UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 14 /TTr-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng01 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Cầu Ê - Trường Tuế,
huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
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/TT-BXD 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 985/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp
hệ thống tiêu Cầu Ê - Trường Tuế, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ các Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 10765/UBND-NN ngày
07/8/2020; Số 17753/UBND-NN ngày 22/12/2020 về việc chủ trương điều chỉnh
dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Cầu Ê - Trường Tuế, huyện Đông Sơn, tỉnh
Thanh Hóa;
Căn cứ các Tờ trình của UBND huyện Đông Sơn: Số 2804/TTr-UBND
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ngày 23/12/2020 đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế điều chỉnh dự án; Số 02/TTrUBND ngày 15/01/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp hệ
thống tiêu Cầu Ê - Trường Tuế, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 14/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 05/01/2021 của Sở
Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Cầu Ê
- Trường Tuế, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều
chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp hệ
thống tiêu Cầu Ê - Trường Tuế, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với các nội
dung chính như sau:
1. Khái quát về dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Cầu Ê Trường Tuế, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, được Chủ tịch UBND tỉnh phê
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày
29/3/2010 với mục tiêu đầu tư đảm bảo tiêu chống úng cho 2.982 ha (tần suất
thiết kế P = 10 %) thuộc địa phận 7 xã của huyện Đông Sơn (Đông Hoàng, Đông
Minh, Đông Ninh, Đông Anh, Đông Thịnh, Đông Văn, Đông Hưng); quy mô và
nội dung đầu tư gồm: (i) Tuyến kênh Cầu Ê - Trường Tuế dài 10.331 m và 34
công trình trên kênh (7 cầu dân dụng, 27 cống tiêu); (ii) Tuyến kênh tiêu 3 xã dài
4.650 m và 18 công trình trên kênh (3 cầu dân dụng, 11 cống tiêu, 4 đập điều
tiết); tổng mức đầu tư 76.009 triệu đồng, từ nguồn vốn do Trung ương hỗ trợ và
các nguồn vốn huy động hợp pháp khác; thời gian thực hiện dự án không quá 05
năm (từ ngày 29/3/2010 đến ngày 29/3/2015); dự án do UBND huyện Đông Sơn
làm Chủ đầu tư.
Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự
toán công trình tại Quyết định số 2172/QĐ-UBND ngày 25/12/2014; phê duyệt
điều chỉnh dự toán và kế hoạch đấu thầu tại Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày
08/10/2015; phê duyệt hồ sơ thiết kế và dự toán điều chỉnh, bổ sung tại Quyết
định số 3474/QĐ-UBND ngày 08/10/2020. Đến thời điểm hiện tại, lũy kế vốn bố
trí cho dự án là 52.367 triệu đồng, giá trị giải ngân đạt 43.248 triệu đồng (tương
đương 82,6 % kế hoạch vốn giao).
2. Nhà thầu lập dự án điều chỉnh: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây
dựng hạ tầng Huy Hoàng.
3. Lý do điều chỉnh dự án: Trong quá trình triển khai thực hiện có một số
nguyên nhân làm ảnh hưởng đến nội dung đầu tư, tiến độ dự án, cụ thể như sau:
- Về nội dung đầu tư của dự án:
+ Tuyến kênh Cầu Ê - Trường Tuế và công trình trên kênh: Cắt giảm
không đầu tư đoạn tuyến từ K9+529,3 - K10+373,3 dài 844 m do trùng với tuyến
đường bộ cao tốc Bắc - Nam; điều chỉnh kinh phí cắt giảm sang bổ sung gia cố
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mái kênh bằng tấm lát bê tông đúc sẵn đoạn từ K7+870 về đầu tuyến, đổ bê tông
mặt đường đoạn qua khu dân cư từ K7+828 - K9+297,3 bên hữu kênh và bổ sung
13 cống tiêu.
+ Tuyến kênh tiêu 3 xã và công trình trên kênh: Cắt giảm không đầu tư do
không trí được kinh phí.
- Về tổng mức đầu tư: Không quá 52.367 triệu đồng.
- Về thời gian thực hiện dự án: Theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày
29/3/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh thì thời gian thực hiện dự án không quá 05
năm (từ ngày 29/3/2010 đến ngày 29/3/2015); vì vậy, để có cơ sở tiếp tục thực
hiện gói thầu xây lắp và thực hiện hoàn thành dự án thì việc chủ đầu tư đề nghị
điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là cần thiết.
Để phù hợp thực tế và nguồn vốn được bố trí thì việc điều chỉnh dự án là
cần thiết và đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương thực hiện tại Công
văn số 10765/UBND-NN ngày 07/8/2020 và Công văn số 17753/UBND-NN
ngày 22/12/2020.
4. Nội dung đầu tư và giải pháp kỹ thuật điều chỉnh:
a) Tuyến kênh Cầu Ê - Trường Tuế và công trình trên kênh:
- Cắt giảm không đầu tư đoạn tuyến từ K9+529,3 - K10+373,3;
- Bổ sung gia cố mái kênh đoạn từ K7+298,3 - K7+ 869,3: Trên cơ sở lòng
kênh đã được nạo vét (theo dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 985/QĐ-UBND ngày 29/3/2010), tiến hành san sửa và gia cố mái kênh
(m = 1,5) bằng tấm lát bê tông M200, kích thước tấm (80x80x8) cm, bên dưới
tấm lát là lớp đá dăm (1x2) cm và 1 lớp vải địa kỹ thuật; chân khay đỡ mái là cấu
kiện BTCT M200 đúc sẵn có (BxLxd) = (100x100x20) cm; khoá mái bằng bê
tông thường M200, dọc tuyến cứ 10 m cắt 1 khe lún chèn giấy dầu tẩm nhựa
đường.
- Gia cố bê tông mặt đường đoạn qua khu dân cư từ K7+828 - K9+297,3
bên hữu kênh: Trên cơ sở nền bờ kênh và lớp móng bằng cấp phối đá dăm đã thi
công (theo dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 985/QĐUBND ngày 29/3/2010), tiến hành gia cố mặt bờ kênh bằng bê tông thường
M250 rộng 3 m, dày 20 cm, dọc tuyến cứ 5 m cắt 1 khe lún ngang; lề mỗi phía
rộng 0,5 m bằng đất đắp K ≥ 0,95.
- Bổ sung 13 cống tiêu (9 cống phía bờ tả, 4 cống phía bờ hữu): Thân cống
bằng ống BTCT đúc sẵn đường kính D30 cm đặt trên móng bằng bê tông thường
M200; gia cố đáy kênh tiêu phạm vi cống, cửa vào, cửa ra, tường đầu bằng bê
tông thường M200; gia cố nền thân cống bằng đóng cọc tre D(6-8) cm; điều tiết
cống bằng cửa van phẳng lắp phía kênh tiêu, đóng mở bằng ổ khóa kiểu trục vít,
vận hành bằng quay tay. Vị trí, phía bờ từng cống cụ thể theo bảng sau:
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TT
1
2
3
4
5
6
7

