ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2139 /TTr-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất
người dân vùng tái định cư thủy điện sông Bung 4
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh
Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020.
UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư
dự án Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định cư thủy điện
sông Bung 4, với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người dân vùng tái định
cư thủy điện sông Bung 4.
2. Dự án nhóm: B.
3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo ổn định đời sống và
sản xuất cho người dân tái định cư Dự án thủy điện Sông Bung 4 trên địa bàn huyện
Nam Giang, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh trên
địa bàn.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
6. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Giang.
7. Địa điểm thực hiện: Xã Zuôih và xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh
Quảng Nam.
8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
10. Quy mô và hình thức đầu tư
a) Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu khu
vực tái định cư hiện tại và khu tái định cư mở rộng, gồm:
+ Nâng cấp, sửa chữa 05 hệ thống và xây mới 02 hệ thống nước sinh hoạt
phục vụ cấp nước sinh hoạt cho khoảng 1.342 nhân khẩu tại các khu tái định cư xã
Zuôih và xã Tà Pơơ; với quy mô gồm:
. Đập dâng đầu mối: Kết cấu đập bê tông cốt thép, bố trí hố thu nước và cửa
xả cát.
. Bể lọc, chứa: Xây dựng bể lọc nhanh và chứa; bể được chia thành 3 ngăn,
kết cấu BTCT.
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. Tuyến ống chính: Từ đập về đến cuối khu dân cư sử dụng ống HDPE, đối
với công trình mới tuyến ống chính từ đập về bể chứa, lọc. Các hạng mục bảo vệ
ống vượt địa hình, các van xả cặn, xả khí đường ống.
. Tuyến ống nhánh: Cấp nước từ tuyến chính đến các điểm dân cư, hộ gia
đình, trường học sử dụng ống HDPE. Các hạng mục bảo vệ ống vượt đường, địa
hình; van điều tiết nước, đai khởi thủy; van cấp nước cho từng hộ kết hợp lắp đồng
hồ đo nước và các hạng mục phụ trợ khác.
. Bể cấp, trụ vòi: Kết cấu bằng bê tông cốt thép.
+ Nâng cấp thủy lợi Cơ Roor và thủy lợi Chà Rường xã Tà Pơơ phục vụ tưới
tiêu cho khoảng 5 ha đất sản xuất nông nghiệp; với quy mô gồm:
. Đập dâng đầu mối: Sửa chữa, nâng cấp đập dâng đầu mối; kết cấu đập bê
tông cốt thép, bố trí hố thu nước và cửa xả cát.
. Bể lắng cát: Xây dựng bể lắng cát, kết cấu BTCT;
. Tuyến ống chính: Sử dụng ống HDPE về từ đập về đến khu tưới, trên các
tuyến ống bố trí các hạng mục van xả khí, xả cặn, chia nước và các hạng mục phụ
trợ khác.
- Xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa khu tái định cư hiện tại với khu
sản xuất và khu tái định cư mở rộng:
+ Đầu tư xây dựng 06 đoạn tuyến giao thông; với tổng chiều dài khoảng
22,7Km:
. Cấp đường: Tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014);
. Mặt cắt ngang: Bnền = 5,0m = 3,5m (mặt đường) + 2x0,75m (lề), trong đó
mặt đường đầu tư 13,2Km;
. Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng.
. Tải trọng thiết kế:
Tính áo đường: Trục xe 10T;
Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80.
+ Xây dựng hệ thống công trình phòng hộ, cầu bản BTCT, cống thoát nước
ngang, ... và các công trình phụ trợ khác trên tuyến.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ.
3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.
4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH và ĐT, TC, XD, GTVT,
NN và PTNT;
- UBND huyện Tây Giang;
- Lưu: VT, KTTH, KTN, TH.

CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh
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