
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   3821  /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Quảng Nam, ngày  10   tháng 7  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX 

 

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

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

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

Theo Thông báo số 35/TB-HĐND ngày 08/7/2020 của Thường trực HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, với 

các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện 

Đại Lộc. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư kiên cố hóa kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, 

đảm bảo cung cấp nước tưới cho khoảng 12,3 ha đất sản xuất nông nghiệp của 

thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. 

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

Nam. 

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

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

7. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự toán: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu 

đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư:  

a) Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng đoạn kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, 

thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, với quy mô như sau: 
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- Chiều dài tuyến kênh khoảng 650m. 

- Mặt cắt kênh: Mặt cắt hình chữ nhật. 

- Kết cấu kênh bằng bê tông cốt thép. 

- Công trình trên tuyến kênh: Sửa chữa, xây dựng mới các công trình trên 

tuyến kênh. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

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

khóa IX, kỳ họp thứ 14 về kế hoạch đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế 

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

đó giao danh mục, dự toán kinh phí cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi 

Quảng Nam thực hiện dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, 

huyện Đại Lộc.  

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã thực hiện đầy đủ 

các thủ tục xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; trình Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lấy ý kiến của các Sở, ngành liên quan và thẩm định theo quy 

định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái 

Nghĩa, huyện Đại Lộc. 

Theo ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 27/TB-HĐND 

ngày 04/6/2020 về kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 

2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 3528/UBND-TH ngày 30/6/2020 báo cáo 

danh mục các dự án dự kiến trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ 

họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, trong đó có dự án Kênh chính trạm bơm Bàu 

Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và đã được Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất tại Thông báo 35/TB-HĐND ngày 08/7/2020.    

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 710/BCTĐ-CT ngày 29/4/2020 của Công ty 

TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam về kết quả thẩm định nội bộ Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái 

Nghĩa, huyện Đại Lộc. 
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3. Báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án. 

4. Các hồ sơ, văn bản có liên quan. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT; 

- UBND huyện Đại Lộc; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác 

thủy lợi Quảng Nam; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTN, KTTH,TH 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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   UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  250 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 10 tháng 6 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc 

    
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 711/TTr-CT ngày 29/4/2020 

của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam trình thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái 

Nghĩa, huyện Đại Lộc. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định 

của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả 

thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, 

thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư. 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 710/BCTĐ-CT ngày 29/4/2020 của Công ty 

TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam về kết quả thẩm định nội bộ Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái 

Nghĩa, huyện Đại Lộc. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn số 233/BC-SKHĐT ngày 20/5/2020 của 

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

vốn dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. 

5. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công; 

3. Các văn bản liên quan khác: 

- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 

ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công; 
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- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự 

án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 

tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 

- 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 văn số 2024/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thực hiện kiên cố hóa các tuyến kênh do Công ty TNHH MTV 

Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý; 

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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

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

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện 

Đại Lộc. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

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

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu 

đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.  

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn.  

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 -2021. 

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

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: (Theo Công văn số 

1011/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 19/5/2020):           

a. Sự cần thiết đầu tư dự án: Qua nhiều năm quản lý, sử dụng hiện nay các 

tuyến kênh loại III và các công trình trên kênh do Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi quản lý đã xuống cấp hư hỏng, bờ kênh bị sạt lở, đáy kênh bị bồi 

lấp nhiều đoạn, việc vận hành tải nước của các tuyến kênh này gặp nhiều khó 
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khăn, tổn thất nước lớn và hằng năm tốn nhiều chi phí duy tu bảo dưỡng để đảm 

bảo công trình hoạt động bình thường. Do vậy, việc đề xuất đầu tư xây dựng kiên 

cố hóa kênh mương này là cần thiết.   

b. 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. 

c. Sự phù hợp với quy hoạch: Việc kiên cố hóa kênh mương của 07 dự án 

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

UBND ngày 18/12/2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đồng thời đảm bảo mục tiêu từng bước 

hoàn chỉnh các hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 

d. Về quy mô đầu tư và kết cấu công trình: Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo 

các kênh mương loại III do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi đang quản 

lý, vận hành từ kênh đất sang kênh bê tông cốt thép, mặt cắt hình chữ nhật và 

sửa chữa, xây mới các công trình trên kênh là phù hợp với tình hình thực tế tại 

các công trình, đồng bộ với hệ thống công trình thủy lợi đã có. 

đ. Sơ bộ tổng mức đầu tư của 07 dự án: 6.140.000.000 đồng (Sáu tỷ, một 

trăm bốn mươi triệu đồng y).  

