đồng. 

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

10. Ng nh, lĩnh vực, ch ơng trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngành 

Nông nghiệp v  PTNT. 

11. Hình thức đ u t  của dự án:   u t  xây dựng mới. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

- Báo cáo đề xuất chủ tr ơng đ u t : 07 bộ. 

- Báo cáo thẩm định nội bộ: 07 bộ. 

 

 Ủy ban nhân dân huyện Qu  Sơn kính đề nghị UBND tỉnh, S  K  ho ch v  

  u t  xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ tr ơng đ u t  dự án Hồ chứa n ớc 

Châu Sơn, xã Qu  An ./. 

 
Nơi nhận:     
- Nh  trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- L u 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   54 /TTr-UBND 

 

 Quế Sơn, ngày 16 tháng  03  năm 2020 

TỜ TRÌNH  

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Dự án: Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An 

Địa điểm: Xã Quế An, huyện Quế An, tỉnh Quảng Nam 
   

Kính gửi:  

-  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

-  Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

 

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

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

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

quản lý đầu tư và xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 

phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2019, 

Căn cứ Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho 
dự án Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An, huyện Quế Sơn, với các nội dung 
chính sau: 

 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An. 

2. Dự án nhóm: 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: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

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

Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA – Quỹ đất huyện 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế An, huyện Quế Sơn. 
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7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 28.532.000.000 đồng.  

   ( Hai mươi tám tỷ, năm trăm ba mươi hai triệu đồng y ) 

STT Hạng mục chi phí Giá trị (đồng) 

1 Chi phí xây dựng: 19.150.000.000 

2 Chi phí QLDA: 710.000.000 

3 Chi phí TVĐT: 2.700.000.000 

4 Chi phí khác: 1.569.000.000 

5 Chi phí GPMB: 2.300.000.000 

6 Chi phí dự phòng: 2.103.000.000 

Phân kỳ đầu tư: 

Năm  Ngân sách tỉnh (đồng) Ngân sách huyện (đồng) 

Năm 2020 4.000.000.000 3.000.000.000 

Năm 2021 8.500.000.000 4.000.000.000 

Năm 2022 5.000.000.000 4.032.000.000 

Tổng cộng 17.500.000.000 11.032.000.000 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:  

+ Ngân sách tỉnh:      17.500.000.000 đồng. 

+ Ngân sách huyện:   11.032.000.000 đồng. 

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022. 

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

Ngành Nông nghiệp và PTNT. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư xây dựng mới. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 07 bộ. 

- Báo cáo thẩm định nội bộ: 07 bộ. 

 

 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn cho dự án 

Hồ chứa nước Châu Sơn, xã Quế An ./. 

 
 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT.  
 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

      CHỦ TỊCH 

                        

  Đã ký 

 

 

        Đinh Nguyên Vũ 
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