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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 222 /TTr-SNN&PTNT

Thanh Hoá, ngày 24 tháng 11 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt dự toán lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải
tạo, phục hồi môi trường mỏ đất số 78, núi Ngằn, xã Quang Lộc - Tiểu dự án:
đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp
bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật bảo vệ môi trường ngày
23/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: 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 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Số 68/2019/NĐ-CP ngày
14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 18/2015/NĐ-CP ngày
24/2/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường
chiến lược, kế hoạch bảo vệ môi trường và báo cáo kế hoạch bảo vệ môi
trường; Số 40/2019/NĐ-CP ngày 31/5/2029 về sửa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi
trường; 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 09/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng; Số 02/2020/TT-BXD
ngày 20/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến
quản lý chi phí đầu tư 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;
Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sủa đổi, bổ sung một số điều
của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi
trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Tiểu dự
án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa: Số 2619/QĐ-BNNPCTT ngày 10/7/2020 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, kế hoạch lựa
chọn nhà thầu; Số 4144/QĐ-BNN-PCTT ngày 21/10/2020 về việc phê duyệt thiết
kế bản vẽ thi công, dự toán và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
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Căn cứ 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 19/2020/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 Ban hành bộ đơn giá sản
phẩm hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 5118/UBND-NN ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc sử dụng vật liệu đất đắp phục vụ thi công công trình đê hữu
sông Lèn đoạn từ K16+742-K18+142 và cống Sen Trì tại K20+450 đê hữu
sông Lèn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;
Trên cơ sở đề nghị của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Tờ trình 147/TTr - BQLDANN
ngày 16/11/2020 và Quyết định số 924/QĐ-SNN&PTNT ngày 23 tháng 11 năm
2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc
phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải
tạo, phục hồi môi trường mỏ đất số 78, núi Ngằn, xã Quang Lộc - Tiểu dự án
Đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp
bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020; Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa kính trình Bộ Nông nghiệp và PTNT
xem xét phê duyệt Dự toán lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải
tạo, phục hồi môi trường mỏ đất số 78, núi Ngằn, xã Quang Lộc - Tiểu dự án
Đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Cấp
bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai đoạn 2016-2020, với các nội
dụng chính sau:
1. Tên Tiểu dự án: Tiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2020, tỉnh
Thanh Hóa thuộc dự án Cấp bách, xung yếu đê điều, phòng chống thiên tai giai
đoạn 2016÷2020.
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá.
3. Mục tiêu đầu tư
- Xây dựng 03 cống mới thay thế các cống: Bảy Mẫu tại K31+516 đê tả Lèn;
cống Tây tại K10+263 đê tả Lèn; cống Sen Trì tại K20+450 đê hữu Lèn, đảm bảo
yêu cầu chống lũ.
- Xây dựng 02 tuyến kè chống sạt lở bảo vệ đê đoạn từ K21+550 ÷ K21+820
đê tả Lèn và từ K2+550 ÷ K2+692 đê tả Chu.
- Gia cố mặt đê đoạn từ K36 ÷ K36+300 đê hữu Mã; tu bổ, nâng cấp đê, làm
đường hành lang chân đê đoạn từ K48+500 ÷ K50+000 đê hữu Chu; hoàn thiện mặt
cắt đê đoạn từ K16+742 ÷ K18+142 đê hữu Lèn.
4. Địa điểm xây dựng: Các huyện Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Thọ Xuân và
thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.
5. Cấp quyết định đầu tư: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6. Loại, cấp công trình: Công trình đê điều; Cấp I, cấp II và cấp III (theo Quyết
định số 606/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/3/2013).
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7. Giá trị dự toán chi phí lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và phương án cải
tạo, phục hồi môi trường đề nghị phê duyệt là : 179.429.000 đồng.
(Có dự toán chi tiết gửi kèm theo)
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa kính trình Bộ Nông nghiệp và PTNT
xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Như trên
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Tổng cục Phòng chống thiên tai;
- Vụ Quản lý Đê điều (để thẩm định);
- Ban QLDA ĐTXD các công trình
nông nghiệp và PTNT (cung cấp hồ sơ);
- Lưu: VT, QLXDCT.
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