Tổng mức đầu tư của 07 dự án trên được Công ty TNHH MTV Khai thác 

Thủy lợi lập theo các quy định về đầu tư công, không thực hiện theo cơ chế về 

lập dự toán Chương trình kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam tại Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND 

tỉnh Quảng Nam và Nghị Quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của 

Hội dồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

e. Ý kiến khác: Để triển khai thực hiện các thủ tục về đầu tư 07 dự án này, 

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi có Tờ trình số 256/TTr-CT ngày 

25/02/2020 xin cơ chế thực hiện và Sở Tài chính đã có Công văn số 864/STC-

ĐT ngày 31/3/2020 đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu 

tư xem xét tham mưu cho UBND tỉnh. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, 

UBND tỉnh thống nhất chủ trương bố trí 100% vốn để thực hiện 07 dự án này 

(Công văn số 2024/UBND-KTTH ngày 13/4/2020); tuy nhiên, vẫn chưa thống 

nhất chủ trương thực hiện theo cơ chế đầu tư công thông thường hay thực hiện 

theo Chương trình kiên cố hóa kênh mương loại III. 

Vậy, để có cơ sở thực hiện công tác đầu tư, tổ chức thẩm định dự toán xây 

dựng sau khi chủ trương được phê duyệt; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh quyết định cơ chế thực 

hiện, phê duyệt cùng chủ trương đầu tư các dự án. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 

khoảng 12,3ha đất sản xuất nông nghiệp của thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. 

Tổng chiều dài tuyến kênh khoảng 650m, hiện trạng là kênh đất. Trong quá trình 
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quản lý, sử dụng, tuyến kênh bị xói lở, bồi lắng lòng kênh gây cản trở dòng 

chảy, thất thoát nước, không đảm bảo nhu cầu nước tưới để phục vụ sản xuất 

nông nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo nhu cầu cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất 

nông nghiệp thì việc đầu tư xây dựng kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn 

Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc là cần thiết. 

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

định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đảm 

bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước.  

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

triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh 

mục dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư 

công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; được UBND 

tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. 

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

Dự án có tổng mức đầu tư 650.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C 

theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

5. Các nội dung đầu tư: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung:  

Đầu tư xây dựng đoạn kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, 

huyện Đại Lộc với quy mô như sau: 

- Chiều dài tuyến kênh khoảng 650m. 

- Mặt cắt kênh: Mặt cắt hình chữ nhật. 

- Kết cấu kênh bằng bê tông cốt thép. 

- Công trình trên tuyến kênh: Sửa chữa, xây dựng mới các công trình trên 

tuyến kênh. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

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

sách tỉnh là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó nguồn vốn ngân sách tỉnh đã 

được thẩm định nguồn là 650.000.000 đồng tại Báo cáo thẩm định số 233/BC-

SKHĐT ngày 20/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dự kiến, năm 2020 bố trí 

390 triệu đồng, năm 2020 bố trí 260 triệu đồng. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2021, qua xem xét báo cáo thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận tiến độ là 

2020-2021 là phù hợp. 
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f) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên phương pháp sơ bộ 

khối lượng xây dựng theo thiết kế sơ bộ, đơn vị thẩm định nhận thấy giá trị sơ 

bộ tổng mức đầu tư cơ bản phù hợp; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác 

trong bước lập Báo cáo báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 

trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo 

không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp 

thẩm quyền. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 

hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 

hiện hành. 

IV. KẾT LUẬN 

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

xuất chủ trương đầu tư dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, 

huyện Đại Lộc. Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét có văn bản báo 

cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công ty TNHH MTV Khai thác  

thủy lợi Quảng Nam (đ/b); 

- Lưu: VT, TĐDA(Hòa). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 



1 

 
 



2 

 
 

 



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: 233  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  20  tháng 5  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

 ự  n  K nh ch nh trạm   m  àu Phốc 

Đị  đi m  Thị tr n  i Ngh    hu  n Đại  ộc, t nh Quảng N m 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Kh i th   th     i Quảng N   

 

Sở Kế hoạ h và Đầu tư nhận đư   Tờ trình số 712/TTr-CT ngà  29/4/2020 

    Công ty TNHH MTV Kh i th   th     i Quảng N   về thẩ  định nguồn vốn 

và khả năng  ân đối vốn     n K nh  hính trạ      Bàu  hố   thị tr n  i Ngh    

hu  n Đại      S u khi xe  xét  tổng h p ý kiến        qu n liên quan  Sở Kế 

hoạ h và Đầu tư   o   o kết quả thẩ  định nguồn vốn và khả năng  ân đối vốn    

án như s u: 

Phần thứ nh t 

TÀI  IỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI  IỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình số     TTr-CT ngà                C ng t  TNHH MTV Kh i 

th   th     i Quảng N  ; 

2. B o   o đề xu t  h  trư ng đầu tư     n; 

3. B o   o thẩ  định n i    đề xu t  h  trư ng đầu tư số 710/BCTĐ-CT 

ngà  29/4/2020     Công ty TNHH MTV Kh i th   th     i Quảng N  . 

