
PHỤ LỤC 01 

Thuyết minh chi tiết lý do đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư  

dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum  

(Kèm theo Tờ trình số 24 /TTr-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2022 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum được Hội 

đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương tại 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Nghị quyết số 

16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum giao 

triển khai thực hiện chủ trương đầu tư và điều chỉnh tại các Quyết định số 

215/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 661/QĐ-UBND 

ngày 24 tháng 3 năm 2021. 

Trong quá trình triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo chủ trương 

đã được phê duyệt, chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, tính toán theo 

các quy định hiện hành để đưa ra phương án hợp lý, đề xuất điều chỉnh chủ 

trương đầu tư để triển khai thực hiện. Cụ thể: 

1. Các hạng mục điều chỉnh:  

- Về tuyến công trình đầu mối: Đơn vị Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi đã khảo sát, thiết kế nghiên cứu 2 phương án tuyến trong vùng tuyến của đề 

xuất chủ trương đầu tư; qua kết quả so sánh chọn tuyến đập khả thi hơn, đảm 

bảo về mặt kinh tế và kỹ thuật, tư vấn chọn tuyến 2. Tuyến chọn, cách công 

trình đầu mối cũ khoảng 200m về phía thượng lưu; nền móng công trình có ưu 

điểm là nền đá gốc, phù hợp việc cho việc xây dựng công trình có lưu vực lớn. 

- Về quy mô, kết cấu công trình đầu mối: Trên kết quả khảo sát, nghiên cứu 

tính toán lựa chọn phương án kết cấu (đập đất và đập bê tông), giải pháp công trình 

cho mỗi phương án tuyến; đập bê tông ưu điểm hơn đập đất, với các nội dung sau: 

+ Phương án đập đất: Diện tích chiếm đất nhiều, khối lượng đào móng 

công trình lớn; điều kiện địa hình, địa chất không thuận lợi so với giải pháp kết 

cấu đập bê tông; tràn xả lũ, cống lấy nước phải bố trí ở hai sườn đồi có địa hình 

dốc nên khối lượng xây dựng lớn (khối lượng đất, đá đào móng công trình 

khoảng 216.000m3 cần đổ thải). Chi phí xây dựng cho phương án đập đất 

khoảng 135 tỷ đồng (gồm cả cụm công trình đầu mối). 

+ Phương án đập bê tông: Diện tích chiếm đất ít hơn đập đất, khối lượng 

đào móng công trình ít hơn phương án đập đất (khối lượng đất, đá đào móng 

công trình khoảng 60.000m3 cần đổ thải); phù hợp với điều kiện địa hình, địa 

chất của tuyến công trình (nền móng là nền đá gốc lộ sớm); thuận tiện cho việc 

bố trí tràn xả lũ, cống lấy nước; nối tiếp dòng chảy lũ về hạ lưu thuận lợi, đảm 

bảo an toàn cho việc xói lở hạ lưu). Chi phí xây dựng cho phương án đập bê 

tông khoảng 90 tỷ đồng (gồm cả cụm công trình đầu mối). 

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: 

+ Về nguồn nước: Theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, nguồn nước 

được đấu nối từ sau cống lấy nước đầu mối hồ chứa qua đường ống dẫn nước 
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đưa về khu xử lý, xử lý thành nước sạch, rồi dùng máy bơm bơm lên bể chứa có 

độ cao đảm bảo tự chảy để đưa về các khu vực dùng nước. Trong quá trình lập 

báo cáo nghiên cứu khả thi, tính toán lựa chọn phương án tối ưu, thuận tiện cho 

việc quản lý vận hành, đề xuất thay đổi thành phương án dùng bơm bơm nước 

thô từ lòng hồ đập Đăk Cấm lên khu xử lý, qua hệ thống xử lý nước thành nước 

sạch và cấp vào bể chứa có cao độ đảm bảo cấp về khu dùng nước theo chế độ 

tự chảy. Giải pháp điều chỉnh nguồn nước có ưu điểm về chất lượng nguồn nước 

tốt hơn, thuận tiện cho việc quản lý vận hành (nguồn nước được tự động điều 

chỉnh lấy ở phần dung tích hữu ích của hồ, không phụ thuộc vào điều tiết tưới 

phục vụ nông nghiệp). 

