UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số: 2360 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 6 năm 2022

V/v báo cáo tiến độ thực hiện và giải
ngân vốn đầu tư dự án Củng cố, bảo vệ
và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện
Nga Sơn (giai đoạn 2).

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa.
Nhận được Văn bản số 3959/SKHĐT-KTNN ngày 15/6/2022 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư dự án
Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn (giai đoạn 2).
Trên cơ sở báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án), Sở
Nông nghiệp và PTNT báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư dự án
Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn.
(Có báo cáo gửi kèm theo).
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, tổng hợp và tham mưu cho cấp
có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ
thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của dự án./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu:VT, KHTC.
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Phụ lục: Báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư
năm 2022 dự án Củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa
sông huyện Nga Sơn (giai đoạn 2).
(Kèm theo Văn bản số:
/SNN&PTNT-KHTC ngày 17/6/2022 của Sở
Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa).
I. Khái quát về dự án
Dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn
được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3965/QĐUBND ngày 11/5/2010; gia hạn thời gian thực hiện tại Quyết định số 1723/QĐUBND ngày 25/5/2021; Điều chỉnh nguồn vốn tại Quyết định số 2493/QĐUBND ngà 12/7/2021 với các nội dung chính sau:
1. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương; vốn ngân sách tỉnh và các
nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
2. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2012 đến tháng12/2025.
3. Quy mô, nội dung đầu tư giai đoạn 2: Đầu tư tuyến đê cửa sông Càn
(K1+362,5) đến cuối đê cửa sông Lèn (K8+178) và 02 cống dưới đê (T3 và C2),
với mức đầu tư 255.116 triệu đồng.
II. Tình hình thực hiện giai đoạn 2:
1. Tình hình thực hiện dự án (giai đoạn 2): Dự án gồm 02 gói thầu xây
lắp 14A và 14B, tiến độ thực hiện cụ thể như sau:
1.1. Gói thầu 14A: Chiều dài tuyến đê 1.321 m đã thi công hoàn thành phê
duyệt quyết toán tại Quyết định số 5123/QĐ-UBND ngày 29/12/2017.
1.2. Gói thầu 14B: Thi công tuyến đê dài 2.511m (từ C18+22 đến C87A);
do nhà thầu Liên danh nhà thầu Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển Hải Sơn
– Tổng công ty 86 và Tổng công ty đầu tư phát triển Đô thị - Công ty cổ phần
thi công.
- Giá trị hợp đồng: 154.613 triệu đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 năm (từ tháng 12 năm 2012 đến tháng
12 năm 2023).
- Khối lượng thực hiện: Đoạn từ C18+22÷C87A đã thi công cơ bản hoàn
thiện mặt cắt đường thi công số 2; thi công chân khay phía biển đạt 2.109m đoạn
từ C25 – C87A; đang triển khai thi công đắp đất hoàn thiện mặt cắt thân đê; bạt
mái phía biển, đúc lát cấu kiện BTĐS mái phía biển; hạ ống buy chân khay đoạn
từ C18+22 – C22; cọc BTCT gia cố nền móng cống tiêu T3. Tổng giá trị thực
hiện khoảng ước khoảng 41% giá trị hợp đồng; khối lượng một số hạng mục
chính cụ thể như sau: Đất đắp: 220.000/275.000m3 đạt 75%; đúc CKBTĐS:
85.000/255.000ck đạt 33%; lát cấu kiện BTĐS mái phía biển: 30.000/255.000
ck đạt 11,7%; cọc BTCT gia cố móng cống T3 153/171 cọc đạt 90%.
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2. Tình hình bố trí vốn và giải ngân
- Năm 2022 dự án được cấp: 104,298 tỷ đồng (trong đó vốn cấp đợt 1 là 60
tỷ đồng; vốn cấp đợt 2 là 44,298 tỷ đồng).
- Vốn đã giải ngân đến ngày 31/5/2022: 18,047 tỷ đồng, đạt 30,1% vốn cấp
đợt 1 và 17,3% tổng vốn cấp.
- Dự kiến giá trị giải ngân đến ngày 31/6/2022 là 38,0 tỷ đồng đạt 63,3%
vốn cấp đợt 1; đạt 36,1% tổng vốn cấp năm 2022; đến ngày 31/12/2022 dự kiến
sẽ giải ngân hết 60 tỷ đồng (vốn giao đợt 1). Riêng số vốn giao đợt 2 là 44,298
tỷ đồng chỉ có khả năng giải ngân một phần, hiện Sở Nông nghiệp và PTNT
đang giao Ban QLDA rà soát khả năng giải ngân để sớm báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh xem xét, điều chuyển cho dự án khác.
3. Khó khăn, vướng mắc
- Ở các tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp,
khó lường, đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án.
- Do còn vướng mặt bằng tuyến kênh dẫn nước từ cọc C30 đến cầu qua
kênh tại K0+751 thuộc tuyến đường thi công bờ hữu kênh T3 nên chưa hoành
triệt được ống cống dẫn dòng tại cọc C37A để thi công hoàn thiện mặt cắt đê
đoạn này. Trên cơ sở đề nghị của Ban QLDA, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có
Văn bản số 2050/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 31/5/2022 đề nghị UBND huyện
Nga Sơn báo cáo UBND tỉnh cho phép thực hiện công tác GPMB tuyến kênh
dẫn nước nêu trên trong thời gian chờ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022
của UBND huyện Nga Sơn. Ban QLDANN đã làm việc với Lãnh đạo huyện
Nga Sơn, tuy nhiên theo ý kiến của huyện Nga Sơn, do mặt bằng đoạn kênh dẫn
nước nêu trên chưa có trong quy hoạch đất thủy lợi của huyện nên không thể
thực hiện theo hướng dẫn của Sở TNMT tại công văn số 2527/STNMT-CSĐĐ
ngày 31/3/2022, mà phải chờ quy hoạch sử dụng đất của huyện Nga Sơn năm
2022 được duyệt.
- Dự án đã triển khai thực hiện từ lâu (12 năm); đơn giá hợp đồng ký kết
thấp, quy định về điều chỉnh giá trong hợp đồng chưa cụ thể, đầy đủ. Mặt khác,
hiện nay chi phí vật liệu, nhân công, nhiên liệu tăng cao và biến động liên tục.
Đây là khó khăn rất lớn đối với các nhà thầu. Mặt khác, một số nội dung không
còn phù hợp thực tế và nhu cầu do vậy cần phải rà soát và điều chỉnh cho phù
hợp (đường thi công số 3; hoàn trả các tuyến đường thi công sau khi thi công
hoàn thành giai đoạn 2 của dự án…).
- Việc bổ sung kế hoạch vốn không phù hợp với tiến độ thực hiện và khả
năng giải ngân của dự án (hiện đã được giao hết vốn trung hạn 2021-2025 trong
năm nay, trong khi tiến độ thực hiện dự án đến năm 2025 mới hoàn thành).
III. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị UBND huyện Nga Sơn sớm hoàn thiện trình Chủ tịch UBND
tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nga Sơn
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làm cơ sở thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Chủ đầu tư và nhà thầu
thi công trước ngày 31/7/2022.
- Sau khi Chủ đầu tư và Ban QLDA hoàn thành việc rà soát và báo cáo khả
năng giải ngân của dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, báo cáo
Chủ tịch UBND tỉnh sớm điều chỉnh kế hoạch vốn của dự án.
Trên đây là báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT về tiến độ thực hiện và
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 của dự án Củng cố, bảo vệ và nâng cấp
đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 2).
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