
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:  1708 /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 

Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tư Yên), huyện Phú Ninh 

 

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 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; 

Căn cứ 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; 

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

cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tư Yên), huyện Phú Ninh, với các nội dung chính 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tư Yên), huyện Phú Ninh. 

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên thuộc công trình 

hồ chứa nước Phú Ninh nhằm đảm bảo an toàn trong vận hành công trình hồ chứa 

nước Phú Ninh, phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt. 

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: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh. 

10. Quy mô đầu tư: 

Gia cố bảo vệ mái thượng lưu đập Tư Yên bằng các tấm bê tông trên tầng 

lọc ngược, chống xói lở mái; kiên cố tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép; gia 
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cố mặt đỉnh đập bằng bê tông và kết hợp sửa chữa một số chi tiết hư hỏng, hoàn 

thiện thân đập tăng ổn định công trình. 

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, CT; 

- UBND huyện Phú Ninh; 

- Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi Quảng Nam; 

- 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:   160  /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Quảng Nam, ngày  26 tháng  3  năm 2020 

  

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

Dự án: Ki n c  h      đập ph  T     n  Tƣ   n   hu  n Phú Ninh 
 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam. 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 383/TTr-CT ngày 18/3/2020 

của C ng t  TNHH MTV Khai th c thủ   ợi Quảng Nam thẩm định báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án: Ki n cố h a    đập ph  T     n  Tư   n   hu  n 

 h  Ninh. Sau  hi xem xét  tổng hợp ý  iến của c c cơ quan liên quan, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư b o c o  ết quả thẩm định b o c o đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án: Ki n cố h a    đập ph  T     n  Tư   n   hu  n  h  Ninh như sau: 
A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 
1. B o c o đề xuất chủ trương đầu tư dự  n: Ki n cố h a    đập ph  T   

  n  Tư   n   hu  n  h  Ninh theo qu  định của Luật Đầu tư c ng. 
2. Tờ trình số 383/TTr-CT ngày 18/3/2020 của C ng t  TNHH MTV Khai 

th c thủ   ợi Quảng Nam;  
3. B o c o thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự  n số 336/BCTĐ- 

ngày 06/3/2020 của C ng t  TNHH MTV Khai th c thủ   ợi Quảng Nam. 

4. Các tài  i u  i n quan  h c. 
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư c ng số 39/2019/QH14. 
2. Nghị định số 136/2015/NĐ-C  ngà  31/12/2015 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư c ng; 
3. Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi  bổ sung một 

số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-C  ngà  10 th ng 9 năm 2015 của Chính phủ 
về  ế hoạch đầu tư c ng trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 

th ng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
đầu tư c ng và số 161/2016/NĐ-C  ngà  02 th ng 12 năm 2016 của Chính phủ 

về cơ chế đặc thù trong quản  ý đầu tư x   dựng đối với một số dự  n thuộc c c 
chương trình m c ti u quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

4. Nghị qu ết số 35/NQ-HĐND ngà  17/12/2019 của HĐND tỉnh về bổ 
sung dự  n vào  ế hoạch đầu tư c ng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; 

5. Nghị qu ết số 36/NQ-HĐND ngà  17/12/2019 của HĐND tỉnh về  ế 

hoạch đầu tư c ng năm 2020; 
6. Qu ết định số 4122/QĐ-UBND nà  18/12/2019 của UBND tỉnh về giao 

chỉ ti u  ế hoạch ph t triển  inh tế - xã hội và dự to n ng n s ch nhà nước năm 
2020; 
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7. B o c o số 216/BC-UBND ngà  11/12/2019 của UBND tỉnh về đ nh gi  
tình hình thực hi n  ế hoạch đầu tư c ng năm 2019 và dự  iến  ế hoạch đầu tư 

c ng năm 2020. 
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính; Sở N ng nghi p và  TNT. 
3. Hình thức thẩm định: Lấ  ý  iến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:   
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự  n: Ki n cố h a    đập ph  T     n  Tư   n   hu  n  h  Ninh. 
2. Dự  n nh m: Dự  n nh m C. 

3. Cấp qu ết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 
4. Cấp qu ết định đầu tư dự  n: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Chủ đầu tư: C ng t  TNHH MTV Khai th c thủ   ợi Quảng Nam. 
6. Địa điểm thực hi n dự  n: Hu  n  h  Ninh  tỉnh Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đ ng  Năm t  đ ng . 
8. Ngu n vốn đề nghị thẩm định: Ng n s ch tỉnh. 

9. Thời gian thực hi n: năm 2020- 2022. 
10. Ngành   ĩnh vực đầu tư: Ngành N ng nghi p và  TNT. 
11. Hình thức đầu tư của dự  n: Đầu tư c ng. 

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:  
1.    iến thẩm định của Sở Tài chính tại C ng văn số 715/STC-ĐT ngà  

19/3/2020: 
- Tại Nghị qu ết số 35/NQ-HĐND ngà  17/12/2019  HĐND tỉnh đã thống 

nhất bổ sung dự  n nà  vào  ế hoạch đầu tư c ng trung hạn giai đoạn 2016 - 
2020  đ ng thời tại Qu ết định số 4122/QĐ-UBND ngà  18/12/2020 của UBND 

tỉnh về giao chỉ ti u  ế hoạch ph t triển  inh tế - xã hội và dự to n ng n s ch nhà 
nước năm 2020 đã giao danh m c 28 dự  n đầu tư  hởi c ng mới  trong đ  c  dự 

 n nà  với tổng mức đầu tư dự  iến  à 05 t  đ ng  năm 2020 bố trí 1 3 t  đ ng.  
- Về  hả năng c n đối vốn: Theo đề xuất của C ng t  về dự  iến tổng mức 

