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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 25 tháng 9 năm 2020

V/v thông báo kết quả thẩm định Báo cáo
kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện
Cẩm Thủy thuộc dự án xử lý khẩn cấp
cụm hồ chứa khu vực trung du miền núi

Kính gửi: Chi cục Thủy lợi
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 916/TTr-CCTL ngày
17/9/2020 của Chi cục Thuỷ lợi về việc đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật
đầu tư xây dựng công trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc
dự án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa khu vực trung du miền núi (kèm theo hồ sơ);
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày
18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017
về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 18/2016/TT-BXD ngày
30/6/2016 về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê
duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; số 09/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số
10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Ban hành định mức xây dựng; số 11/2019/TTBXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây
dựng; số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý
dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí
đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh
về quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự
toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn dự phòng
ngân sách Trung ương năm 2019;
Căn cứ Công văn số 8392/UBND-NN ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh về việc xử lý khẩn cấp các dự án được hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân
sách Trung ương năm 2019;
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Sau khi xem xét, Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo kết quả thẩm định
Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên,
huyện Cẩm Thủy Thuộc dự án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa khu vực trung du miền
núi, với các nội dung như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình: Hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc Dự
án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa khu vực trung du miền núi.
2. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT, cấp IV.
3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
4. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.
5. Giá trị dự toán trình thẩm định: 5.000.003.000 đồng.
6. Nguồn vốn: Từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 theo
Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
7. Hình thức QLDA: Chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện dự án.
8. Địa điểm xây dựng: Xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hoá.
9. Nhà thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn
đầu tư và xây dựng hạ tầng Huy Hoàng.
10. Diện tích sử dụng đất: Các hạng mục của công trình sửa chữa, nâng cấp
trên hiện trạng công trình cũ nên không có diện tích chiếm đất. .
II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định:
1.1. Văn bản pháp lý:
- Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh
về việc giao kế hoạch chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn dự phòng
ngân sách Trung ương năm 2019;
- Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện giai đoạn chuẩn bị để lập Báo
cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm
Thủy thuộc dự án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa khu vực trung du miền núi;
- Công văn số 8392/UBND-NN ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về
việc xử lý khẩn cấp các dự án được hỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung
ương năm 2019;
- Các Quyết định của Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT: Số 370/QĐSNN&PTNT ngày 04/8/2020 về việc duyệt đề cương nhiệm vụ lập Kế hoạch bảo
vệ môi trường công trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc dự
án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa khu vực trung du miền núi; số 371/QĐSNN&PTNT ngày 04/8/2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, khảo sát và
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phương án kỹ thuật khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy Thuộc dự án xử lý khẩn cấp
cụm hồ chứa khu vực trung du miền núi; số 354/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/7/2020
về việc giao thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình hồ Làng
Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc dự án Xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa
khu vực trung du miền núi;
- Báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi tại Văn bản số 915/BC-CCTL ngày
17/9/2020 về việc hồ sơ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
công trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc dự án xử lý khẩn
cấp cụm hồ chứa khu vực trung du miền núi;
- Tờ trình số 916/TTr-CCTL ngày 17/9/2020 của Chi cục Thuỷ lợi về việc
đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hồ Làng
Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc dự án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa
khu vực trung du miền núi;
- Công văn số 1381/UBND-NN ngày 07/8/2020 của UBND huyện Cẩm
Thủy về việc báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng công trình hồ Làng Mòng, xã
Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc dự án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa khu vực
trung du miền núi.
1.2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:
- Hồ sơ khảo sát xây dựng: Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất;
- Hồ sơ thiết kế bao gồm thuyết minh và bản v ;
- Dự toán xây dựng công trình.
1.3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu :
- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình;
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát địa hình, địa
chất, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế.
2. Các quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:
- Tuyển tập Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam;
- QCVN 04-01:2010/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thành
phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các
dự án thủy lợi;
- QCVN 04-05-2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Công trình
thủy lợi Các quy định chủ yếu về thiết kế;
- TCVN 8304-2009: Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi Quy phạm
tính toán các đặc trưng thiết kế thuỷ văn thiết kế QPTL C-6-77;
- TCVN 8301-2009: Công trình thủy lợi - Máy đóng mở kiểu vít - Yêu cầu
kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu;
- TCVN 8412-2010: Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành;
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- TCVN 8414-2010: Công trình thủy lợi - quy trình quản lý vận hành, khai
thác và kiểm tra hồ chứa nước;
- TCVN 8418-2010: Công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, duy
tu bảo dưỡng cống; Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành có liên quan
- TCVN 8421-2010: Công trình thủy lợi - Tải trọng và lực tác dựng lên công
trình do sóng và tàu;
- TCVN 8422:2010: Công trình thủy lợi - Thiết kế tầng lọc ngược công trình
thủy công;
- TCVN5573-2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;
- TCVN 9160-2012: Công trình thủy lợi - yêu cầu thiết kế - dẫn dòng trong
xây dựng;
- TCVN 4118-2012: Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu thiết kế;
- TCVN 9147-2012: Công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực đập tràn;
- TCVN 9151-2012: Công trình thủy lợi - quy trình tính toán thủy lực cống
dưới sâu;
- TCVN 9162-2012: Công trình thủy lợi - đường thi công - yêu cầu thiết kế;
- TCVN 9137-2012: Công trình thủy lợi - Thiết kế đập bê tông và BTCT;
- TCVN 9168-2012: Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Phương pháp
xác định hệ số tưới lúa;
- TCVN 9845-2013: Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ;
- TCVN 8216-2018: Thiết kế đập đất đầm nén;
Các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
3. Nội dung thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật:
3.1. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục khẩn cấp hậu quả do mưa lũ năm 2019 gây
ra; đảm bảo an toàn, ổn định cho công trình theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết
hiện hành đồng thời đảm bảo cấp nước tưới cho 25 ha đất sản xuất nông nghiệp; góp
phần cải thiện cảnh quan môi trường khu vực dự án.
3.2. Nội dung đầu tư:
Sửa chữa đập đất; kiên cố tràn xả lũ; làm mới cống lấy nước dưới đập; hoàn
trả tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành.
3.3. Quy mô đầu tư và các thông số thiết kế chính:
a) Quy mô đầu tư:
- Diện tích tưới:

