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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /BC-SKHĐT Kon Tum, ngày       tháng        năm 2020 
  

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ; 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án:  

Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả) 
  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 09/TT-BQL ngày 18 tháng 

02 năm 2020 của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng 

Mô Pả). Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo 

đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối 

với dự án trên như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình số 09/TT-BQL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc Xin thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè hai bên bờ suối 

Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả); 

2. Báo cáo số 18/BC-BQL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk 

Tíu đến làng Mô Pả); 

3. Báo cáo số 19/BC-BQL ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Ban quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

Kết quản thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Dự án Kè 

hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả); 

4. Công văn số 14/TT-BQL ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Ban quản lý 

Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 

việc rà soát sự phù hợp với quy hoạch xây dựng của dự án Kè hai bên bờ suối 

Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pả). 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công năm 2019; 

2. Nghị định 136/2015/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng 
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dẫn thi hành Luật Đầu tư công; Nghị định 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 

năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư 

công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 

của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 

161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù 

trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

3. Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quy định một số vấn đề về công tác quản lý dự án sử dụng 

vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum; 

4. Công văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương 

năm 2019 cho một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1.  Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản các đơn vị: Sở 

Tài chính, Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ   

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ 

QUAN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng 

Mô Pả).  

2. Dự án nhóm: C 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 

Tum (sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh). 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon 

Tum. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 28.000 triệu đồng, trong đó:  

- Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019: 25.000 triệu đồng. 

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 3.000 triệu đồng. 

8. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Thủy lợi. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới. 
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11. Các thông tin khác (nếu có): Không 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

1. Ý kiến Sở Tài chính (tại Công văn số 539/STC-TCĐT ngày 25 tháng 

02 năm 2020): 

Theo báo cáo của Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án Kè 

hai bên bờ suối Đăk Ter (đoạn từ cầu Đăk Tíu đến làng Mô Pá) là cần thiết để 

đảm bảo thoát lũ ứng, chống sạt lở đất, bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây 

dựng hai bên bờ suối Đăk Ter.  

Về nguồn vốn đầu tư: Dự án đã được bố trí kế hoạch vốn từ nguồn dự 

phòng ngân sách trung ương năm 2019 là 25.000 triệu đồng (tại Quyết định số 

107/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2019). Đối với nguồn vốn còn lại 3.000 

triệu đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương theo đề xuất của đơn vị để 

đảm bảo khả năng cân đối và tính khả thi trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban quản lý Dự 

án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh xác 

định cụ thể nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 3.000 triệu đồng như báo 

cáo của đơn vị tại Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 18 tháng 02 năm 2020, theo 

quy định của Luật Đầu tư công và các Văn bản hướng dẫn có liên quan.  

2. Ý kiến của Sở Xây dựng (tại Công văn số 213/SXD-PTĐTHTKT ngày 

24 tháng 02 năm 2020) 

- Về sự cần thiết đầu tư: Việc nghiên cứu, đề xuất dự án là phù hợp.  

- Về Mục tiêu, quy mô: 

+ Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo thoát lũ, chống sạt lở đất; bảo vệ các công 

trình hạ tầng kỹ thuật, quỹ đất hai bên bờ suối Đăk Ter (thuộc xã Đăk Hà, huyện 

Tu Mơ Rông) là phù hợp.  

+ Quy mô đầu tư: Loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

công trình cấp IV.  

Các nội dung đề xuất đầu tư: Xây dựng tuyến kè bảo vệ hai bên bờ suối 

Đăk Ter với chiều dài mỗi bên khoảng 500m. Kết cấu thân kè lát mái bằng tấm 

bê tông đúc sẵn; chân kè kết cấu ống buy bê tông cốt thép xếp đá hộc, kết hợp 

lăng thể đá hộc hộ chân kè;  đỉnh kè kết hợp đường giao thông dọc theo bờ suối 

Đăk Ter kết cấu bê tông với mặt cắt ngang B = 3+3,5+3 = 9,5m (mặt đường 

rộng 3,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m). 

Quy mô đầu tư cơ bản là phù hợp, tuy nhiên cần nghiên cứu quy mô vỉa 

hè đường đỉnh kè cho phù hợp với Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía 

Nam trung tâm hành chính - Chính trị huyện Tu Mơ Rông (theo quy hoạch xác 

định, tuyến đường đỉnh kè có vỉa hè rộng mỗi bên 4m). 