II. C C CĂN CỨ PH P  Ý ĐỂ THẨM ĐỊNH 

    uật Đầu tư   ng ngà   3 6       

2  Nghị qu ết số 36 NQ-HĐND ngà                 HĐND tỉnh về kế 

hoạ h đầu tư   ng nă        

3  Qu ết định số      QĐ-UBND nà   8             UBND tỉnh về gi o 

 hỉ ti u kế hoạ h ph t triển kinh tế - xã h i và    to n ngân s  h nhà nướ  nă  

2020. 

4. C ng văn số      UBND-KTTH ngà   3            UBND tỉnh về vi   

th   hi n ki n  ố h   tu ến k nh  o C ng t  TNHH MTV Kh i th   th     i 

Quảng N   quản  ý  

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đ n vị ch  trì thẩ  định:Sở Kế hoạ h và Đầu tư. 

2. Đ n vị phối h p thẩ  định: Sở Tài chính. 

3. Hình thứ  phối h p thẩ  định:     ý kiến Sở Tài  hính tại C ng văn số 

649 SKHĐT-KTN ngày 06/5          Sở Kế hoạ h và Đầu tư  
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Phần thứ h i 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH  Ự  N 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG  Ự  N  

1. T n     n: K nh  hính trạ      Bàu  hố . 

2. D   n nh  : Nh   C 

3. C p qu ết định  h  trư ng đầu tư     n: HĐND tỉnh. 

4. C p qu ết định đầu tư     n: UBND tỉnh. 

5. Ch  đầu tư: Công ty TNHH MTV Kh i th   th     i Quảng N  . 

6. Đị  điể  th   hi n     n: Thị tr n  i Ngh    hu  n Đại      tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Tổng  ứ  đầu tư: 650.000.000 đồng (S u tră  nă   ư i tri u đồng). 

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

    hân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Đồng 

Năm Nguồn ngân s ch t nh 

Nă    20 390.000.000 

Nă     1 260.000.000 

Tổng cộng 650.000.000 

10  Thời gi n th   hi n: Từ nă  20   đến nă     1. 

11. Ngành    nh v   đầu tư: Ngành n ng nghi p và  TNT. 

12. Hình thứ  đầu tư: Đầu tư tr   tiếp từ Ngân s  h Nhà nướ . 

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

Tổng h p ý kiến thẩ  định     Sở Tài  hính (Công văn số 1300/STC-ĐT 

ngày 12/5/2020):Tại Qu ết định số      QĐ-UBND ngà   8             UBND 

tỉnh về gi o  hỉ ti u kế hoạ h ph t triển kinh tế - xã h i và    to n ngân s  h nhà 

nướ  nă       đã gi o   nh  ụ         n đầu tư khởi   ng  ới  ho C ng t   

trong đ         n nà  với tổng  ứ  đầu tư    kiến  à 6   tri u đồng  nă        ố 

trí 3   tri u đồng  Căn  ứ ý kiến  hỉ đạo     UBND tỉnh tại C ng văn số 

     UBND-KTTH ngà   3          o đ  C ng t  th   hi n B o   o đề xu t  h  

trư ng đầu tư     n và đề xu t với tổng  ứ  đầu tư  à 6   tri u đồng  trong đ  

nă        à 3   tri u đồng  Nhu  ầu vốn   n  ại nă       đề nghị Sở Kế hoạ h 

và Đầu tư  ăn  ứ ý kiến  hỉ đạo     UBND tỉnh tại C ng văn số      UBND-

KTTH ngà   3        nh   th   hi n     n  ho ph  h p  

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

1. Về quy trình thủ tục đầu tư 

UBND tỉnh gi o nhi   vụ  ập   o   o đề xu t  h  trư ng đầu tư tại Qu ết 

định số      QĐ-UBND ngày 18/12/2019. C ng t  Kh i th   th     i Quảng 

N   đã th   hi n đ ng trình t  th  tụ  về  ập   o   o đề xu t  h  trư ng đầu tư 

    n  

2. Về tổng mức đầu tư 

Tr n    sở đề nghị     C ng t  TNHH MTV Kh i th   th     i Quảng 

N    UBND tỉnh   o   o HĐND tỉnh tổng  ứ  đầu tư     n tại B o   o số 

216/BC-UBND ngày 11/12/2019 là 650 tri u đồng (ng n s ch t nh  à   0 t i u 

 ồng và đã đư   UBND tỉnh gi o kế hoạ h vốn đầu tư ph t triển nă       tại 
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Qu ết định số      QĐ-UBND ngà   8         đối với     n  à 390 tri u đồng  