F = 25 ha (19 ha lúa; 6 ha màu);

- Tần suất đảm bảo tưới:

P = 75 %;

- Tần suất lũ thiết kế:
- Tần suất lũ kiểm tra:

P = 2,0 %;
P = 1,0 %;
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b) Các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu:
TT
Hạng mục
1 Thông số hồ chứa

Đơn vị

Trị số

km2

2,20

Mực nước dâng bình thường MNDBT

m

+68.10

Mực nước lũ thiết kế MNLTK P=2,0%

m

+69.42

Mực nước lũ thiết kế MNLKT P=1,0%

m

+69.54

Mực nước chết MNC

m

+66.10

Diện tích lưu vực

2

3

Dung tích ứng với MNDBT

103 m3

17,75

Dung tích ứng với MNLTK

3

3

10 m

37,57

Dung tích ứng với MNLKT

103 m3

39,77

Dung tích chết

103 m3

0,99

Chiều dài đập

m

186,91

Cao trình đỉnh đập

m

+70.10

Chiều rộng mặt đập

m

5,0

Đập đất

Hệ số mái đập thượng lưu mtl

2,0

Hệ số mái đập hạ lưu mhl

2,0

Tràn xả lũ
Cao trình ngưỡng tràn

m

+68.10

Chiều rộng tràn nước

m

10

Chiều cao cột nước tràn thiết kế

m

1,32

3

m /s

27,59

Lưu lượng thiết kế Qtk

m3/s

0,036

Đường kính ống cống 

mm

300

m

+65.70

Tổng chiều dài tuyến L

m

401,15

Chiều rộng rộng nền đường Bnền

m

4,0

Chiều rộng mặt gia cố Bgc

m

3,0

Chiều rộng lề

m

0,5 x 2

Lưu lượng tràn thiết kế
4

Cống lấy nước dưới đập

Cao độ đáy cống
5

Đường thi công kết hợp QLVH
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3.4. Giải pháp thiết kế chủ yếu:
3.4.1. Đập đất:
Sửa chữa, nâng cấp đập cũ. Hình thức kết cấu cụ thể như sau:
- Thân đập: Đắp tôn cao, áp trúc và mở rộng mặt đập về phía hạ lưu theo
mặt cắt thiết kế bằng đất đầm lèn đảm bảo độ chặt K ≥ 0,95; với dung trọng thiết
kế tk ≥ 1,63 T/m3. Mặt đập được gia cố bằng bê tông thường (BTT) M250 dày 20
cm, lót 1 lớp ni lông tái sinh, móng bằng cấp phối đá dăm (CPĐD) loại 2 dày 18
cm; dọc theo chiều dài tuyến đập bố trí các khe co, giãn vuông góc tim tuyến (cứ 5
m/1 khe co, 30 m/1 khe giãn); biên mặt đập cả hai phía thượng hạ lưu được bố trí
gờ chắn bánh; tại các vị trí cột điện hiện có trên mái đập, móng chân cột được gia
cố bằng BTT M200; vuốt nối hai đầu đập với tuyến đường giao thông hiện có kết
cấu bằng BTT M250;
- Mái đập thượng lưu: Gia cố bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn M250 kích
thước (40x40x12) cm trên lớp đá dăm (1x2) cm dày 10 cm và 1 lớp vải địa kỹ
thuật ART-15 hoặc tương đương. Chân khay đỡ mái, dầm dọc, ngang mái bằng bê
tông cốt thép (BTCT) M250 đổ tại chỗ, dọc tuyến cứ 11,80 m được cắt một khe
lún chèn hai lớp giấy dầu tẩm nhựa đường;
- Mái hạ lưu: Trồng cỏ kết hợp rãnh thoát nước bằng BTT M200 bảo vệ mái;
thoát nước hạ lưu kiểu áp mái. Kết cấu áp mái bằng đá lát khan dày 30 cm trên lớp
đá dăm (1x2) cm dày 10 cm và một lớp vải địa kỹ thuật ART-15 hoặc tương đương
dầm khóa đỉnh áp mái bằng BTT M200;
- Chỉnh trang lòng hồ: Nạo vét biên thượng lưu lòng hồ; cao trình đáy nạo
vét (+66.50) m; hệ số mái đào m = 3,0.
3.4.2. Tràn xả lũ:
Làm mới tại vị trí tràn đất hiện có; kiểu tràn trọng lực mặt cắt thực dụng xả
lũ tự do; kết cấu cụ thể như sau:
Ngưỡng tràn có lõi bằng bê tông thường M150 mặt ngoài bọc BTCT M250;
phía trên ngưỡng tràn bố trí cầu dân sinh, bề rộng mặt cầu B = 3,50 m; bản mặt,
dầm cầu, trụ lan can bằng BTCT M250; lan can bằng ống thép mạ k m. Tường
tràn, dốc nước, bể tiêu năng bằng BTCT M250, gia cố mái đoạn kênh chuyển tiếp
thượng lưu tràn bằng BTT M200; chân tường bên đoạn dốc nước, bể tiêu năng,
mái gia cố thượng lưu bố trí lỗ thoát nước giảm áp;
Đáy các bộ phận bằng BTCT lót 10 cm bê tông thường M100, đáy các bộ
phận bằng bê tông thường lót 1 lớp ni lông tái sinh; kín nước phần nối tiếp giữa
ngưỡng tràn, các đoạn dốc nước và bể tiêu năng bằng băng cản nước PVC; các khe