đầu tư và mức bố trí vốn năm 2020  à phù hợp. Nhu cầu vốn c n  ại đề nghị Sở 
Kế hoạch và Đầu b o c o cấp c  thẩm qu ền đưa vào  ế hoạch đầu tư c ng giai 
đoạn 2021 - 2025 nhằm thực hi n dự  n đảm bảo thời gian theo Luật Đầu tư 

công. 
2.    iến của Sở N ng nghi p và  TNT tại C ng văn số 575/SNN&PTNT-

QLXDCT ngày 26/3/2020: 
- Sự cần thiết đầu tư dự  n: Đập ph  Tư   n  à hạng m c quan trọng của h  

chứa nước  h  Ninh   à nơi bố trí cống Bắc c  nhi m v  cấp nước tưới cho h  
thống   nh chính Bắc;  ết cấu đập Tư   n  à đập đất đ ng chất  m i thượng  ưu 

được gia cố bằng đ    t  han, qua thời sử d ng đã xuất hi n vị trí s t   n  mất t c 
d ng chống s ng  chống x i cho m i đập; mặt  h c tường chắn s ng hi n trạng 

bằng đ  x   và gạch bị hỏng vữa x    nhiều vị trí bị nứt gãy, không đảm bảo an 
toàn. Do vậ   vi c đề xuất đầu tư x   dựng công trình  à cần thiết. 

- Sự tu n thủ c c qu  định của ph p  uật trong nội dung h  sơ trình thẩm 
định: H  sơ B o c o đề xuất chủ trương đầu tư được  ập phù hợp với qu  định 
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hi n hành  bao g m thu ết minh  c c bản vẽ sơ bộ và tổng mức đầu tư. 
- Sự phù hợp với qu  hoạch: Đập ph  Tư   n  à một trong c c đập đất quan 

trọng thuộc h  thống c c c ng trình đầu mối h  chứa nước  h  Ninh  trong qu  
trình sử d ng đã xuất hi n một số hư hỏng như đã n u tr n  để đảm bảo m c ti u 
từng bước hoàn chỉnh c c h  thống c ng trình thủ   ợi thì vi c thống nhất chủ 

trương Ki n cố h a m i thượng  ưu đập ph  Tư   n  à phù hợp với m c ti u của 
qu  hoạch thủ   ợi được ph  du  t.  

- Về qu  m  đầu tư và  ết cấu c ng trình: Gia cố bảo v  m i thượng  ưu 
đập Tư   n bằng c c tấm b  t ng tr n tầng  ọc ngược để chống x i  ở m i; 

 i n cố tường chắn s ng bằng b  t ng cốt thép  gia cố mặt đỉnh đập bằng b  
t ng và  ết hợp sửa chữa một số chi tiết hư hỏng để hoàn thi n th n đập tăng 

ổn định c ng trình. 
- Dự  iến tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đ ng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng 

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

 1. Sự cần thiết đầu tư dự  n:    
Đập ph  Tư   n  à hạng m c quan trọng của h  chứa nước  h  Ninh   à nơi 

bố trí cống Bắc c  nhi m v  cấp nước tưới cho h  thống   nh chính Bắc;  ết cấu 
đập Tư   n  à đập đất đ ng chất  m i thượng  ưu được gia cố bằng đ    t  han, 
qua thời sử d ng đã xuất hi n vị trí s t   n  mất t c d ng chống s ng  chống x i 

cho m i đập; mặt  h c  tường chắn s ng hi n trạng bằng đ  x   và gạch bị hỏng 
vữa x    nhiều vị trí bị nứt gãy, không đảm bảo an toàn. Do vậ   vi c đề xuất đầu 

tư ki n cố h a    đập ph  T     n  à cần thiết. 
2. Sự tu n thủ c c qu  định của ph p  uật trong nội dung h  sơ trình thẩm 

định: Về cơ bản thành phần và nội dung h  sơ b o c o đề xuất chủ trương đầu tư 
dự  n Ki n cố h a    đập ph  T     n  Tư   n   hu  n  h  Ninh đảm bảo theo 

trình tự  thủ t c theo c c qu  định của nhà nước.  
3. Sự phù hợp với c c m c ti u chiến  ược;  ế hoạch và qu  hoạch ph t triển 

 inh tế - xã hội vùng   ãnh thổ; qu  hoạch ph t triển ngành   ĩnh vực: Đập ph  Tư 
  n  à một trong c c đập đất quan trọng thuộc h  thống c c c ng trình đầu mối 

h  chứa nước  h  Ninh  trong qu  trình sử d ng đã xuất hi n một số hư hỏng như 
đã n u tr n  để đảm bảo m c ti u từng bước hoàn chỉnh c c h  thống c ng trình 
thủ   ợi thì vi c thống nhất chủ trương Ki n cố h a m i thượng  ưu đập ph  Tư 

Yên  à phù hợp với m c ti u của qu  hoạch thủ   ợi được ph  du  t. 
4. Sự phù hợp với ti u chí ph n  oại dự  n nh m A  nh m B và nh m C: Dự 

án nhóm C thuộc  ĩnh vực qu  định tại  hoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư c ng số 
39/2019/QH14 c  tổng mức đầu tư dưới 60 t  đ ng: Dự  n đề xuất c  tổng mức 

đầu tư 28,53 t  đ ng n n theo ti u chí ph n  oại dự  n đầu tư c ng  dự  n được 
x c định  à dự  n nhóm C. 

