ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 173

/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 13 tháng12 năm2019

TỜ TRÌNH
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án:
Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;
Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính
phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định
120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính
phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày
31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân
bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước
năm 2020;
Căn cứ Công văn số 3127/UBND-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đăng ký Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư trung
hạn vốn ngân sách trung ương và năm 2020 cho các dự án sử dụng nguồn dự
phòng chung;
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư dự án: Kè
chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, với các nội
dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh
Kon Tum.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon
Tum.

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông.
7. Quy mô đầu tư:
a) Tuyến kè: Tổng chiều dài tuyến L = 1,55km (cả 2 bờ).
b) Thân kè: Thân kè được thiết kế đắp đất đầm chặt K =0,98, phần gia cố
chống xói lở bờ bằng tấm lát bê tông đúc sẵn M150 đá 1*2 dày 8 cm, tấm hình
lục lăng. Bên dưới có lớp sỏi đệm 1*2 dày 10 cm, bên dưới lớp sỏi đệm là lớp
vải lọc TS500. Phần mái từ cơ kè đến đỉnh kè trồng cỏ trong khung bê tông kích
thước (2*2)m.
c) Chân kè: Được thiết kế tường chắn bê tông M150 đá 1*2, bên ngoài
tường bê tông là lăng thể đá đổ. Tại các vị trí đỉnh cong bên bờ lõm được thiết
kế thêm lớp rọ đá lát mặt chống xói lở.
d) Đỉnh kè: Đỉnh kè thiết kế hệ thống lan can bảo vệ và tăng mỹ quan cho
công trình, lát gạch Blok tạo nên đường dân sinh dọc theo hai bên tuyến, rãnh
thoát nước dọc bằng bê tông, bồn hoa, trồng cây.
e) Công trình phụ trợ gồm:
- Cống thoát nước tại các vị trí hợp thuỷ xuống lòng suối.
- Hệ thống lan can bảo vệ bờ.
- Hệ thống điện chiếu sáng.
8. Tổng mức đầu tư: Khoảng 49.500 triệu đồng.
9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách trung ương (nguồn dự
phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020: 20.000 triệu
đồng), ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:
Thủy lợi.
11. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.
12. Hình thức đầu tư dự án: Xây dựng mới.
II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông tại Tờ trình số
171/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon
Tum đã có văn bản gửi các sở, ngành, có liên quan lấy ý kiến chủ trương đầu
tư các dự án trên. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị: Sở Xây dựng (tại
Văn bản số 1773/SXD-PTĐTHTKT ngày 26 tháng 11 năm 2019); Sở Tài chính
(tại số 3498/STC-TCĐT ngày 25 tháng 11 năm 2019); Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn (tại số 2218/SNN-QLXDCT ngày 26 tháng 11 năm 2019); Sở
Kế hoạch và Đầu tư (tại số 2534/SKHĐT-TH ngày 29 tháng 11 năm 2019), Ủy
ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã tiếp thu, hoàn chỉnh và trình lại tại Tờ
trình số 184/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư
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đã thẩm định chủ trương đầu tư tại Báo cáo số 426/BC-SKHĐT ngày 04 tháng
12 năm 2019.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:
1. Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc xin thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk
Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
2. Báo cáo số 618/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân huyện Tu Mơ Rông về việc đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Kè
chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
3. Báo cáo số 619/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân huyện Tu Mơ Rông về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư xây dựng dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông,
tỉnh Kon Tum.
4. Báo cáo số 426/BC-SKHĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án Kè
chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.
5. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm
2020.
6. Công văn số 3127/UBND-KTTH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc đăng ký Phương án phân bổ Kế hoạch đầu
tư trung hạn vốn ngân sách trung ương và năm 2020 cho các dự án sử dụng
nguồn dự phòng chung.
(Có hồ sơ kèm theo)
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài
chính xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án Kè
chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum./.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
KT. CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
PHÓ CHỦ
TỊCH
Cơ quan:
Tỉnh Kon Tum
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông;
- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (KTTH);
- Lưu: VT, KTTH7.
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Lê Ngọc Tuấn
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