lún khác chèn hai lớp giấy dầu tẩm nhựa đường.
3.4.3. Cống lấy nước dưới đập:
Làm cống mới tại vị trí cống cũ; hình thức cống ngầm chảy có áp. Thân
cống bằng ống thép 300 mm được bọc ngoài bằng BTCT M250; phía ngoài lớp
BTCT là lớp đất sét luyện dày 50 cm; cửa vào cống bố trí khe phai sửa chữa và lắp
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lưới chắn rác; điều tiết cống bằng van chặn được lắp đặt trong nhà van phía hạ lưu,
nhà van có tường xây bao che bằng gạch xây M50 trát vữa xi măng M50, trần nhà
bằng BTCT M250.
Đoạn chuyển tiếp sau cống về kênh cũ dài L = 43 m; mặt cắt kênh hình chữ
nhật, kích thước (BxH) = (30x35) cm, kết cấu bằng BTT M200. Dọc theo chiều dài
kênh cứ 10 m cắt một khe lún chèn hai lớp giấy dầu tẩm nhựa đường.
Cống tưới trực tiếp tại K0+36,13: Kiểu ống tròn bê tông ly tâm 200 đặt
trên đế móng bằng BTT M200.
3.4.4. Đường thi công kết hợp QLVH:
Sử dụng tuyến đường hiện có làm đường thi công kết hợp quản lý vận hành;
sau khi thi công hoàn thành công trình, hoàn trả mặt đường đoạn từ K0+2,5 ÷
K0+194,30 bằng BTT M250; dọc theo chiều dài tuyến đường bố trí các khe co,
giãn vuông góc tim tuyến (cứ 5 m/1 khe co, 30 m/1 khe giãn); đoạn còn lại từ
K0+194,30 ÷ K0+403,65 gia cố mặt đường bằng một lớp cấp phối đá dăm loại 2
dày 20 cm.
Công trình trên tuyến đường: Xây dựng cống tại các vị trí K0+112 và
K0+119,22. Hình thức cống tròn kiểu ống tròn bê tông ly tâm đường kính  800
đặt trên đế móng bằng BTT M200.
( Vị trí, hình thức kết cấu chi tiết các hạng mục thể hiện trong hồ sơ thiết kế
bản vẽ thi công kèm theo).
4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các
khoản mục chi phí trong dự toán:
- Khối lượng trong thiết kế bản v thi công do tư vấn thiết kế lập đã được
thẩm định;
- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ quy định về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về
hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 10/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 về ban hành định mức xây dựng; số 11/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; số
16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án
và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 về việc
sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu
tư xây dựng;
- Các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016
về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày
13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây
dựng; Số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 qui định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây
dựng; Số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 về hướng dẫn thi hành Luật Thuế
giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng và
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các chế độ XDCB của Nhà nước hiện hành;
- Các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa: Số 2215/QĐ-UBND ngày
15/6/2020 về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa; số 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 về việc công bố Bảng giá ca máy và
thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
- Công bố giá vật liệu xây dựng đến HTXL Quý II/2020 số 3956/LSXD-TC
ngày 01/7/2020 của Liên Sở Xây dựng và Tài chính Thanh Hoá.
III. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham gia ý kiến thẩm định tại Công văn số
5674/SKHĐT-KTNN ngày 23/9/2020, với các nội dung:
- Về tổng mức đầu tư: Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ các quy định
hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để tổ chức thẩm định theo quy định.
- Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Theo hồ sơ trình thẩm định, tổng
mức đầu tư công trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc Dự án
xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa khu vực trung du miền núi (liên hồ Xuân Lai và các hồ:
Hang Cá, Bệnh Viện, Trường Sơn, Mó Cun, Làng Mòng, Rộc Đầm, Làng Nán, Bản
Vịn, Tá Hướng, Bản Toong, Hón Sung): 5.000 triệu đồng là phù hợp khả năng cân
đối vốn từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019 bố trí cho Dự án xử lý khẩn
cấp cụm hồ chứa khu vực trung du miền núi (25.000 triệu đồng) tại Quyết định số
467/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch
chi tiết cho các dự án cấp bách sử dụng nguồn dự phòng NSTW năm 2019 (đợt 1).
2. Sở Tài chính: Tham gia ý kiến thẩm định tại Công văn số
4916/STC.QLNS.TTK ngày 22/9/2020, với các nội dung:
- Về tổng mức đầu tư và quy mô thực hiện: Dự án xử lý khẩn cấp cụm hồ
chứa khu vực trung du miền núi (trong đó có hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên, huyện
Cẩm Thủy) được Chủ tịch UBND tỉnh giao thực hiện với tổng mức đầu tư không
vượt mức hỗ trợ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
467/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 và Công văn số 3111/UBND-THKH ngày
16/3/2020 đồng thời các hạng mục đầu tư phải đảm bảo phù hợp với Quyết định số
37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
- Về nguồn vốn: Từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ tại Quyết
định số 107/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham gia ý kiến thẩm định tại Công văn số
6600/STNMT-TCKH ngày 23/9/2020, với các nội dung:
- Về khung chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng:
Tại Quyển 1-1: Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Mục 7.3 Khung chính sách đền bù,
giải phóng mặt bằng; Chương VII: Giải phóng mặt bằng, đền bù và tái định cư):
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Đề nghị Chủ đầu tư cập nhật lại Quy định Bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày
23/12/2019 của UBND tỉnh.
- Về tính khả thi của phương án đền bù, giải phóng mặt bằng:
Theo Văn bản số 1381/UBND-NN ngày 07/8/2020 của UBND huyện Cẩm
Thủy về kết quả GPMB công trình hồ Làng Mòng, xã Cẩm Liên; theo đó có các
hạng mục phải GPMB, gồm:
- Di dời các cột điện từ số 01 đến số 08 và hạng mục đường dây 0,4KV
thuộc tài sản của ngành điện quản lý (nằm ngoài phạm vi quyền hạn của huyện); đề
nghị Chủ đầu tư xây dựng hồ Làng Mòng đấu mối với ngành điện để GPMB.
- Đối với quán nước bên phía tả đập hồ Làng Mòng trong phạm vi quản lý
của huyện, UBND huyện Cẩm Thủy s thực hiện đảm bảo mặt bằng sạch bàn giao
cho chủ đầu tư theo đúng thời hạn đề xuất của Chi cục Thủy lợi.
Tuy nhiên, tại Bảng tổng hợp dự toán công trình thuộc tập Dự toán thiết kế
công trình hồ Làng Mòng, thì chi phí giải phóng mặt bằng là 0 đồng và không có
phương án, văn bản đề cập đến việc chủ đầu tư đấu mối với ngành điện để thực
hiện GPMB, cụ thể là di dời các cột điện từ số 01 đến số 08 và hạng mục đường
dây 0,4 Kv.
Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chủ đầu tư bổ sung phương
án, các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện GPMB các tài sản của
ngành điện đã được cơ quan điện lực có thẩm quyền chấp thuận.
4. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT:
Trên cơ sở nội dung ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ
quan thẩm định đã đề nghị Chi cục Thủy lợi chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ
nội dung hồ sơ thiết kế bản v thi công, cập nhật lại quy định Bảng giá các loại đất
thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại Quyết định số 44/2019/QĐUBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh; Theo đó các hạng mục của công trình có
ảnh hưởng đến một số diện tích đất và vật kiến trúc, cụ thể:
- Đối với hạng mục cột điện và đường dây 0,4 Kv nằm trên mái đập đất đơn vị
tư vấn thiết kế đề xuất giải pháp giữ nguyên hiện trạng, tại các vị trí cột điện gia cố
móng cột đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và vận hành khi công trình hoàn
thành đưa vào sử dụng, cơ quan thẩm định xét thấy giải pháp nêu trên là phù hợp.
- Đối với quán nước tạm bên vai tả đập đất có diện tích khoảng 200 m2, khu
đất này nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; mặt khác UBND huyện
Cẩm Thủy có cam kết thực hiện công tác GPMB đảm bảo mặt bằng sạch bàn giao
cho chủ đầu tư tại Công văn số 1381/UBND-NN ngày 07/8/2020.
Do đó Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng là hoàn toàn khả thi.
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(Có ý kiến tham gia của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên
và Môi trường: số 5674/SKHĐT-KTNN ngày 23/9/2020; số 4916/STC.QLNS.TTK
ngày 22/9/2020; số 6600/STNMT-TCKH ngày 23/9/2020 kèm theo).
IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
1. Sự phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công
trình: Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình được lập cơ bản phù
hợp nhiệm vụ thiết kế đã được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại
Quyết định số 371/QĐ-SNN&PTNT ngày 04/8/2020.
2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập
dự toán xây dựng: Đáp ứng yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật.
3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình: Giải pháp thiết
kế xây dựng công trình hợp lý đảm bảo kinh tế, kỹ thuật.
4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của
pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình: Vật liệu xây dựng sử dụng
cho công trình là phổ biến và tuân thủ đầy đủ theo các quy định hiện hành.
5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng
của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân
cận: Giải pháp thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng công năng, đáp ứng nhiệm
vụ công trình, không có các công trình lân cận phạm vi công trình đầu mối.
6. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết
kế công trình có yêu cầu về công nghệ: Công trình không có yêu cầu về công nghệ.
7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ:
Có giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án công trình hồ Làng
Mòng, xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy Thuộc dự án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa
khu vực trung du miền núi tại Công văn số 1594/GXN-UBND ngày 07/9/2020 của
UBND huyện Cẩm Thủy.
8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế: Không.
V. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ TOÁN
1. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế:
Khối lượng xây dựng tính trong dự toán phù hợp với khối lượng trong chiết tính tại
các bản v thiết kế thi công.
2. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây
dựng công trình: Việc áp dụng định mức, đơn giá, chế độ, chính sách và các khoản
mục chi phí có liên quan đến các chi phí tính trong dự toán cơ bản phù hợp theo
quy định hiện hành.
3. Giá trị dự toán xây dựng công trình sau thẩm định: 4.998.014.000 đồng
(Bốn tỷ, chín trăm chín tám triệu, không trăm mười bốn nghìn đồng).
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Trong đó:
TT
1
2
3
4
5