5. C c nội dung qu  định tại Điều 35 và Điều 36 của Luật Đầu tư c ng: 
a) Qu  m  đầu tư:  

Gia cố bảo v  m i thượng  ưu đập Tư   n bằng c c tấm b  t ng tr n tầng 
 ọc ngược, chống x i  ở m i;  i n cố tường chắn s ng bằng b  t ng cốt thép  

gia cố mặt đỉnh đập bằng b  t ng và  ết hợp sửa chữa một số chi tiết hư hỏng, 
hoàn thi n th n đập tăng ổn định c ng trình. 
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b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 
c) C c ngu n vốn và  hả năng c n đối vốn:  

C ng trình sử d ng vốn ng n s ch tỉnh theo Nghị qu ết số 35/NQ-HĐND 
ngà  17/12/2019  HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự  n vào  ế hoạch đầu tư c ng 
trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và đầu tư từ năm 2020 theo Nghị qu ết số 

36/NQ-HĐND ngà  17/12/2019. 
d) Thời gian  tiến độ thực hi n: Theo b o c o đề xuất dự  n thời gian tiến độ 

thực hi n dự  n năm 2020-2022  phù hợp với qui m  đầu tư dự  n nh m C và  hả 
năng c n đối vốn. 

đ) Về tổng mức đầu tư của dự  n được  ập tr n cơ sở  h i to n theo  hối 
 ượng chủ  ếu và đã được Sở N ng nghi p và  TNT đ nh gi  phù hợp. 

e) Nội dung b o c o đề xuất chủ trương đầu tư dự  n đã x c định sơ bộ, 
đ nh gi   tính to n về hi u quả  inh tế - xã hội  bảo v  m i trường và ph t triển 

bền vững. 

IV. KẾT LUẬN 

Tr n đ    à ý  iến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về B o c o đề xuất 
chủ trương đầu tư: Ki n cố h a    đập ph  T     n  Tư   n   hu  n  h  Ninh, 

kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh qu ết định chủ trương đầu tư. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ đầu tư; 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 
(E:\Hoang20\NN&PTNT\KeTayYen.CtyKTTL.docx) 
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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: 150/BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  23 tháng  3  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tư Yên)  

Địa điểm: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 337/TTr-CT ngày 06/3/2020 

của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam về thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn dự án Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tư Yên), huyện 

Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn dự án như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 
1. Tờ trình số 337/TTr-CT ngày 06/3/2020 của Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi Quảng Nam;  

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư số 336/BCTĐ-CT 

ngày 06/3/2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam. 

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. 

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 

317/SKHĐT-KTN ngày 09/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tư Yên). 

2. Dự án nhóm: Nhóm C 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng). 

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

9. Phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Đồng 

Năm Nguồn ngân sách tỉnh 

Năm 2020 1.300.000.000 

Năm 2021-2022 3.700.000.000 

Tổng cộng 5.000.000.000 

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

11. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Ngành nông nghiệp và PTNT.  

12. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước. 

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

Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (Công văn số 715/STC-ĐT ngày 

19/3/2020): 

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

nhất bổ sung dự án này 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 về 

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

2020 đã giao danh mục 28 dự án đầu tư khởi công mới, trong đó có dự án này với 

tổng mức đầu tư dự kiến là 05 tỷ đồng, năm 2020 bố trí 1,3 tỷ đồng. 

- Về khả năng cân đối vốn: Theo đề xuất của Công ty về dự kiến tổng mức 

đầu tư và mức bố trí vốn năm 2020 là phù hợp. Nhu cầu vốn còn lại đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 

2021 - 2025 nhằm thực hiện dự án đảm bảo thời gian theo Luật Đầu tư công. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

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. 

Công ty Khai thác thủy lợi Quảng Nam 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 Công ty Khai thác thủy lợi Quảng Nam, UBND tỉnh 

báo cáo HĐND tỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 
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11/12/2019 là 05 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. 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 Công ty Khai thác thủy lợi Quảng Nam. 

3. Về nguồn vốn đầu tư 

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 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 

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

05 tỷ đồng để 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 tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí 05 tỷ đồng từ nguồn ngân 

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

(phân kỳ bố trí kế hoạch năm 2020 là 1,3 tỷ đồng và năm 2021-2022 là 3,7 tỷ đồng). 

IV. KẾT LUẬN 

Dự án Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tư Yên), huyện Phú Ninh, tỉnh 

Quảng Nam dự kiến có tổng mức đầu tư là 05 tỷ 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 

05 tỷ 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. Trong đó, năm 2020 dự kiến bố trí 

là 1,3 tỷ đồng và năm 2021-2022 là 3,7 tỷ đồng. 

Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam chịu trách 

nhiệm rà soát nội dung, quy mô, tiêu chuẩn, định mức đầu tư của dự án theo đúng 

quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện dự án./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban GĐ Sở; 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Phong 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

Số: 575 /SNN&PTNT-QLXDCT 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kiên 

cố hóa mái thượng lưu đập phụ Tư Yên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

 
        Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 391/SKHĐT-TĐDA 

ngày 19/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý nội dung báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa mái thượng lưu đập phụ Tư 

Yên, kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương dự án do Công ty TNHH Một thành 

viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam lập. Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và 

PTNT có ý kiến tham gia như sau: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Đập phụ Tư Yên là hạng mục quang trọng của 

hồ chứa nước Phú Ninh, là nơi bố trí cống Bắc có nhiệm vụ cấp nước tưới cho hệ 

thống kênh chính Bắc; kết cấu đập Tư Yên là đập đất đồng chất, mái thượng lưu 

được gia cố bằng đá lát khan, qua thời sử dụng đã xuất hiện vị trí sụt lún, mất tác 

dụng chống sóng, chống xói cho mái đập; mặt khác, tường chắn sóng hiện trạng 

bằng đá xây và gạch bị hỏng vữa xây, nhiều vị trí bị nứt, gẫy, không an toàn. Do 

vậy, việc đề xuất đầu tư xây dựng công trình là cần thiết. 

2. 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. 