+ Về đường ống nước thô: Để phù hợp với đề xuất điều chỉnh nguồn 

nước, cần điều chỉnh đường ống cấp nước thô. 

+ Về mạng lưới cấp nước: Để phù hợp với Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước – 

Mạng lưới đường ống và công trình (TCVN:33-2006), hiện trạng và nhu cầu 

dùng nước hiện tại; cần điều chỉnh mạng lưới cấp nước cho phù hợp. 

- Đường dây tải điện và trạm biến áp: Trong quá trình khảo sát, lập báo 

cáo nghiên cứu khả thi, tính toán sơ bộ nhu cầu điện phục vụ thi công và quản lý 

vận hành công trình của dự án; cần điều chỉnh tuyến đường dây, trạm biến áp để 

phù hợp với hiện trạng và nhu cầu của dự án. 

- Đường quản lý: Khối lượng xây dựng công trình tương đối lớn, nhu cầu 

cung ứng vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị để thi công công trình lớn; do vậy, 

cần phải có đường thi công đảm bảo cho việc vận chuyển, đi lại phục vụ thi 

công trình; sau này công trình hoàn thanh sử dụng làm đường quản lý vận hành 

trong quá trình khai thác sử dụng, kết hợp giao thông trong vùng; đề xuất đổi tên 

Đường quản lý thành đường Thi công kết hợp quản lý vận hành; bề rộng nền 

đường 6,0 m (để phù hợp với TCVN: 10380-2014 và nền đường hiện trạng). 

2. Các hạng mục bổ sung: 

- Hạng mục cống dẫn dòng, kết hợp xả sâu: Tuyến công trình đầu mối có 

diện tích lưu vực khá lớn (lưu vực khoảng 90km2); qua tính toán trong giai đoạn 

đoạn báo cáo nghiên cứu khả thi, lưu lượng dẫn dòng thi công lớn, điều kiện địa 

hình khó khăn cho việc bố trí kênh dẫn dòng. Do vậy, cần bổ sung cống dẫn 

dòng thi công, kết hợp xả sâu để tham gia điều tiết lũ cùng với tràn xả lũ để 

giảm quy mô tràn và tháo cạn hồ khi cần thiết sửa chữa, nạo vét lòng hồ. 

- Hoàn trả đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi xã Ngọc Réo, 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum bị ngập trong lòng hồ: Trong giai đoạn đề xuất 

chủ trương đầu tư chưa xác định được phạm ảnh hưởng đến tuyến đường GTNT 

từ xã Đăk La đi xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà đã được đầu tư xây dựng và đưa 

vào sử dụng. Giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, qua khảo sát, tính toán 

xác định các cao trình mực nước của hồ thì tuyến đường trên có 02 đoạn bị ngập 

dưới mực nước lũ thiết kế của hồ; do vậy, cần bổ sung hạng mục này vào chủ 

trương đầu tư để thực hiện, đảm bảo giao thông đi lại. 

3. Về điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: 
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Theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk 

Cấm, thành phố Kon Tum, thời gian thực hiện dự án là 04 năm, tiến độ thực 

hiện từ năm 2021. Trong quá trình thực hiện chủ trương đầu tư, dự án cần điều 

chỉnh quy mô để phù hợp với điều kiện thực tế. Hiện nay, dự án đã triển khai 

bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Sau khi dự án được cấp thẩm quyền phê 

duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, chủ đầu tư trình thẩm định phê duyệt dự án 

và triển khai các bước tiếp theo thuộc giai đoạn thực hiện dự án (gồm: Chuẩn bị 

mặt bằng xây dựng, khảo sát xây dựng, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự 

toán xây dựng, lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng,...theo Điều 4, 

Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021). Do vậy, đề xuất điều 

chỉnh tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2022 để phù hợp với tình hình thực tế./. 

___________ 
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