
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND                     Kon Rẫy, ngày         tháng        năm  

BÁO CÁO 

Về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cầu qua sông  

Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. 

  

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Đầu tư công năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 

05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/6/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng 

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình 

xây dựng; Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Kon Tum về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh 

Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 09/12/2013 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội 

huyện Kon Rẫy đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND 

tỉnh Kon Tum về ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý dự án 

sử dụng vốn Nhà nước của tỉnh Kon Tum; 

 Căn cứ Công văn số 195/SKHĐT-TH ngày 21/01/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh về việc hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cầu 

qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy; 



 UBND huyện Kon Rẫy kính trình Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy, với các nội dung chủ yếu sau đây: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện 

Kon Rẫy. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Kon Tum. 

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Kon Rẫy. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum.  

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ 

đồng). 

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương (Ngân 

sách tỉnh). 

- Mức vốn cụ thể theo từng nguồn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn 

theo thời gian cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

Năm 
Vốn Ngân sách 

Trung ương 

Vốn Ngân sách 

địa phương 

Nguồn vốn 

khác 

Năm thứ 1 (2021)  15.000  

Năm thứ 2 (2022)  15.000  

Năm thứ 3 (2023)  20.000  

7. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 trở đi. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư; 

1.1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư 

Việc đầu tư xây dựng Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, 

huyện Kon Rẫy là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm khắc phục thiệt hại sau 

bão số 9 năm 2020 gây ra (bão số 9 đã cuốn trôi cầu treo dân sinh khu vực thôn 

Kon Tuh-BĐeh; hiện người dân các thôn gồm: Thôn 11, 12 và thôn 14 xã Đăk 

Ruồng, với 365 hộ, 1.900 khẩu đang phải di chuyển qua sông để sản xuất, giao 

thương hàng hóa và nhu yếu phẩm chủ yếu bằng phương thức sử dụng thuyền 

độc mộc, lội sông; có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng, sức 

khỏe và tài sản của người dân…); đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 

trong vùng đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi, khai thác hiệu quả quỹ đất tập 

trung (trên 2.500ha); thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông 

thôn; nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, giảm nghèo bền vững; ổn định 

an ninh chính trị trên địa bàn. 



* Các điều kiện để thực hiện dự án: Trình tự, thủ tục được lập, trình thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư tuân thủ thực hiện theo các quy 

định của Luật Đầu tư công và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành 

Luật Đầu tư công. 

1.2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: Dự án Cầu qua sông Đăk 

Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy đảm bảo phù hợp với các quy 

hoạch sau: 

- Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội: Đảm bảo phù hợp theo 

quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Kon Rẫy đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 

1037/QĐ-UBND ngày 09/12/2013. 

- Về quy hoạch giao thông: Dự án đã được cập nhật vào Đồ án Quy 

hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2035 và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 

số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016. 

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đảm bảo phù hợp theo quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất được duyệt. 

* Ngoài ra, Dự án thực hiện trên tuyến đường hiện trạng đã có nên không 

ảnh hưởng đến công tác tái định cư. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư 

2.1. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người 

dân; tạo thành trục giao thông quan trọng vượt sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk 

Ruồng kết nối với khu sản xuất tập trung có diện tích lớn (trên 2.500ha); góp 

phần hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới giao thông khép kín trên địa bàn huyện 

Kon Rẫy; đồng thời hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2.2. Nội dung và quy mô đầu tư: 

* Loại, cấp công trình: Cầu đường bộ, cấp III. 

* Điểm đầu dự án tại Km0+00 (giao với Quốc lộ 24 tại Km144+320). 

* Điểm cuối dự án tại Km2+109 (giao với đường ĐH 21, huyện Kon Rẫy). 

* Phần cầu: 

- Tần suất tính toán P = 1%. 

- Cầu bằng BTCT và BTCT DƯL, chiều dài toàn cầu Ltc = 209,0m. 

- Sơ đồ cầu: Gồm 06 nhịp giản đơn, mỗi nhịp dài 33m. 

- Tải trọng thiết kế: HL-93. 

- Khổ cầu: B = 5 + 2x0,5 = 6m.  

- Độ dốc dọc cầu 0%, dốc ngang mặt cầu 2%. 

- Đường hai đầu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn 

loại B (theo TCVN 10380-2014). 

* Phần đường: 



- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B (theo TCVN 10380-2014). 

- Chiều dài tuyến: L = 1,9 km (không bao gồm chiều dài cầu và đường hai 

đầu cầu). 

- Bề rộng nền đường: Bn = 5,0m. 

- Bề rộng mặt đường: Bm = 3,5m. 

- Bề rộng lề đường: Bl=(2x0,75)m. 

- Kết cấu mặt đường: Bằng BTXM đá 1x2 M300 dày 18cm trên lớp giấy dầu 

và lớp móng CPĐD loại I dày 15cm. 