3. Sự phù hợp với quy hoạch: Đập phụ Tư Yên là một trong các đập đất 

quan trọng thuộc hệ thống các công trình đầu mối hồ chứa nước Phú Ninh, trong 

quá trình sử dụng đã xuất hiện một số hư hỏng như đã nêu trên, để đảm bảo mục 

tiêu từng bước hoàn chỉnh các hệ thống công trình thủy lợi thì việc thống nhất 

chủ trương Kiên cố hóa mái thượng lưu đập phụ Tư Yên là phù hợp với mục 

tiêu của quy hoạch thủy lợi được phê duyệt.  

4. Về quy mô đầu tư và kết cấu công trình: Gia cố bảo vệ mái thượng 

lưu đập Tư Yên bằng các tấm bê tông trên tầng lọc ngược để chống xói lở 

mái; kiên cố tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép, gia cố mặt đỉnh đập bằng 

bê tông và kết hợp sửa chữa một số chi tiết hư hỏng để hoàn thiện thân đập, 

tăng ổn định công trình. 

5. Dự kiến tổng mức đầu tư: 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ 

đồng chẵn) 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với Báo cáo đề 
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xuất chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa mái thượng lưu đập phụ Tư Yên. Đề 

nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt 

chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, QLXDCT, CCTL. (7b) 
(D:\Dropbox\Chien 2019\Chu truong\02152019 Tan lap 

(GD3).docx) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Trung 
  

 



UBND TINH QUANG NAM 
SO TAI CHINH 

S: /jS-  /STC-DT 

V/v tharn gia kin th.m djnh 
nguôn von và khà näng can ôi 
vn du an Kiên cô hóa ké dâp 
phii Tây Yen 

CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Quáng Nam, ngày /t9 tháng 3 nãm 2020 

KInh gt1i: S K hoch và Du tu. 

Theo d nghj cña S K hoach  và Du tu ti Cong van s 317/SKBDT-KTN 
ngày 09/3/2020 ye vic thâm djnh nguôn vOn và khá nãng can dôi vOn dir an Kiên 
cô hóa kè dp phii Tây Yen; S& Tài chInh có kiên nhu sau: 

1. V sin  ctn thit du tu, quy mô du ti.r và giãi pháp k5' thutt: 

Ti khoàn 3.1 mc III Báo cáo d xut chü tnrong diu tu s 31 8/BC-CT ngày 
04/3/2020, Cong ty TNHH môt thành viên Khai thác thüy 1?i  Quáng Nam ('chi so' 
hthi, trc tiêp quán l khai thác cong trinh hO cha nu'O'c Ph Ninh, trong do cO 
hqng myc cOng trInh dp phy Táy Yen (Tu' Yên báo cáo khá rô tInh trng xuOng 
cap, hu hông lap gia cô dá lát khan thi.rcmg luu dp, tu&ng chãn song và mrnmg 
tiêu nuóc mt mái h lu'u, nhà quãn l... do thi gian sfr dung, khai thác cong trInh 
dã lâu (t1r näm 1986). Tuy nhiên, day chi mai là báo cáo bang van bàn; xét thây 
can thiêt thI S Kê hoch và Dâu tu chü trI, mOi S NOng nghip và PTNT là S 
quàn l cong trInh xay dirng chuyên ngành to chirc di kiêrn tra thinrc tê cong trInh 
dê dánh giá trinrc quan và lam rO hon mic d hu hOng, xuông cap cUa hang minic 
cong trInh dâp phini Tây Yen (Tu Yen), dánh giá cOng tác bào trI cong trInh hang 
nàm cQng nhu vic dâu tu nâng cap thyi diem gân day nhât, tr do xác djnh tInE 
brc thiêt phài dâu tu dêôn djnh cOng trInh lâu dài va sin phñ hcip cUa quy mO dâu 
tu, cUa giái pháp thiêt kê ma Cong ty dê xuât (kiên CO mái thu'cmg lu'u, tw&ng chán 
sOng và mu'o'ng tiêu nithc mt mái hg iwu bang be tOng cOt thép M250 dá 1x2,). 

2. V ngun vn và khá nàng can di vn: 

Cong ty TNTIII MTV Khai thác thüy igi Quáng Nam d xut tng mac dâu 
tu 05 t dông, sir diing von ngân sách tinh 100%,phân ki bô trI von 03 nàm 2020 
- 2022 trong do nàm 2020 bô trI 1,3 tS dOng, phân con lti bô trI trong näm 2021 
và 2022. 

Ti Nghj quyt sé 35/NQ-HDND ngày 17/12/2019, HDND tinE dã thông nEat 
bô sung d an vào kê hoach  dâu ti.r cong trung hn giai dotn 2016 - 2020, dông 
thôi tai Quyet djnh so 4122/QD-UBND ngày 18/12/20 19 cña UBND tinh ye giao 
chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê - xã hi và din toán ngân sách nhà nuOc näm 
2020 dã giao danh minic  28 dint an dâu tu khâi cong rnai, trong dócó dint  an nay vói 

tng mtrc du tu dint  kiên là 05 tT dông, nãm 2020 bô trI 1,3 t dOng. Nhu vy, dê 
xuãt cüa Cong ty ye tOng mic dâu tu và mic vOn bô trI nam 2020 là phñ hcrp vai 



KT. GIAM DOC 
PHO GuM I) 

H C," 
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Quyt dnh s 4122/QD-UBNID ngày 18/12/2019 cüa UBND tinh. Nihu câu vn 
con 1i de nghi S Ké hoach và Dâu tu báo cáo 

cap có thâm quyên dua vào ké 
hoch dâu tu cong giai do?n 2021 - 2025 d thirc hin dr an. 