Vì vậ   Sở Kế hoạ h và Đầu tư x   định tổng  ứ  đầu tư     n tr n    sở 

Qu ết định số      QĐ-UBND ngà   8             UBND tỉnh và B o   o đề  

xu t  h  trư ng đầu tư     C ng t  TNHH MTV Kh i th   th     i Quảng N    

3. Về nguồn vốn đầu tư 

Tại Nghị qu ết số 36/NQ-HĐND ngà  17/12/2019     HĐND tỉnh và 

Qu ết định số      QĐ-UBND ngà   8             UBND tỉnh thống nh t phân 

 ổ  ho     n  à 3   tri u đồng  Tu  nhi n  s u khi xe  xét đề nghị     Sở Tài 

 hính tại Tờ trình số 86  STC-ĐT ngà  3  3     , UBND tỉnh đã thống nh t h  

tr       từ vốn ngân s  h nhà nướ  tại C ng văn số      UBND-KTTH ngà  

13/4/2020 về vi   th   hi n ki n  ố h       tu ến k nh  o C ng t  TNHH MTV 

KTT  Quảng N   quản  ý. 

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

S u khi     n đả   ảo     th  tụ  đầu tư theo qu  định  Sở Kế hoạ h và 

Đầu tư s  th    ưu UBND tỉnh   o   o HĐND tỉnh  ố trí 6   tri u đồng để th   

hi n đầu tư ph  h p với khả năng  ân đối nguồn ngân s  h tỉnh th   hi n đầu tư 

    n trong thời gian không quá 02 nă   kể từ nă       (ph n kỳ bố t í kế hoạch 

năm 2020  à 390 t i u  ồng và năm 202  là 260 t i u  ồng . 

IV. KẾT  UẬN 

D   n K nh  hính trạ      Bàu  hố   thị tr n  i Ngh    hu  n Đại      

tỉnh Quảng N      kiến tổng  ứ  đầu tư  à 6   tri u đồng đã đư   UBND tỉnh 

  o   o HĐND tỉnh về    kiến kế hoạ h đầu tư   ng nă       tại B o   o số 

216/BC-UBND ngà             và đầu tư từ nă       theo Nghị qu ết số 

36 NQ-HĐND ngà                 HĐND tỉnh  UBND tỉnh gi o nhi   vụ  ập 

  o   o đề xu t  h  trư ng đầu tư tại Qu ết định số      QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. 

Sở Kế hoạ h và Đầu tư s  th    ưu UBND tỉnh   o   o HĐND tỉnh  ố trí 

6   tri u đồng từ nguồn ngân s  h tỉnh theo ý kiến     UBND tỉnh tại C ng văn 

số      UBND-KTTH ngà   3        và ph  h p trong khả năng  ân đối th   

hi n đầu tư     n trong thời gi n kh ng qu  02 nă   Trong đ   nă        ố trí 

vốn  à 3   tri u đồng và nă        à  6  tri u đồng  

Đề nghị Công ty TNHH MTV Kh i th   th     i Quảng N   chịu tr  h 

nhi   rà so t n i  ung  qu      ti u  huẩn  định  ứ  đầu tư         n theo đ ng 

qu  định hi n hành, đả   ảo hi u quả đầu tư; hoàn  hỉnh hồ s   th  tụ  trình   p 

thẩ  qu ền để triển kh i th   hi n     n./. 