Vị trí
K7 + 162
K7 + 566,7
K7 + 894,4
K7 + 944,2
K8 + 5
K8 + 5
K8 + 68,6

Phía bờ
Tả
Tả
Tả
Tả
Hữu
Tả
Hữu

TT
8
9
10
11
12
13

Vị trí
K8 + 68,6
K8 + 98
K8 + 144,8
K8 + 189,7
K8 + 247,7
K8 + 445

Phía bờ
Tả
Hữu
Hữu
Tả
Tả
Tả

b) Tuyến kênh tiêu 3 xã và công trình trên kênh: Cắt giảm không đầu tư.
(Vị trí, hình thức kết cấu chi tiết thể hiện trong hồ sơ thiết kế cơ sở điều
chỉnh kèm theo).
5. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 52.367 triệu đồng (Năm mươi hai tỷ, ba
trăm sáu mươi bảy triệu đồng).
Trong đó:
- Chi phí bồi thường GPMB:

1.853.210.000 đồng;

- Chi phí xây dựng:

40.642.910.000 đồng;

- Chi phí thiết bị:

194.998.000 đồng;

- Chi phí QLDA:

707.381.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD:
- Chi phí khác:
- Chi phí dự phòng:

5.035.478.000 đồng;
615.614.000 đồng;
3.317.409.000 đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).
6. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành trước 30/5/2021.
Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 và các quy định
hiện hành, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn số
10765/UBND-NN ngày 07/8/2020, số 17753/UBND-NN ngày 22/12/2020; trên
cơ sở đề nghị của UBND huyện Đông Sơn tại Tờ trình số 2804/TTr-UBND ngày
23/12/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện thẩm định điều chỉnh Báo
cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án nêu trên tại Công văn số
14/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 05/01/2021, theo đó thời gian thực hiện dự án
điều chỉnh xong trước ngày 31/12/2020.
Tại Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 15/01/2021, UBND huyện Đông Sơn
đề nghị thời gian thực hiện dự án hoàn thành trước ngày 30/5/2021, với lý do:
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 10765/UBND-NN ngày
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07/8/2020 thì dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2020; nhưng do hồ sơ thủ tục
còn vướng mắc phần tuyến kênh tiêu 3 xã và các công trình trên kênh, đến ngày
22/12/2020 mới được UBND tỉnh chấp thuận cắt giảm không đầu tư tại Công văn
số 17753/UBND-NN. Để có thời gian thi công và hoàn thiện công trình, UBND
huyện Đông Sơn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận gia hạn thời gian thực
hiện dự án xong trước ngày 30/5/2021.
7. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày
29/3/2010, Công văn số 10765/UBND-NN ngày 07/8/2020, Công văn số
17753/UBND-NN ngày 22/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT kính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều
chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp hệ
thống tiêu Cầu Ê - Trường Tuế, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với các nội
dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- UBND huyện Đông Sơn (cung cấp hồ sơ);
- Lưu: VT, QLXDCT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam

