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Thanh Hóa, ngày 20 tháng 6 năm 2022

V/v tham gia ý kiến thẩm định báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự
án Kéo dài kênh thoát nước làm mát
của nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn.

Kính gửi: Sở Xây dựng.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 4272/SXD-HĐXD ngày
16/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tham vấn ý kiến về thẩm định báo cáo nghiên
cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Kéo dài kênh thoát nước làm mát của nhà máy
nhiệt điện Nghi Sơn (gọi tắt là dự án). Sau khi nghiên cứu hồ sơ gửi kèm Tờ trình
số 60/TTr-BQLDAKV ngày 08/6/2002 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Khu vực KKT Nghi Sơn và các KCN (chủ đầu tư); căn cứ chức năng, nhiệm vụ
được giao, các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý
kiến như sau:
- Về sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch có tính chất kỹ thuật,
chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quy hoạch:
Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi, thuyết minh thiết kế cơ sở và các
bản vẽ trong hồ sơ thiết kế của dự án đã thể hiện tim tuyến công trình của đoạn
kênh kéo dài nêu trên được thiết kế dựa trên hiện trạng tuyến kênh đất hiện có
(giải pháp kỹ thuật phần kéo dài kênh thoát nước làm mát: Chỉnh sửa lòng kênh
theo mặt cắt thiết kế, gia cố mái trong đoạn kênh hình thang, kiên cố hóa đoạn
mặt cắt chữ nhật, làm mới cầu qua kênh (thuộc phạm vi đoạn kênh chữ nhật) và
cửa xả cuối tuyến). Qua rà soát các quy hoạch chuyên ngành nông nghiệp và
PTNT cho thấy, vị trí, phạm vi xây dựng của tuyến kênh không có quy hoạch về
đê điều, không thuộc Quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh
Hóa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 29/7/2017; đề nghị Sở Xây dựng
căn cứ các quy hoạch khác có liên quan để xem xét, thẩm định.
- Về sự phù hợp của các giải pháp thiết kế so với các quy chuẩn, tiêu chuẩn
áp dụng, đảm bảo an toàn xây dựng, tiết kiệm, hiệu quả trong đầu tư xây dựng:
Theo Tờ trình số 60/TTr-BQLDAKV ngày 08/6/2002 của chủ đầu tư và hồ
sơ kèm theo thì dự án nêu trên thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật, không phải dự
án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và PTNT và không thuộc lĩnh
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vực quản lý ngành, quản lý công trình xây dựng chuyên ngành của Sở Nông nghiệp
và PTNT; vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT không có ý kiến về nội dung này.
- Các nội dung còn lại, đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu ý kiến các ngành,
xem xét kết quả thẩm tra số 68/BCTT-ĐV ngày 07/6/2022 của Công ty cổ phần
tư vấn xây dựng và thương mại Đại Việt (nhà thầu tư vấn thẩm tra) và thực hiện
công tác thẩm định theo quy định.
Đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp, thẩm định./.
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