D nghi Si K hoach  và Du tu nghiên cü'u tng hçp./.- 
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- Nhu trén; 
- Liiu: VT, DT. 
(DTthg 2O2O kith vd thd, d;,th 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  04   tháng 03 năm 2020 

 

 

 

 

 

CÔNG TY THỦY LỢI QUẢNG NAM 

Địa chỉ: 03 Trần Hưng Đạo - thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam 

 

 

 

 

 

 

  

BÁO CÁO  

ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 
Dự án Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tƣ Yên), 

huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 
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CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHAI THÁC THỦY LỢI QUẢNG NAM Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
  

Số:    318        /BC-CT Quảng Nam, ngày   04     tháng  3  năm  2020 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ  

Dự án Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tƣ Yên), 

huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam. 

 

I. Cơ sở pháp lý để lập chủ trƣơng đầu tƣ: 

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 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng và 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; 

Căn cứ Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

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

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

ngân sách nhà nước năm 2020; 

  II. Thông tin chung về dự án: 

2.1.Tên dự án/Công trình: Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tư Yên). 

2.2. Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

2.3. Quy mô dự án: Nhóm C. 

2.4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

2.5. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng 

Nam. 

2.6. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước từ 

năm 2020. 

III. Sự cần thiết phải đầu tƣ, các điều kiện để thực hiện các mục tiêu 

chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan 

theo quy định của pháp luật về quy hoạch: 

3.1. Hiện trạng công trình và sự cần thiết phải đầu tƣ: 
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3.1.1. Hiện trạng công trình thủy lợi: 

a) Hồ chứa nước Phú Ninh 

Hồ chứa nước Phú Ninh là một trong những hệ thống thủy lợi lớn của cả 

nước và là hệ thống thủy lợi lớn nhất của tỉnh Quảng Nam. Vị trí công trình  

được xây dựng trên lưu vực sông Tam Kỳ thuộc xã Tam Ngọc, cách trung tâm 

thành phố Tam Kỳ 7 km về hướng Tây, đây là con sông lớn thứ 3 của tỉnh sau 

sông Thu Bồn và sông Vu Gia. 

Hệ thống thuỷ lợi Phú Ninh được phê duyệt nhiệm vụ thiết kế vào ngày 

25/3/1977; đến ngày 29/3/1977 đã bắt đầu khởi công xây dựng phần kênh dẫn; 

đến tháng 10/1977 thiết kế sơ bộ mới được phê duyệt và đến tháng 03/1986 

công trình được hoàn thành. Theo thiết kế hệ thống có nhiệm vụ: 

- Tưới cho 23.000 ha đất canh tác, trong đó: Kênh Chính Bắc tưới cho 

20.000 ha của các huyện phía Bắc sông Tam Kỳ gồm: Thành phố Tam Kỳ và 

các huyện Thăng Bình, Quế Sơn và Duy Xuyên; kênh chính Nam tưới cho 3.000 

ha của huyện Núi Thành mà chủ yếu là 5 xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam 

Anh, Tam Tiến và Tam Hoà.  

- Cấp nước cho công nghiệp và dân sinh với lưu lượng 1,6m
3
/s; trong đó 

kênh chính Bắc 1,43m
3
/s và kênh chính Nam là 0,17m

3
/s. 

- Kết hợp phát điện với công suất lắp máy 1.890Kw. 

- Ngoài ra hồ Phú Ninh còn tham gia cắt lũ được 34,5% đỉnh lũ cho thành 

phố Tam Kỳ với tần suất lưu lượng 0,1%, đồng thời hồ còn kết hợp nuôi cá và 

du lịch. 

Theo thiết kế hệ thống công trình hồ chứa nước Phú Ninh gồm có 01 đập 

chính; 5 đập phụ; 3 tràn xả lũ gồm 01 tràn tự do và 02 tràn có cửa; 3 cống lấy 

nước đầu mối và 01 tràn sự cố (tràn tự vỡ tại đập phụ Long Sơn 1). 

Hồ chứa nước Phú Ninh có các thông số kỹ thuật chính và quy mô công 

trình: 

- Cấp công trình                  : Cấp II 

- Diện tích lưu vực   : Flv = 235 km
2
  

- Dung tích phòng lũ  : Vsc = 116,8 x 10
6
m

3
 

- Dung tích ứng MNDBT  : Vbt = 344,0 x 10
6
m

3
 

- Dung tích ứng MNDGC : Vgc   = 460,8 x 10
6
m

3
 

Hằng năm về mùa mưa lũ, việc điều tiết xả lũ cho hồ chứa nước Phú Ninh 

thường xuyên gây ngập lụt một phần các huyện Phú Ninh, Núi Thành, Thăng 

Bình và thành phố Tam Kỳ. 

Qua thời gian dài quản lý khai thác, công trình đã được đầu tư nâng cấp 

nhiều lần nhưng chưa đồng bộ, dẫn đến một số hạng mục bị hư hỏng xuống cấp, 

không đảm bảo an toàn công trình, trong đó có đập phụ Tư Yên. 
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b) Đập phụ Tư Yên: 

Các thông số kỹ thuật chủ yếu của đập: 

- Tổng chiều dài:    L= 132 m; 

- Chiều rộng đỉnh đập:   B= 5 m; 

- Chiều cao đập lớn nhất:  H= 16m; 

- Cao trình đỉnh đập:   + 37.60 m; 

- Cao trình đỉnh tường chắn sóng:  + 38.20 m; 

* Cống Bắc: Bố trí qua thân đập  

- Chiều dài cống:    L= 131,2 m; 

- Khẩu độ cống  khoang tưới nxBxH: 2x(3x3)m 

- Cao trình đáy cống tưới:   + 16.80 m; 

- Lưu lượng thiết kế cống tưới:  Q= 27,97 m3/s; 

- Khẩu độ cống  khoang thủy điện nxBxH: 2x(1,5x3)m; 

- Cao trình đáy cống thủy điện:   + 13.00 m; 

Đập phụ Tư Yên là hạng mục quang trọng của hồ, là nơi bố trí cống Bắc 

có nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 20.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của 

các huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và thành phố Tam Kỳ. 