- Về sự phù hợp quy hoạch xây dựng: Dự án đề xuất cơ bản phù hợp với 

Đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam trung tâm hành chính - Chính trị 
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huyện Tu Mơ Rông được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-

UBND ngày 12/01/2015. Tuy nhiên cần nghiên cứu quy mô vỉa hè đường đỉnh 

kè cho phù hợp (theo quy hoạch xác định, tuyến đường đỉnh kè có vỉa hè rộng 

mỗi bên 4m). 

- Về tổng mức đầu tư: Dự kiến chi phí đầu tư xây dựng là phù hợp với 

quy mô đầu tư đề xuất. 

3. Ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Công văn 

số 316/SNN-QLXDCT ngày 24 tháng 02 năm 2020): 

- Về sự cần thiết đầu tư: Để phòng chống sạt lở đất, bảo vệ các công trình 

hạ tầng đã xây dựng hai bên bờ suối Đăk Ter và tạo mặt bằng xây dựng các công 

trình hạ tầng, khu dân cư dọc hai bên tuyến theo đồ án quy hoạch đã được phê 

duyệt thì việc đầu tư xây dựng dự án trên là cần thiết. 

- Về quy mô dự kiến xây dựng: Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu 

tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiều dài tuyến 

kè dự kiến tính cho 2 bờ khoảng 500m và kết cấu tương tự như tuyến kè đã đầu 

tư xây dựng trước khu trung tâm huyện và đưa vào sử dụng năm 2015 là phù 

hợp. 

- Nội dung khác có liên quan: Đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc cụ thể với UBND 

huyện Tu Mơ Rông về đoạn kè dự kiến nêu trên để không trùng lắp với chủ 

trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh 

Kon Tum mà UBND huyện đã xin chủ trương đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 

171/TTr-UBND, ngày 19/11/2019 và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lấy ý kiến tại 

Văn bản số 2461/SKHĐT-TH, ngày 21/11/2019. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Sự cần thiết đầu tƣ:  

Suối Đăk Ter có diện tích lưu vực khoảng 25 km
2 

(tính đến tuyến xây 

dựng công trình), chảy qua trung tâm hành chính, chính trị huyện Tu Mơ Rông 

và khu trung tâm xã Đăk Hà. Do địa hình đồi núi chia cắt, độ dốc lớn và nằm 

trong vùng khí hậu núi thấp Ngọc Linh, là một trong các tiểu vùng có lượng 

mưa lớn của tỉnh Kon Tum, lượng mưa bình quân năm đạt từ 2.200 – 3.000 mm 

nên mùa mưa lũ nước suối lên nhanh, lưu lượng dòng chảy lớn. Mặt khác, cấu 

tạo địa chất hai bờ suối Đăk Ter là nền đất kém ổn định do đó suối chuyển dòng 

nhiều và có diễn biến bất lợi, dòng chảy lấn sâu vào bờ lõm, gây sạt lở bờ, có 

nguy cơ gây sạt lở đất và các công trình 2 bên bờ.  

Để chống sạt lở đất hai bên bờ suối Đăk Ter, bảo vệ các công trình hạ tầng 

đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ suối Đăk Ter, đặc biệt là tuyến QL 40B, 

góp phần ổn định đời sống, sinh hoạt cho bà con; đồng thời tạo mặt bằng để xây 

dựng các công trình hạ tầng dọc theo hai bên tuyến kè theo quy hoạch chi tiết khu 

trung tâm huyện được duyệt; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, diện mạo của 

huyện, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa huyện và các địa phương 

khác là cấp thiết. 
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2. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lƣợc; kế hoạch và quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội vùng; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực… 

- Việc đầu tư dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh. Theo ý kiến của Sở Xây dựng quy mô đầu tư vỉa hè đường đỉnh kè chưa 

phù hợp với quy hoạch được duyệt (quy mô đề xuất mỗi bên 3m nhưng theo quy 

hoạch xác định, tuyến đường đỉnh kè có vỉa hè rộng mỗi bên 4m). Nhưng sau khi 

rà soát, chủ đầu tư khẳng định quy mô đầu tư của dự án phù hợp với Quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn huyện lỵ Tu Mơ Rông về phía Nam đã được UBND 

tỉnh Kon Tum phê duyệt theo Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 

năm 2010; Quy hoạch chi tiết Khu Dân cư phía Nam Trung tâm Hành chính - 

Chính trị huyện Tu Mơ Rông đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt theo 

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015. 

- Về sự không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ 

trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư: Việc đầu tư Dự án này không trùng 

lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có 

quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. 

3. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, B và C 

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.000 triệu đồng, thuộc lĩnh vực Thủy 

lợi. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Đầu tư công thì đây là dự án nhóm 

C. 

4. Mục tiêu đầu tƣ:  

- Đảm bảo thoát lũ ứng với tần suất bảo vệ bờ p = 2%, chống sạt lở đất, 

bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng hai bên bờ suối Đăk Ter.Tiêu thoát 

nước cho khu trung tâm huyện lỵ Tu Mơ Rông. 

- Bảo vệ các công trình hạ tầng đã xây dựng và khu dân cư hai bên bờ 

suối Đăk Ter, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 40B, tiêu thoát nước cho khu trung tâm 

huyện sau khi thị trấn trung tâm huyện được hình thành.  

- Tạo mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng, khu dân cư dọc theo hai 

bên tuyến kè theo đồ án quy hoạch được duyệt. 

- Tạo tuyến đường giao thông dọc suối và đảm bảo tạo cảnh quan đẹp cho 

khu trung tâm huyện. 

5. Nội dung và quy mô đầu tƣ:  

- Tuyến kè: Xây dựng tuyến kè bảo vệ 2 bờ dọc theo suối Đăk Ter với 

chiều dài khoảng 500m cho mỗi bờ. 

- Chân kè: Chân kè được gia cố bằng ống buy bê tông M 200, xếp đá hộc 

trong ống, ống buy đường kính D =100cm, cao 1,20m, kết cấu bê tông cốt thép 

đúc sẵn, giữa các ống buy đặt thanh chèn bê tông M200, phía ngoài ống buy mặt 

giáp suối xếp lăng thể đá hộc. Cao trình đỉnh chân kè xác định theo m ực nước 

kiệt ứng với tần suất p=95%. 

- Thân kè: Thân kè được thiết kế đắp đất, gia cố bảo vệ mái bằng tấm bê 

tông đúc sẵn gàm âm dương để chống xê dịch và đẩy nổi , phía dưới có bố trí 
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tầng lọc là lớp đá dăm và vải địa kỹ thuật. Tấm bê tông lát trong khung bê tông , 

hệ thống khung gồm 01 dầm dọc chân kè , 01 dầm dọc khóa mái và cứ 10m bố 

trí một dầm ngang. Đoạn đầu tuyến kè bờ trái dài khoảng 250m có bố trí 01 cơ 

thân kè, gia cố bảo vệ mái từ cơ kè đến đỉnh kè bằng giải pháp trồng cỏ trong 

khung bê tông. Đoạn kè phía bờ phải và đoạn nửa sau kè bờ trái không bố trí cơ. 

- Đỉnh kè:  

+ Cao trỉnh đỉnh kè : Cao trình đỉnh kè theo cao trình mặt đường giao 

thông quy hoạch dọc 2 bên bờ suối đã được phê duyệt. 

+ Kết cấu: Đoạn kè bờ phải và đoạn đầu kè bờ trái mặt đỉnh kè chính là 

mặt đường giao thông xây dựng mới theo quy hoạch. Mặt đường bê tông rộng 

3,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m được lát gạch Block, bố trí rãnh thoát nước dọc, 

xây bồn trồng cây; Đoạn nửa sau kè bờ trái: Nền và mặt đường giao thông đã 

được xây dựng, dự án mới xây dựng thêm phần vỉa hè phía giáp suối theo quy 

hoạch rộng 3m để kết hợp làm mặt đỉnh kè, vỉa lát gạch Block, bố trí rãnh thoát 

nước dọc, xây bồn trồng cây. 

Nếu được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, trong quá 

trình khảo sát lập dự án, đề nghị Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân 

dân huyện Tu Mơ Rông để thiết kế dự án đồng bộ với đoạn kè chống sạt lở suối 

Đăk Ter đang giao cho Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông thực hiện. 