Đơn vị : Đồng
Dự toán trình
thẩm định

Khoản mục chi phí
Chi phí xây dựng
Chi phí quản lý dự án
Chi phí tư vấn ĐTXD
Chi phí khác
Chi phí dự phòng
Tổng cộng (làm tròn)

4.047.110.131
91.479.000
627.115.000
39.450.000
194.849.000
5.000.003.000

Dự toán sau
thẩm định
3.982.614.000
112.527.000
625.440.000
39.432.000
238.001.000
4.998.014.000

Chênh lệch
(tăng + giảm-)
-64.496.131
21.048.000
-1.675.000
-18.000
43.152.000
-1.989.000

(Có Phụ biểu chi tiết kèm theo)
Nguyên nhân tăng, giảm: Một số khối lượng; đơn giá, định mức đơn vị tư
vấn thiết kế lập chưa phù hợp hoặc chưa đề cập, cơ quan thẩm định đã chỉnh sửa,
bổ sung cho phù hợp với chế độ và quy định hiện hành.
VI. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
- Các tài liệu phục vụ thiết kế: Đơn vị tư vấn thiết kế chịu trách nhiệm hoàn
toàn về tính đúng đắn, chính xác của các tài liệu: Khảo sát địa hình, địa chất; khí
tượng, thủy văn phục vụ công tác lập thiết kế; các cự ly vận chuyển của vật liệu đất
đắp, cấu kiện từ bãi đúc đến công trình, phế thải ra bãi thải;
- Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hồ Làng Mòng,
xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy thuộc dự án xử lý khẩn cấp cụm hồ chứa khu vực
trung du miền núi đủ điều kiện để trình phê duyệt./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu VT, QLXDCT, Yến, P.Sơn.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Yến