Nơi nhận: 

- Như tr n  

- UBND tỉnh (   ); 

- Ban GĐ Sở; 

-  ưu: VT  KTN  TĐDA  

GI M ĐỐC 

 

 

 

 

 Đặng Phong 



     

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam. 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 679/SKHĐT-TĐDA 

ngày 12/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị có ý kiến thẩm 

định hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của 07 dự án kiên cố hóa kênh 

mương do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi 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: Qua nhiều năm quản lý, sử dụng hiện nay các 

tuyến kênh loại III và các công trình trên kênh do Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi quản lý đã xuống cấp hư hỏng, bờ kênh bị sạt lở, đáy kênh bị bồi 

lấp nhiều đoạn, việc vận hành tải nước của các tuyến kênh này gặp nhiều khó 

khăn, tổn thất nước lớn và hằng năm tốn nhiều chi phí duy tu bảo dưỡng để đảm 

bảo công trình hoạt động bình thường. Do vậy, việc đề xuất đầu tư xây dựng kiên 

cố hóa kênh mương này 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: Việc kiên cố hóa kênh mương của 07 dự án 

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

UBND ngày 18/12/2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đồng thời đảm bảo mục tiêu từng bước 

hoàn chỉnh các hệ thống kênh mương thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 

4. Về quy mô đầu tư và kết cấu công trình: Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo 

các kênh mương loại III do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi đang quản 

lý, vận hành từ kênh đất sang kênh bê tông cốt thép, mặt cắt hình chữ nhật và 

sửa chữa, xây mới các công trình trên kênh là phù hợp với tình hình thực tế tại 

các công trình, đồng bộ với hệ thống công trình thủy lợi đã có. 

5. Sơ bộ tổng mức đầu tư của 07 dự án: 6.140.000.000 đồng (Sáu tỷ, một 

trăm bốn mươi triệu đồng y).  

Tổng mức đầu tư của 07 dự án trên được Công ty TNHH MTV Khai thác 

 UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1011 /SNN&PTNT-QLXDCT Quảng Nam, ngày  19  tháng 5 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của 

07 dự án kiên cố hóa kênh mương do 

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy 

lợi lập. 
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Thủy lợi lập theo các quy định về đầu tư công, không thực hiện theo cơ chế về 

lập dự toán Chương trình kiên cố hóa kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam tại Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND 

tỉnh Quảng Nam và Nghị Quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của 

Hội dồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

6. Ý kiến khác: Để triển khai thực hiện các thủ tục về đầu tư 07 dự án này, 

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi có Tờ trình số 256/TTr-CT ngày 

25/02/2020 xin cơ chế thực hiện và Sở Tài chính đã có Công văn số 864/STC-

ĐT ngày 31/3/2020 đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu 

tư xem xét tham mưu cho UBND tỉnh. Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, 

UBND tỉnh thống nhất chủ trương bố trí 100% vốn để thực hiện 07 dự án này 

(Công văn số 2024/UBND-KTTH ngày 13/4/2020); tuy nhiên, vẫn chưa thống 

nhất chủ trương thực hiện theo cơ chế đầu tư công thông thường hay thực hiện 

theo Chương trình kiên cố hóa kênh mương loại III. 

Vậy, để có cơ sở thực hiện công tác đầu tư, tổ chức thẩm định dự toán xây 

dựng sau khi chủ trương được phê duyệt; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh quyết định cơ chế thực 

hiện, phê duyệt cùng chủ trương đầu tư các dự án. 

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư của 07 dự án kiên cố hóa kênh mương do Công ty TNHH 

MTV Khai thác thủy lợi lập. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm 

định và tham mưu cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và cơ chế đầu tư 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Cty TNHH MTV KTTL Quảng Nam; 

- Lưu: VT, QLXDCT (7b). 
 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Trung 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  28  tháng 4 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: Kênh Chính trạm bơm Bàu Phốc,  

thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2020 
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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:  687 /BC-CT Quảng Nam, ngày 28  tháng 4 năm 2020. 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ  

Dự án: Kênh Chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa,  
huyện Đại Lộc. 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Quảng Nam; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam; 
- Sở Nông nghiệp và 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 số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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 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 2020; 

Căn cứ Công văn số 7853/UBND-KTTH ngày 31/12/2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 31/12/2019 Về việc giao nhiệm vụ tham mưu 
triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND 
tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 2024/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam ngày 13/4/2020 Về việc thực hiện kiên cố hóa các 
tuyến kênh do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam 
quản lý. 

  II. Thông tin chung về dự án: 

  2.1.Tên dự án/Công trình: Kênh Chính trạm bơm Bàu Phốc. 
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2.2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, 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: Ngân sách nhà nước. 

III. Sự cần thiết phải đầu tƣ, các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh 
giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ: 

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

3.1.1. Hiện trạng công trình thủy lợi: 

Trạm bơm Bàu Phốc được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành phục vụ 
sản xuất từ năm 1985. Theo thiết kế ban đầu trạm bơm có 02 tổ máy bơm 
12LTX-40, lưu lượng thiết kế mỗi máy là 900 m3/h, trong đó có 01 máy dự 

phòng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của trạm bơm, năm 2011 Công ty đã 
đầu tư thay mới 01 tổ máy bơm loại HL600-5, động cơ 3K200 S6, Pđm=15kw 
và đồng bộ lại một số thiết bị cho phù hợp. 