6. Tổng mức đầu tƣ và nguồn vốn đầu tƣ 

- Tổng mức đầu tư dự án khoảng 28.000 triệu đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư:   

+ Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019: 25.000 triệu đồng. 

+ Nguồn cân đối ngân sách địa phương: 3.000 triệu đồng 

7. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

- Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2019 (25.000 triệu đồng): 

Hiện nay, nguồn vốn này đã được Trung ương giao cho địa phương (tại Công 

văn số 9849/BKHĐT-TH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 cho 

một số bộ và địa phương thực hiện dự án cấp bách). 

- Nguồn cân đối ngân sách địa phương (3.000 triệu đồng): Theo quy định 

của Chính phủ tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016, đối với 

các dự án có tổng mức đầu tư trên 15.000 triệu đồng (trừ dự án sử dụng nguồn 

vốn trái phiếu Chính phủ và một số nguồn vốn khác theo quy định tại Nghị quyết 

số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8  năm 2017 của Chính phủ), mức vốn bố trí đối đa 

cho dự án không quá 90% tổng mức đầu tư (28.000x90%=25.200 triệu đồng), 

sau khi trừ phần vốn ngân sách trung ương đã bố trí (25.000 triệu đồng), số vốn 

còn lại khoản 200 triệu đồng. Với mức vốn còn thiếu sẽ cân đối bố trí từ nguồn 

cân đối ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí để trả nợ 

quyết toán dự án hoàn thành trong kế hoạch năm 2020 (nếu đơn vị thực hiện 

kịp) hoặc bố trí trong kế hoạch năm 2021. 
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8. Phân kỳ và tiến độ đầu tƣ: 

a) Phân kỳ đầu tư: 

Trên cơ sở dự kiến tổng mức đầu tư của dự án và dự kiến cơ cấu nguồn 

vốn đầu tư cho dự án. Dự án dự kiến phân kỳ bố trí kế hoạch thực hiện như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT Năm Tổng số 

Trong đó: 

Nguồn dự 

phòng 

NSTW năm 

2019 

Nguồn Cân đối 

NSĐP 

 Tổng số 25.200 25.000 200 

1 Năm 2020  25.200 25.000 200 

 

(Bố trí 90% tổng mức đầu tư) 

b) Tiến độ thực hiện: Năm 2020 

9. Hình thức đầu tƣ của dự án: Xây mới. 

10. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trƣờng, xã hội; xác định sơ bộ 

hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội: 

a) Sơ bộ tác động của dự án đến môi trường và xã hội. 

+ Tác động tích cực: Sau khi dự án được xây dựng sẽ đảm bảo thoát lũ 

trong khu vực, bảo vệ khu dân cư và các công trình hạ tầng 2 bên bờ, hạn chế sạt 

lở đất tạo quỹ đất xây dựng và mỹ quan đô thị.  

+ Tác động tiêu cực: Dự án phải thi công đào đắp đất nên có ảnh hưởng 

đến môi trường, trong quá trình thi công có các biện pháp bảo vệ môi trường 

hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cảnh quan chung của 

khu vực. 

b) Xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội  

+ Dự án nhằm bảo vệ bờ suối, chống sạt lở đất, đảm bảo phòng lũ, không 

gây ngập lụt cho khu dân cư và các công trình hạ tầng, tạo nên cảnh quan đẹp 

cho khu vực hai bên bờ suối Đăk Ter.  

+ Dự án sẽ hình thành mặt bằng xây dựng cho các công trình kiến trúc 

dọc theo hai bên tuyến kè, giúp cho việc xây dựng các công trình theo đúng đồ 

án quy hoạch, đảm bảo tính ổn định lâu dài cho khu dân cư, các công trình hạ 

tầng nằm dọc theo hai bên bờ suối Đăk Ter, góp phần ổn định và phát triển kinh 

tế trong vùng.  

IV. KẾT LUẬN 

Việc đầu tư Dự án Kè hai bên bờ suối Đăk Ter (Đoạn từ cầu Đăk Tíu đến 

làng Mô Pả) là cần thiết và đảm bảo được nguồn vốn và khả năng cân đối, bố trí 

vốn cho dự án. Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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kính đề nghị Ủy ban nhân nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh  

quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

(Có dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo) 

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BQL ĐTXD các công trình NN&PTNT; 

- Lưu: VT, TH, TVL. 

GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

 

Phan Văn Thế 
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