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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /SKHĐT-TH Kon Tum, ngày        tháng        năm 2022 

V/v tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa 

nước Đăk Pokei. 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 61/TTr-BQL ngày 02 tháng 

11 năm 2022 của Ban quản lý các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Hồ chứa nước 

Đăk Pokei (Điều chỉnh) (kèm theo Báo cáo số 141/BC-BQL ngày 02 tháng 11 

năm 2022). 

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh như 

sau: 

1. Tình hình thực hiện dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei: 

Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei được Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh kết luận về chủ trương đầu tư tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 

tháng 3 năm 2018; Ủy ban nhân dân tỉnh giao triển khai chủ trương tại Quyết 

định số 278/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2018 và phê duyệt dự án tại Quyết 

định số 1211/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 với tổng mức đầu tư dự án 

là 553.301 triệu đồng. Trong đó, Giai đoạn 1 (2018-2020) là 434.647 triệu đồng, 

Giai đoạn 2 (đầu tư sau năm 2020 khi cân đối được nguồn vốn) là 118.654 triệu 

đồng. Nguồn vốn thực hiện từ Nguồn chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí 

hậu và tăng trưởng xanh (thuộc ngân sách Trung ương); nguồn cân đối ngân 

sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.  

Tổng kế hoạch vốn thực tế đã bố trí cho giai đoạn 1 của dự án từ khi khởi 

công dự án đến nay là 394.660 triệu đồng, đã giải ngân 353.865 triệu đồng, đạt 

khoảng 90%, trong đó:  

- Đã bố trí đến năm 2020 là 354.182 triệu đồng (trong đó: Ngân sách 

Trung ương (Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng 

xanh) bố trí 321.182 triệu đồng; NSĐP bố trí 33.000 triệu đồng).  

- Trong Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn cân đối ngân sách 

địa phương, giai đoạn 01 được bố trí là 80.465 triệu đồng (đã bố trí thực tế 

trong năm 2021-2022 là 40.478 triệu đồng, số vốn còn thiếu so với kế hoạch 
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đầu tư công trung hạn chưa phân bổ của giai đoạn 01 là 39.987 triệu đồng); 

giai đoạn 02 được bố trí khoảng 20.618 triệu đồng. Trước đây địa phương dự kiến 

đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương thực 

hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Tuy 

nhiên, đến nay Trung ương vẫn chưa có ý kiến về việc tiếp tục thực hiện chương 

trình và chưa có ý kiến về việc hỗ trợ địa phương để thực hiện giai đoạn 2 của dự 

án; do đó, giai đoạn 2 của dự án chưa có cơ sở để triển khai thực hiện. 

Đến tháng 10/2022, tiến độ thực hiện các hạng mục, cụ thể như sau: (1) Gói 

thầu Thi công khoan phụt xử lý nền: Đã thi công hoàn thành; (2) Gói thầu Thi 

xây lắp các hạng mục: Nhà quản lý, Đường thi công kết hợp quản lý Cụm công 

trình đầu mối và Hệ thống điện: Khối lượng thi công đạt khoảng 66,57%; (3) Gói 

thầu Thi xây lắp các hạng mục: Đập, tràn xả lũ, cống lấy nước và công trình phục 

vụ thi công: Khối lượng công việc đã thực hiện đạt khoảng 68,48%; (4) Gói thầu 

Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống quan trắc: Khối lượng thi công 

đạt: 3,28%; (5) Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục Hệ thống 

kênh chính và kênh chính tây (Đoạn K0 đến K2+250m): Khối lượng thực hiện 

khoảng 40%; (6) Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục Hệ 

thống kênh chính Tây (Đoạn K2+250m đến K5+250m): Khối lượng thực hiện 

khoảng 40%. 

Theo báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân làm quá trình triển khai thực 

hiện dự án chậm so tiến độ, cụ thể như sau: 

* Yếu tố khách quan: 

- Trong quá trình thực hiện, do ảnh hưởng của thông tin vùng dự án bị 

phóng xạ nên việc phê duyệt đánh giá tác động môi trường kéo dài(1), dẫn đến 

Thiết kế kỹ thuật - dự toán(2) và công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu phải 

thực hiện trong năm 2020. Công tác GPMB dự án, giao mặt bằng cho đơn vị thi 

công hoàn thành vào cuối tháng 7/2020(3), tuy nhiên, thời điểm này rơi vào đỉnh 

điểm của mùa mưa nên phải đến cuối tháng 10/2020 mới tiến hành thi công mở 

đường vào khu đầu mối và cuối tháng 12/2020 mới bắt đầu vận chuyển máy 

móc, nhân công, vật liệu vào thi công cụm đầu mối.  

                                                 
(1) Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei;  
(2) Quyết định số 1448/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc hồ sơ thiết kế 

kỹ thuật và dự toán, thuộc công trình: Hồ chứa nước Đăk Pokei; các hạng mục: Cụm công trình đầu mối (đập, 

tràn, cống lấy nước, cống dẫn dòng kết hợp xả sâu), Nhà quản lý, Đường thi công quản lý vận hành, Điện quản 

lý vận hành; 
(3) Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Kon Rẫy về việc thu hồi đất của 

các hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình: Hồ chứa nước Đăk Pokei, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum; 

Hạng mục: Cụm công trình đầu mối, Đường thi công kết hợp QLVH, đường điện, bãi thải. 
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- Tình hình dịch bệnh Covid trong năm 2021 phức tạp (từ tháng 5 đến 

tháng 11/2021) ảnh hưởng nhiều đến quá trình triển khai thi công do: không huy 

động được công nhân từ ngoài tỉnh vào, công nhân ở công trường thường xuyên 

bị nhiễm covid phải cách ly; không vận chuyển được các vật tư (tro bay, xi măng 

rời, sắt thép,..) và thiết bị thiết yếu khác (như trạm trộn bê tông, máy làm lạnh bê 

tông,..) từ Hà nội, Thành phố Hồ chí Minh và các tỉnh thành khác vào Kon Tum 

được. 