Trạm bơm có nhiệm vụ phục vụ tưới cho 12,3 ha đất sản xuất nông 

nghiệp của thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Tổng chiều dài tuyến kênh Chính 
Công ty quản lý là L= 650 m, hiện trạng chủ yếu là kênh đất. 

  Qua nhiều năm quản lý, sử dụng hiện nay tuyến kênh Chính và công trình 
trên kênh đã xuống cấp hư hỏng, bờ kênh bị sạt lở, đáy kênh bị bồi lấp nhiều 

đoạn, nguy cơ sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào; đặc biệt những đoạn kênh qua 
khu dân cư, tình trạng lấn chiếm, xả thải thường xuyên xẩy ra, ảnh hưởng đến 
việc tải nước phục vụ tưới của tuyến kênh. Từ những nguyên nhân trên, việc vận 
hành tải nước của các tuyến kênh này gặp nhiều khó khăn, tổn thất nước lớn, 
hằng năm tốn nhiều chi phí duy tu bảo dưỡng để đảm bảo công trình hoạt động 
bình thường, hiệu quả vận hành thấp, chi phí điện năng cao. 

  3.1.2. Sự cần thiết phải đầu tƣ: 

Từ thực trạng tuyến kênh Chính nêu trên, để khắc phục các hư hỏng tồn 

tại của tuyến kênh, đảm bảo an toàn công trình phục vụ tưới 12,3 ha đất sản xuất 
nông nghiệp của thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, nâng cao hiêu quả vận hành, 
giảm chi phí điện năng tiêu thụ, việc đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh Chính trạm 
bơm Bàu Phốc là hết sức cần thiết và đáp ứng nhu cầu của người dân trong vùng 
hưởng lợi. 

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; 
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- 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 tƣ: 

4.1. Mục tiêu đầu tƣ: 

Kiên cố hóa kênh và công trình trên kênh Chính trạm bơm Bàu Phốc, từng 
bước hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi. Nâng cao hiệu quả vận hành khai 
thác của công trình, giảm chi phí điện năng, đảm bảo ổn định cấp nước phục vụ 
tưới cho tưới 12,3 ha đất sản xuất nông nghiệp của thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại 
Lộc. 

4.2. Phạm vi và quy mô đầu tƣ: 

- Phạm vi đầu tư: Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo trên hiện trạng công trình 
đã có, không cơi nới hoặc mở rộng thêm ngoài ranh giới kênh đã có. 

- Quy mô đầu tư: Sửa chữa, kiên cố kênh bằng kết cấu BTCT, mặt cắt chữ 

nhật. Tổng chiều dài L= 650 m; diện tích tưới 12,3 ha. 

+ Phần kênh: Kiên cố kênh bằng kết cấu BTCT, mặt cắt chữ nhật.  

+ Công trình trên kênh: Sửa chữa, xây dựng mới các công trình trên kênh. 
Tổng hợp các công trình: 

STT Công trình Tổng số 
Sửa chữa, 
xây mới 

Giữ nguyên 

1 Cống tưới 04 04 0 

2 Cầu qua kênh 11 11 0 

 

V. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ: 

5.1. 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:     650.000.000 đồng (  Sáu trăm năm mươi triệu đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:  504.526.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 11.404.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư: 60.663.000 đồng 

- Chi phí khác: 6.604.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 66.803.000 đồng 

(Có hồ sơ khái toán kèm theo). 
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5.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ:  

Cân đối nguồn vốn: 100% vốn ngân sách và theo kế hoạch vốn ngân sách 
Tỉnh bố trí trong năm 2020 và 2021. 

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

- Tiến độ thực hiện dự án dự kiến 02 năm: Năm 2020-2021; 

- Kế hoạch bố trí vốn: Theo kế hoạch vốn ngân sách Tỉnh bố trí trong năm 
2020, phân kỳ khả năng cân đối và thời gian thực hiện dự án như sau 

Năm 
Kế hoạch vốn 

(triệu đồng) 

- Năm 2020 390 

- Năm 2021 260 

Tổng cộng  650 

 

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 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. 