Đập Tư Yên là đập đất đồng chất, mái thượng lưu gia cố chống xói bằng đá lát 

khan. Qua thời gian khai thác, dưới tác động của sóng và dòng chảy mặt, làm 

cho lớp đá lát khan bị sụt lún, mất tác dụng chống sóng, chống xói cho mái đập; 

tường chắn sóng kết cấu đá xây và gạch bị hỏng vữa xây, nhiều vị trí bị nứt, gẫy, 

không an toàn; mương tiêu nước mái đập hư hỏng vữa, bị bồi lấp, ảnh hưởng 

đến năng lực tiêu thoát nước mặt; nhà quản lý vận hành đập bị hư hỏng, xuống 

cấp, không an toàn trong quản lý, vận hành công trình và mất mỹ quan nơi làm 

việc. 

3.1.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ:  

Trước thực trạng hư hỏng xuống cấp của công trình đập phụ Tư Yên, để 

đảm bảo nhiệm vụ phục vụ tưới cho 23.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, an toàn 

cho dân cư vùng hạ du công trình, an toàn công trình hồ chứa nước Phú Ninh 

nói chung và đập phụ Tư Yên nói riêng, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập phụ 

Tư Yên là hết sức cần thiết, và cấp bách. 

3.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về sự phù hợp với 

quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ: 

Công trình đảm bảo yêu cầu về:  

- Đối tượng đầu tư; địa điểm xây dựng; 

- Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với hệ 

thống công trình thủy lợi đã có; 
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- Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-

UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

IV. Mục tiêu, quy mô và phạm vi đầu tƣ: 

4.1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Sửa chữa, nâng cấp đập phụ Tư yên, đảm bảo an toàn công trình phục vụ 

tưới cho khoảng 23.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của các huyện Núi Thành, 

Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và thành phố Tam Kỳ. 

4.2. Phạm vi và quy mô đầu tƣ: 

- Phạm vi đầu tư: Việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập phụ Tư Yên theo 

hiện trạng công trình đã có, không cơi nới hoặc mở rộng thêm ngoài ranh giới 

phạm vi công trình. 

- Quy mô đầu tư:  

+ Kiên cố mái thượng lưu đập bằng bê tông, bên dưới có lớp đá dăm đệm 

và cát; 

+ Kiên cố tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép; 

+ Gia cố hoàn thiện bề mặt đỉnh đập bằng bê tông; 

+ Sửa chữa, kiên cố lại hệ thống mương tiêu nước mặt của mái hạ lưu 

đập; 

+ Sửa chữa nhà vận hành cống lấy nước và lan can cầu công tác đập phụ 

Tư Yên; 

+ Ngoài ra còn sửa chữa, khắc phục một số hư hỏng khác của công trình. 

V. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện dự án 

5.1. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ:  

- Phương pháp xác đinh: xác định khối lượng xây dựng tính theo thiết kế 

sơ bộ, kế hoạch thực hiện dự án, tổ chức biện pháp thi công định hướng và hệ 

thống định mức, đơn giá xây dựng, các chế độ, chính sách hiện hành. 

- Sơ bộ tổng mức vốn đầu tư: 05 tỷ đồng (Năm tỷ đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:  4.012.000.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 113.357.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư: 332.831.000 đồng 

- Chi phí khác: 81.750.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 460.062.000 đồng 

   

(Có bảng khái toán kèm theo). 

5.2. Cơ cấu nguồn lực thực hiện dự án: 
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Cân đối nguồn vốn: 100% vốn ngân sách và theo kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh bố trí từ năm 2020 đến năm 2022. 

VI. Dự kiến tiến độ thực hiện và kế hoạch bố trí vốn 

- Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong 03 năm, từ năm 2020 đến năm 

2022; 

- Kế hoạch bố trí vốn: Theo kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bố trí; phân kỳ 

khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện dự án như sau: 

Năm Ngân sách nhà nƣớc 

- Năm 2020 1,3 

- Năm 2021 3,0 

- Năm 2022 0,7 

Tổng cộng (tỷ đồng) 5,0 

(Bằng chữ: Năm tỷ đồng) 

VII. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí 

vận hành sau khi dự án đƣa vào sử dụng: 

7.1. Dự án thực hiện sửa chữa, nâng cấp công trình trên mặt bằng hiện 

trạng đã có nên không có chi phí đền bù giải tỏa mặt bằng; 

7.2. Sau khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư sẽ quản 

lý, do đó không phát sinh các chi phí đào tạo, chuyển giao quản lý sử dụng; 

7.3. Chi phí quản lý công trình thực hiện theo quy định hiện hành của nhà 

nước. 
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VIII. Đánh giá sơ bộ những ảnh hƣởng, tác động về môi trƣờng, xã 

hội của dự án: 

8.1. Về mặt kinh tế - xã hội: Việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình 

đập phụ Tư Yên, sẽ góp phần vào đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước Phú 

Ninh, đảm bảo nhiệm vụ phục vụ tưới cho 23.000 ha đất sản xuất nông nghiệp 

của hệ thống công trình, an toàn cho dân cư vùng hạ du công trình. 

8.2. Về các vấn đề môi trường: Đập phụ Tư Yên được sửa chữa, nâng cấp 

sẽ tạo vẻ mỹ quan, góp phần làm sinh động hệ sinh thái lòng hồ Phú Ninh.   

IX. Tổ chức thực hiện dự án: 

9.1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng 

Nam. 

9.2. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Trên đây là Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa kè đập 

phụ Tây Yên (Tƣ Yên), huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH một 

thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam kính đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Quảng Nam, Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh Quảng Nam 

phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án để có cơ sở thực hiện các bước tiếp 

theo./. 

