UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 08

/TTr-SNN&PTNT

Thanh Hoá, ngày 12 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đê, kè
bảo vệ bờ biển xã Hải Châu, Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
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 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 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;
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 các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về dự án đê, kè bảo vệ bờ
biển xã Hải Châu, Hải Ninh huyện Tĩnh Gia: Số 1880/QĐ-UBND ngày
19/6/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 3106/QĐ-UBND ngày
22/9/2011 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng; số 1052/QĐUBND ngày 30/03/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh KHLCNT và điều chỉnh
thời gian thực hiện hạng mục công trình bổ sung đoạn đê, kè biển kéo dài từ Hải
Ninh đến xã Hải Lĩnh; số 3319/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 về việc phê duyệt
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình tuyến đê, kè từ cọc C166÷C205,
đường thi công số 5 tuyến đê biển kéo dài từ Hải Ninh đến xã Hải Lĩnh; số
591/QĐ-UBND ngày 12/2/2015 về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn
thành công trình; số 493/QĐ-UBND ngày 16/2/2017 về việc phê duyệt quyết
toán công trình hoàn thành công trình xây dựng tuyến đê, kè đoạn từ C2 đến
C102, cống qua đê số 1, đường thi công số 1,2,3 và 6 đoạn đê, kè kéo dài từ xã
Hải Ninh đến xã Hải Lĩnh;
Căn cứ các Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 13945/UBND-NN ngày
02/12/2016 về việc dừng đầu tư xây dựng tuyến đê, kè biển từ xã Hải Ninh đến
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xã Hải Lĩnh đoạn đi qua dự án khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân, huyện Tĩnh
Gia; số 7962/UBND-THKH ngày 25/6/2019 về việc triển khai thực hiện các
hạng mục còn lại thuộc gói thầu số 13B đoạn đê, kè từ C166 ÷ C205, dự án đê,
kè bảo vệ bờ biển xã Hải Châu, Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia; số 1674/UBND-NN
ngày 14/02/2020 về việc điểm dừng kỹ thuật đoạn đê, kè từ C166 ÷ C205 thuộc
dự án đê, kè bảo vệ bờ biển xã Hải Châu, Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia;
Căn cứ Công văn số 93/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 11/01/2021 của Sở
Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án đê, kè bảo vệ bờ biển xã Hải Châu, Hải Ninh, huyện
Tĩnh Gia.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều
chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đê, kè bảo vệ bờ biển xã Hải Châu, Hải
Ninh, huyện Tĩnh Gia, với các nội dung như sau:
1. Tên dự án: Đê, kè bảo vệ bờ biển xã Hải Châu, Hải Ninh, huyện Tĩnh
Gia (nay là Thị xã Nghi Sơn).
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.
3. Tổ chức tư vấn lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi: Trung tâm
Chính sách và Kỹ thuật thủy lợi.
4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
- Ngăn chặn mực nước biển dâng cao do bão gây ra (bão đến cấp 10), đảm
bảo an toàn về tài sản và tính mạng của nhân dân vùng dự án.
- Tạo tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, điểm trú ẩn tàu thuyền, kết hợp làm
đường dân sinh trong khu vực.
- Góp phần hoàn thiện hệ thống công trình phòng chống bão, nước biển
dâng cao do bão trong chương trình củng cố hệ thống đê biển đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt.
5. Nội dung điều chỉnh:
5.1. Các nội dung cắt giảm không thực hiện đầu tư theo nội dung các Công
văn của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 13945/UBND-NN ngày 02/12/2016; số
7962/UBND-THKH ngày 25/6/2019 và số 1674/UBND-NN ngày 14/02/2020,
cụ thể như sau:
- Trồng cây chắn sóng;
- Đoạn đê, kè từ cọc C102 ÷ C166, cống tiêu tại cọc C145 và tuyến đường
thi công số 4;
- Tuyến đường thi công số 5: Đoạn từ C1 ÷ P1+19 dài L = 684,0 m; cống
số 1 tại K0+615; cống số 2 tại K0+815; biển báo và khung khống chế tải trọng.
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Riêng đoạn P1+19 m ÷ C21+19,8 m dài L = 320,80 m không thực hiện gia cố bê
tông M250 mặt đường.
5.2. Các nội dung đã triển khai thực hiện thuộc đoạn đê, kè từ cọc C166 ÷
C205:
- Đoạn đê, kè từ cọc C166 ÷ C205: Đã thi công hoàn thành đoạn đê, kè từ
cọc C166 ÷ C189A + 81,86; đoạn từ cọc C189A + 81,86 ÷ C205 dài L = 381,70
m: Đã thi công hoàn thành kè lát mái phía biển và đắp đất đến cao trình thiết kế
+ 4.30 m, riêng hạng mục tường chắn sóng, thềm giảm sóng và bê tông mặt đê
chưa thi công.
- Tuyến đường thi công số 5: Đoạn từ cọc P1+19 m ÷ C28+12,95 m dài L =
744,45 m: Nền đường B = 6,0 m đã thi công đắp hoàn thiện nền đường theo mặt
cắt thiết kế bằng đất đồi đầm chặt đảm bảo K≥0,90; móng bằng cấp phối đá dăm
loại 2 đầm lèn đảm bảo độ chặt K≥0,95 dày 20 cm; Riêng đoạn từ C21+19,8 m
÷ C28+13 m dài L = 423,7 m đã thi công hoàn thiện theo mặt cắt thiết kế được
phê duyệt (mặt đường bằng bê tông thường M250 dày 20 cm, phía dưới lót nilon
tái sinh, dọc theo chiều dài tuyến đường cứ 5,0 m cắt 1 khe co giãn sâu 17 cm, lề
đường đắp bằng đất đồi);
- Cống số 3 tại K1+320,5: Đã thi công hoàn thành.
5.3. Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định của Chủ tịch UBND
tỉnh: Số 3106/QĐ-UBND ngày 22/9/2011; số 3319/QĐ-UBND ngày 01/9/2015.
6. Địa điểm xây dựng: Tại các phường Hải Châu, Hải Ninh, Hải Lĩnh, thị
xã Nghi Sơn.
7. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và PTNT, cấp IV.
8. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh trình phê duyệt: 272.855.248.000
đồng (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, tám trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm bốn
mươi tám nghìn đồng)
Trong đó:
- Chi phí GPMB:
- Chi phí xây dựng:

14.480.329.000 đồng;
237.793.729.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án:

2.759.100.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD:

9.012.593.000 đồng;

- Chi phí khác:

6.809.496.835 đồng;

- Chi phí dự phòng:

2.000.000.000 đồng.

9. Nguồn vốn: Nguồn vốn trái phiếu chính phủ, ngân sách Trung ương và
ngân sách tỉnh.
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10. Hình thức quản lý dự án: Hợp đồng ủy thác QLDA với Ban Quản lý dự
án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.
11. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trước 31/12/2021.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê
duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đê, kè bảo vệ bờ biển xã Hải
Châu, Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia với các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Ban QLDA ĐTXDCCT NN và PTNT;
- Lưu: VT, QLXDCT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam