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 kiến cố hóa kênh Chính trạm 
bơm Bàu Phốc là hết sức cần thiết, đảm bảo an toàn công trình phục vụ tưới 12,3 
ha đất sản xuất nông nghiệp của thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Tạo điều kiện 
cho người dân thâm canh tăng năng suất cây trồng, đảm bảo an toàn lương thực, 
nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực đồng thời giảm chi phí duy tu, bảo 
dưỡng thường xuyên hằng năm đối với hệ thống. 

8.2. Về các vấn đề môi trường: Tuyến kênh và công trình trên kênh được 

nâng cấp mới hoàn toàn tạo vẻ đẹp mỹ quang và cải thiện môi trường xung 
quanh. 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 đời sống của người dân trong vùng.   

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. 
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Trên đây là Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kênh Chính trạm 
bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, 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. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Đỗ Văn Tùng 
 

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 Nguyễn Thành Luân  .................... 

 

 

 

 

 



 

 
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:  710 /BCTĐ-CT Quảng Nam, ngày 29  tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 
Đề xuất chủ trương đầu tư dự án  

Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. 

 

Kính gửi:  

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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; 

Căn cứ Công văn số 2024/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thực hiện kiên cố hóa các tuyến kênh do Công ty TNHH một 
thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý. 

 II. Thông tin chung về dự án. 

- Tên dự án: Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc. 

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

- Quy mô dự án: Nhóm C. 

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

- Cấp quyết định 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: Ngân sách nhà nước. 

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. 

Trạm bơm Bàu Phốc được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành phục vụ 
sản xuất từ năm 1985. Theo thiết kế ban đầu trạm bơm có 02 tổ máy bơm 

12LTX-40, lưu lượng thiết kế mỗi máy là 900 m3/h, trong đó có 01 máy dự 
phòng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của trạm bơm, năm 2011 Công ty TNHH 
một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã đầu tư thay mới 01 tổ máy bơm
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loại HL600-5, động cơ 3K200 S6, Pđm=15kw và đồng bộ lại một số thiết bị cho 
phù hợp. 

Trạm bơm có nhiệm vụ phục vụ tưới cho 12,3 ha đất sản xuất nông nghiệp 
của thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Tổng chiều dài tuyến kênh chính do Công 
ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý là L= 650 m, 
hiện trạng chủ yếu là kênh đất. 

 Qua nhiều năm quản lý, sử dụng hiện nay tuyến kênh chính và công trình 
trên kênh đã xuống cấp hư hỏng, bờ kênh bị sạt lở, đáy kênh bị bồi lấp nhiều 
đoạn, nguy cơ sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào; đặc biệt những đoạn kênh qua 
khu dân cư, tình trạng lấn chiếm, xả thải thường xuyên xẩy ra, ảnh hưởng đến 
việc tải nước phục vụ tưới của tuyến kênh. Từ những nguyên nhân trên, việc vận 
hành tải nước của các tuyến kênh này gặp nhiều khó khăn, tổn thất nước lớn, 
hằng năm tốn nhiều chi phí duy tu bảo dưỡng để đảm bảo công trình hoạt động 
bình thường, hiệu quả vận hành thấp, chi phí điện năng cao. 

 Trước thực trạng hư hỏng xuống cấp của tuyến kênh nêu trên, để khắc 
phục các hư hỏng tồn tại của tuyến kênh, đảm bảo an toàn công trình phục vụ 

tưới 12,3 ha đất sản xuất nông nghiệp của thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, nâng 
cao hiêu quả vận hành, giảm chi phí điện năng tiêu thụ, việc đầu tư kiên cố hóa 
tuyến kênh Chính trạm bơm Bàu Phốc là hết sức cần thiết và đáp ứng nhu cầu của 
người dân trong vùng hưởng lợi. 

  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; Công 
văn số 2024/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 
thực hiện kiên cố hóa các tuyến kênh do Công ty TNHH một thành viên Khai 
thác thủy lợi Quảng Nam quản lý. 

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

1. Mục tiêu đầu tư. 

Nâng cao hiệu quả vận hành khai thác của công trình, giảm chi phí điện 

năng, đảm bảo ổn định cấp nước phục vụ tưới cho tưới 12,3 ha đất sản xuất nông 
nghiệp của thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.  

2. Quy mô và phạm vi đầu tư. 

- Phạm vi đầu tư: Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo trên hiện trạng công trình 
đã có, không cơi nới hoặc mở rộng thêm ngoài ranh giới kênh đã có.  

- Quy mô đầu tư: Sửa chữa, kiên cố kênh bằng kết cấu BTCT, mặt cắt chữ 
nhật. Tổng chiều dài L= 650m; diện tích tưới 12,3 ha. 
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+ Phần kênh: Kiên cố kênh bằng kết cấu BTCT, mặt cắt chữ nhật.  