Trân trọng kính trình! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các thành viên HĐTV; 

- Giám đốc, PGĐ Công ty; 

- Kiểm soát viên Công ty; 

- Các phòng chức năng Công ty; 

- Lưu: VT, KHTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

Đỗ Văn Hùng 
 

Bộ phận lập chủ trương đầu tư: Phòng Quản lý Kỹ thuật Công ty 

- Trưởng phòng : Th.S thủy lợi Nguyễn Minh Nguyên .................... 

- Người lập  : KS thủy lợi Phan Đình Khương  .................... 

 

 

 

 

 



 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHAI THÁC THỦY LỢI QUẢNG NAM Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
  

Số:    336 /BCTĐ-CT Quảng Nam, ngày   06  tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa kè đập phụ Tây Yên (Tư Yên); 

huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Nam. 

 

I. Cơ sở pháp lý để thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư. 

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

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

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

ngân sách nhà nước năm 2020; 

 II. Thông tin chung về dự án. 

- Tên dự án: Kiên cố hóa kè đập phụ Tư Yên. 

- Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 

- Quy mô dự án: Nhóm C. 

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng 

Nam. 

- Nguồn vốn: Đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước từ năm 

2020. 

III. Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh 

giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư. 

1. Sự cần thiết phải đầu tư. 

 Hồ chứa nước Phú Ninh là một trong những hệ thống thủy lợi lớn của cả 

nước và là hệ thống thủy lợi lớn nhất tỉnh Quảng Nam. Vị trí công trình được xây 

dựng trên lưu vực sông Tam Kỳ thuộc xã Tam Ngọc, cách trung tâm thành phố 

Tam Kỳ 7 km về hướng Tây, đây là con sông lớn thứ 3 của tỉnh sau sông Thu 

Bồn và sông Vu Gia. Công trình được hoàn thành vào năm 1986. 

 Hệ thống thủy lợi Phú Ninh theo thiết kế có nhiệm vụ: 

  - Tưới cho 23.000 ha đất canh tác, trong đó: Kênh chính Bắc tưới cho 

20.000 ha của các huyện phía Bắc sông Tam Kỳ, gồm: Thành phố Tam Kỳ và các 

huyện Thăng Bình, Quế Sơn và Duy Xuyên; kênh chính Nam tưới cho 3.000 ha 

của huyện Núi Thành mà chủ yếu là 5 xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh, 

Tam Tiến và Tam Hòa.  



 

 - Cấp nước cho công nghiệp và dân sinh với lưu lượng 1,6m3/s;  

 - Kết hợp phát điện với công suất lắp máy 1.890Kw;  

 - Ngoài ra hồ Phú Ninh còn tham gia cắt lũ được 34,5% đỉnh lũ cho thành 

phố Tam Kỳ với tần suất lưu lượng 0,1%, đồng thời, hồ còn kết hợp nuôi cá và 

du lịch.  

 Hệ thống công trình hồ chứa nước Phú Ninh gồm có 01 đập chính; 5 đập 

phụ; 3 tràn xả lũ gồm 01 tràn tự do và 02 tràn có cửa; 3 cống lấy nước đầu mối và 

01 tràn sự cố (tràn tự vỡ tại đập phụ Long Sơn 1).  

 Đập phụ Tư Yên là hạng mục quan trọng của hồ, là nơi bố trí cống Bắc có 

nhiệm vụ cấp nước tưới cho khoảng 20.000 ha đất sản xuất nông nghiệp của các 

huyện Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và thành phố Tam Kỳ. Đập 

Tư Yên là đập đất đồng chất, mái thượng lưu gia cố chống xói bằng đá lát khan. 

 Qua thời gian khai thác, dưới tác động của sóng và dòng chảy mặt, làm cho 

lớp đá lát khan bị sụt lún, mất tác dụng chống sóng, chống xói cho mái đập; 

tường chắn sóng kết cấu đá xây và gạch bị hỏng vữa xây, nhiều vị trí bị nứt, gẫy, 

không an toàn; mương tiêu nước mái đập hư hỏng vữa, bị bồi lấp, ảnh hưởng đến 

năng lực tiêu thoát nước mặt; nhà quản lý vận hành đập bị hư hỏng, xuống cấp, 

không an toàn trong quản lý, vận hành công trình và mất mỹ quan nơi làm việc. 

 Trước thực trạng hư hỏng xuống cấp của công trình đập phụ Tư Yên, để 

đảm bảo nhiệm vụ phục vụ tưới cho 23.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, an toàn 

cho dân cư vùng hạ du công trình, an toàn công trình hồ chứa nước Phú Ninh nói 

chung và đập phụ Tư Yên nói riêng, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp đập phụ Tư 

Yên là hết sức cần thiết và cấp bách. 

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

hoạch, kế hoạch đầu tư: công trình đảm bảo yêu cầu về:  

- Đối tượng đầu tư; địa điểm xây dựng; 

- Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với hệ 

thống công trình thủy lợi đã có; 

- Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-

UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

IV. Mục tiêu, quy mô và phạm vi đầu tư. 

1. Mục tiêu đầu tư. 

Đảm bảo an toàn công trình phục vụ tưới cho khoảng 23.000 ha đất sản 

xuất nông nghiệp của các huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, 

Duy Xuyên và thành phố Tam Kỳ.  

2. Quy mô và phạm vi đầu tư. 

- Phạm vi đầu tư: Việc đầu tư kiên cố đập phụ Tư Yên theo hiện trạng công 

trình đã có, không cơi nới hoặc mở rộng thêm ngoài ranh giới phạm vi công trình. 