* Yếu tố chủ quan: 

- Các nhà thầu trong tỉnh lần đầu tiên thi công một công trình thủy lợi lớn, 

chiều cao đập quá cao nên công tác tổ chức thi công rất lúng túng, không khoa học; 

liên danh ba nhà thầu cùng thi công trên một mặt bằng nhỏ nên xảy ra chồng chéo, 

nhiều lúc gây cản trở cho nhau. 

- Chủ đầu tư đã đốn đốc, thường xuyên bám sát công trường, tuy nhiên đã 

không quyết liệt trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thanh lý hợp đồng với 

các nhà thầu do thời gian triển khai dự án quá ngắn nếu đấu thầu lại sẽ không thực 

hiện kịp. 

2. Lý do và nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:  

a) Lý do đề xuất điều chỉnh:  

Hiện nay dự án vẫn chưa hoàn thành do ảnh hưởng tiến độ từ các yếu tố đã 

trình bày tại điểm 1 nêu trên. Bên cạnh đó, công tác giải ngân khoảng 40.478 triệu 

đồng(4) đã bố trí của giai đoạn 01 đang gặp khó khăn, vì theo chủ trương đầu tư đã 

phê duyệt thì giai đoạn 01 chỉ thực hiện từ năm 2018-2020, theo quy định chỉ được 

phép giải ngân đến ngày 31 tháng 01 năm 2022. Do đó, để tạo điều kiện cho dự án 

tiếp tục được thực hiện và giải ngân, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei. 

b) Nội dung đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư: 

- Điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 của dự án tại điểm 2, điểm 3 của 

Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh như sau: Điều chỉnh từ “giai đoạn 01 (đầu tư trong giai đoạn 2018-2020)” 

thành “giai đoạn 01 (đầu tư trong giai đoạn 2018-2025)”.  

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 

tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

                                                 
(4) Trong đó: vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022 là 30.000 triệu đồng và vốn bố trí năm 2022 là 10.478 triệu 

đồng. 
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Theo chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei đã được Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua tại Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 

2018 thì giai đoạn 01 của dự án chỉ đầu tư trong giai đoạn 2018-2020, đến thời 

điểm hiện nay đã hết thời gian thực hiện. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khách 

quan và chủ quan trong quá trình thực hiện (do ảnh hưởng của thông tin vùng dự 

án bị phóng xạ dẫn đến công tác phê duyệt đánh giá tác động môi trường, công 

tác BT-GPMB, giao mặt bằng để thi công bị triển khai chậm; quá trình thi công 

bị hạn chế do rơi vào mùa mưa đặc thù của tỉnh, đồng thời do các quy định, ảnh 

hưởng của đại dịch Covid19 đã làm hạn chế trong quá trình vận chuyển vật 

liệu, máy móc xây dựng, sức khỏe, số lượng nhân công; bên cạnh đó là nguyên 

nhân chủ quan của chủ đầu tư trong việc sắp xếp, tổ chức thi công tại hiện 

trường chưa hợp lý giữa các nhà thầu trong liên danh; sự chậm trễ, sắp xếp 

chưa khoa học của nhà thầu thi công…), đã dẫn đến một chuỗi các thủ tục, công 

tác thực hiện dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei bị ảnh hưởng, trì trệ, kéo dài và 

đến nay vẫn chưa hoàn thành các hạng mục giai đoạn 01 và chưa giải ngân được 

nguồn vốn đã bố trí; đồng thời dự án chưa được bố trí đủ vốn theo kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt. Để tạo điều kiện cho chủ 

đầu tư tiếp tục thực hiện các hạng mục giai đoạn 01, sớm đạt mục tiêu đề ra, đồng 

thời tháo gỡ khó khăn trong công tác bố trí, giải ngân vốn thì việc điều chỉnh kéo 

dài thời gian thực hiện giai đoạn 01 là cần thiết.  

Về thời gian điều chỉnh, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh thực hiện giai đoạn 01 

từ “2018-2020” thành “2018-2025”, tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến 

như sau: Giai đoạn 01 của dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei đã bắt đầu được bố trí 

vốn từ năm 2019 (cả nguồn NSĐP và NSTW). Trong đó, nguồn ngân sách Trung 

ương đã được bố trí đủ vốn trong 02 năm 2019, 2020 theo kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020; hiện nay dự án tập trung thực hiện từ nguồn vốn 

ngân sách địa phương. So với tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt thì dự án hiện 

đang bị chậm, cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ, việc điều chỉnh thực hiện đến năm 

2025 như đề xuất của chủ đầu tư là kéo dài thời gian thi công quá lâu. Do đó, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 01 là 

“2018-2023” và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo chủ đầu tư khẩn 

trương đẩy nhanh tiến độ để thực hiện. Theo đó nội dung điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án như sau:  

- Điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 của dự án tại điểm 2, điểm 3 của 

Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh như sau: Điều chỉnh từ “giai đoạn 01 (đầu tư trong giai đoạn 2018-2020)” 

thành “giai đoạn 01 (đầu tư trong giai đoạn 2018-2023)”.  
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- Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 21 

tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết, đảm bảo quy định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (có 

dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở NN&PTNT; 

- BQLCCTNN&PTNT; 

- Lưu: VT, TH, NLHA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Ngô Việt Thành 
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