+ Công trình trên kênh: Sửa chữa, xây dựng mới các công trình trên kênh. 

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

1. Tổng mức đầu tư: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng). 
Trong đó:  

- Chi phí xây dựng  : 504.526.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án : 11.404.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư : 60.663.000 đồng 

- Chi phí khác : 6.604.000 đồng 

- Chi phí dự phòng : 66.803.000 đồng 

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

3. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2021 

Phân kỳ đầu tư sử dụng vốn như sau: 

      Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm Ngân sách nhà nước (100%) 

- Năm 2020 390 

- Năm 2021 260 

Tổng cộng 650 

(Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi triệu 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 kiến cố hóa kênh chính trạm bơm 
Bàu Phốc là hết sức cần thiết, đảm bảo an toàn công trình phục vụ tưới 12,3 ha 

đất sản xuất nông nghiệp của thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Tạo điều kiện 
cho người dân thâm canh tăng năng suất cây trồng, đảm bảo an toàn lương thực, 
nâng cao đời sống nhân dân trong khu vực đồng thời giảm chi phí duy tu, bảo 
dưỡng thường xuyên hằng năm đối với hệ thống. 
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2. Về các vấn đề môi trường: Tuyến kênh và công trình trên kênh được 

nâng cấp mới hoàn toàn tạo vẻ đẹp mỹ quang và cải thiện môi trường xung 
quanh. 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 
đời sống của người dân trong vùng.   

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 Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Công ty 
TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam kính đề nghị Sở Kế hoạch 
và Đầu tư Quảng Nam thẩm định và trình cấp thẩm quyền 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) 

 
Đỗ Văn Tùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 



 
 

 
 

 

TỜ TRÌNH 
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án  

Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. 
 
 

 

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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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;  

Căn cứ Công văn số 2024/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thực hiện kiên cố hóa các tuyến kênh do Công ty TNHH 
một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý; 

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

Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn  
dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc với 
các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN: 

1. Tên dự án/công trình: Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc. 

2. Dự án nhóm: C 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam 

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

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

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh 
Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu 
đồng) 

Phân kỳ đầu tư sử dụng vốn như sau: 

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:   712 / TTr-CT Quảng Nam, ngày  29 tháng 4 năm 2020 
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Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm Ngân sách nhà nước (100%) 

- Năm 2020 390 

- Năm 2021 260 

Tổng cộng 650 
 

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: Thủy lợi. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

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

II.  DANH MỤC KÈM THEO: 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

3. 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. 

4. Công văn số 2024/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thực hiện kiên cố hóa các tuyến kênh do Công ty TNHH 
một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý. 

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 vốn và khả năng cân đối 

vốn đối của dự án Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện 
Đại Lộc. 

Kính trình! 
 

 

 

 

Nơi nhận:   

- Như trên; 
- Hội đồng thành viên Công ty; 

- Giám đốc, PGĐ Công ty; 

- Các phòng chức năng Công ty; 

- Lưu: VT, KHTH. 
 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(Đã ký) 

 

Đỗ Văn Tùng 
 



 
 

 

TỜ TRÌNH 
Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án  

Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. 
 

 

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 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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;  

Căn cứ Công văn số 2024/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc thực hiện kiên cố hóa các tuyến kênh do Công ty TNHH 
một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý; 

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 Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc với 
các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN: 

1. Tên dự án/công trình: Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc. 

2. Dự án nhóm: C 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

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

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh 
Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu 
đồng) 

Phân kỳ đầu tư sử dụng vốn như sau: 

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:  711 / TTr-CT Quảng Nam, ngày 29 tháng 4 năm 2020 
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Đơn vị tính: Triệu đồng 

Năm Ngân sách nhà nước (100%) 

- Năm 2020 390 

- Năm 2021 260 

Tổng cộng 650 
 

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: Thủy lợi. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 -2021. 

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

II.  DANH MỤC KÈM THEO: 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

3. 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. 

4. Công văn số 2024/UBND-KTTH ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc thực hiện kiên cố hóa các tuyến kênh do Công ty TNHH 
một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý 

 

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 Kênh chính trạm bơm Bàu Phốc, thị trấn Ái Nghĩa, huyện 
Đại Lộc. 

Kính trình! 
 

 

 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Hội đồng thành viên Công ty; 

- Giám đốc, PGĐ Công ty; 

- Các phòng chức năng Công ty; 

- Lưu: VT, KHTH. 
 

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Đỗ Văn Tùng 
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