- Quy mô đầu tư:  

+ Kiên cố mái thượng lưu đập bằng bê tông, bên dưới có lớp đá dăm đệm 

và cát; 



 

+ Kiên cố tường chắn sóng bằng bê tông cốt thép; 

+ Gia cố hoàn thiện bề mặt đỉnh đập bằng bê tông; 

+ Sửa chữa, kiên cố lại hệ thống mương tiêu nước mặt của mái hạ lưu đập; 

+ Sửa chữa lan can cầu công tác và nhà vận hành cống lấy đập phụ Tư 

Yên; 

+ Ngoài ra còn sửa chữa, khắc phục một số hư hỏng khác của công trình. 

V. Dự kiến tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư và tiến độ thực 

hiện dự án. 

1. Tổng mức đầu tư: Dự kiến tổng mức vốn đầu tư khoảng 05 tỷ đồng 

(Năm tỷ đồng). Trong đó:  

- Chi phí xây dựng  : 4.012.000.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án : 113.357.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư : 332.831.000 đồng 

- Chi phí khác : 81.750.000 đồng 

- Chi phí dự phòng : 460.062.000 đồng 

(Có hồ sơ khái toán kèm theo). 

2. Nguồn vốn: Đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước từ năm 

2020. 

3. Tiến độ thực hiện dự án: Dự kiến trong 03 năm (2020-2022) theo kế 

hoạch vốn ngân sách tỉnh bố trí; phân kỳ khả năng cân đối vốn và thời gian thực 

hiện dự án như sau: 

Năm Ngân sách nhà nước 

- Năm 2020 1,3 

- Năm 2021 3,0 

- Năm 2022 0,7 

Tổng cộng (tỷ đồng) 5,0 

(Bằng chữ: Năm tỷ đồng) 

VI. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận 

hành sau khi dự án đưa vào sử dụng. 

1. Dự án thực hiện sửa chữa, cải tạo công trình trên mặt bằng hiện trạng đã 

có nên không có chi phí đền bù giải tỏa mặt bằng; 

2. Sau khi nghiệm thu đưa công trình hoàn thành vào sử dụng, chủ đầu tư 

sẽ quản lý và vận hành khai thác phục vụ sản xuất nông nghiệp, do đó không phát 

sinh các chi phí đào tạo, chuyển giao quản lý sử dụng; 

3. Chi phí quản lý công trình do Công ty TNHH một thành viên Khai thác 

thủy lợi Quảng Nam thực hiện theo các quy định hiện hành về bảo trì tài sản kết 

cấu hạ tầng thủy lợi. 

VII. Đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, kinh 

tế-xã hội của dự án. 



 

1. Về mặt kinh tế - xã hội: Việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình đập 

phụ Tư Yên, sẽ góp phần vào đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước Phú 

Ninh, đảm bảo nhiệm vụ phục vụ tưới cho 23.000 ha đất sản xuất nông nghiệp 

của hệ thống công trình, an toàn cho dân cư vùng hạ du công trình. 

2. Về các vấn đề môi trường: Đập phụ Tư Yên được sửa chữa, nâng cấp sẽ 

tạo vẻ mỹ quan, góp phần làm sinh động hệ sinh thái lòng hồ Phú Ninh.   

VIII. Tổ chức thực hiện dự án. 

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng 

Nam. 

2. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Trên đây là kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án Kiên cố hóa kè đập phụ Tư Yên; huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, Công ty 

TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam kính đề nghị các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam thẩm định và trình 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án để có cơ sở 

thực hiện các bước tiếp theo./. 

Trân trọng kính trình! 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội đồng thành viên Công ty; 

- Giám đốc, PGĐ Công ty; 

- Kiểm soát viên Công ty; 

- Các phòng chức năng Công ty; 

- Lưu: VT, KHTH. 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đình Hải 
 

 

 

 

Bộ phận thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư: Phòng Kế hoạch - Tổng 

hợp Công ty. 

- Phụ trách phòng  : Ông Lý Năng Huy  ......................... 

- Người thẩm định  : Ông Nguyễn Hữu Hiệp  ......................... 

- Người kiểm tra  : Bà Trương Thị Thục An ......................... 

 



 

 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa kè đập 

phụ Tây Yên (Tư Yên); huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. 
 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư  Quảng Nam. 
 

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

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

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

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam trình Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  

dự án Kiên cố hóa kè đập phụ Tư Yên, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam với 

các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN: 

1. Tên dự án/ Công trình: Kiên cố hóa kè đập phụ Tư Yên. 

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: Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi 

Quảng Nam 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: khoảng 05 tỷ đồng (Năm tỷ đồng) 

Phân kỳ đầu tư sử dụng vốn như sau: 

Năm Ngân sách nhà nước 

- Năm 2020 1,3 

- Năm 2021 3,0 

- Năm 2022 0,7 

Tổng cộng (tỷ đồng) 5,0 
 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách tỉnh 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm 

định: Hạ tầng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

KHAI THÁC THỦY LỢI QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   383/ TTr-CT Quảng Nam, ngày  18 tháng 3 năm 2020 



  
 

 

  

10. Thời gian thực hiện: Dự kiến triển khai trong 03 năm, từ năm 2020 

đến năm 2022 theo kế hoạch vốn ngân sách tỉnh bố trí. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình hiện có 

II.  DANH MỤC KÈM THEO: 

1. Tờ trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kiên cố 

hóa kè đập phụ Tư Yên, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam gửi Sở Kế hoạch 

và Đầu tư Quảng Nam; 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ; 

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

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

toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam trình Sở kế 

hoạch và Đầu tư Quảng Nam xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Kiên cố hóa kè đập phụ Tư Yên. 

Trân trọng kính trình! 
 

 

 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Hội đồng thành viên Công ty; 

- Giám đốc và các PGĐ Công ty; 

- Các phòng chức năng Công ty 

- Lưu: VT, KHTH. 
 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đình Hải 
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