- Thoát nước dọc: Bằng rãnh hình thang kích thước rãnh (40x40x120)cm. 

- Thoát nước ngang: Bằng cống tròn, cống hộp các loại bằng BTCT.   

- An toàn giao thông: Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. 

2.3. Địa điểm và phạm vi đầu tư: Diện tích đất sử dụng khoảng 2,0 ha, tại 

xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:         50.000.000.000 đồng.  

Trong đó: 

 - Chi phí xây dựng:              36.051.573.000 đồng.    

- Chi phí quản lý dự án:              779.271.000 đồng.   

- Chi phí đền bù, GPMB:           2.000.000.000 đồng.   

- Chi phí tư vấn:                 3.809.674.000 đồng.   

- Chi phí khác:          837.743.000 đồng.   

- Chi phí dự phòng:                6.521.739.000 đồng. 

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực 

tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu 

tư tập trung, có hiệu quả: Đây là dự án nhóm C, dự kiến sẽ đầu tư hoàn thành dự 

án trong 03 năm. Do vậy, dự kiến phân kỳ theo khả năng cân đối vốn và thời gian 

thực hiện dự án như sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng. 

TT Năm 
Ngân sách  

địa phương 
Ghi chú 

 Tổng số 50.000  

01 Năm 2021 15.000  

02 Năm 2022 15.000  

03 Năm 2023 20.000  

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí 

vận hành dự án sau khi hoàn thành (Chi tiết có phụ lục kèm theo).  

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ 

bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 



6.1. Tác động về môi trường, xã hội của dự án: Đây là công trình giao 

thông được đầu tư xây dựng theo quy hoạch và dựa trên nền hiện trạng cũ do đó 

ít có tác động đến môi trường, xã hội trong khu vực. 

6.2. Sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội của dự án:  

- Hiệu quả về kinh tế: Sau khi đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào khai 

thác sử dụng không xét đến việc thu hồi nguồn vốn đầu tư bỏ ra xây dựng công 

trình, nên hiệu quả về mặt kinh tế chủ yếu thể hiện ở những nội dung sau: 

+ Tạo thành trục giao thông quan trọng vượt sông Đăk Blà tại thôn 12, xã 

Đăk Ruồng kết nối với các khu vực lân cận. 

+ Khai thác hiệu quả quỹ đất; thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn. 

+ Thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Về xã hội: Nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, giảm nghèo bền 

vững; ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.  

7. Phân chia các dự án thành phần: Dự án không phân chia thành các dự 

án thành phần. 

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện. 

- Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

- Phương thức tổ chức thực hiện: Theo đúng quy định hiện hành. 

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ theo các qui định về phòng hoả, 

an toàn lao động, vệ sinh môi trường. 

9. Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầy đủ các nội dung 

quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công và các nội dung quy định tại Điều 9 

của Nghị định 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

UBND huyện Kon Rẫy kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét 

thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cầu qua 

sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (b/c);  

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT và 02 PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Lương 

 



BẢNG KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày        tháng       năm 2021  

của UBND huyện Kon Rẫy) 

ĐVT: Đồng. 

TT Hạng mục chi phí Thành tiền Ký hiệu Cách tính 

I CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, GPMB 2.000.000.000   Tạm tính 

II CHI PHÍ XÂY DỰNG 36.051.573.000 Gxd Gxd=Gxd1+...+Gxd8 

1 Cầu BTCT+ Đường hai ĐC 36.051.573.000 Gxd1 Dự toán chi tiết 

III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 779.271.000 Gqlda (Gxd+Gtb)*2,3777% 

IV CHI PHÍ TƯ VẤN ĐTXD 3.809.674.000 Gtv Gtv=Gtv1+...+Gtv20 

A Giai đoạn lập BCNCKT       

1 Chi phí khảo sát BCNCKT 292.390.023 Gtv1 Tạm tiính 

2 Chi phí  lập báo cáo NCKT 206.899.977 Gtv2 (Gxd)*0,5739% 

3 Chi phí thẩm tra BCNCKT 55.158.907 Gtv3 (Gxd)*0.153% 

4 Chi phí giám sát khảo sát bước dự án 11.906.122 Gtv4 (Gtv1)*4.072% 

5 
Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước dự 

án 
8.771.701 Gtv5 (Gtv1)*3% 

B Giai đoạn thiết kế BVTC và dự toán       

1 
Chi phí khảo sát giai đoạn lập thiết kế 

BVTC -DT 
1.023.437.000 Gtv1 Tạm tính 

2 Chi phí lập thiết kế BVTC và dự toán 463.190.610 Gtv2 (Gxd)*1,2848% 

3 
Chi phí giám sát khảo sát bước 

TKBVTC 
41.674.355 Gtv3 (Gtv1)*4.072% 

4 
Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát 

bướcTKBVTC 
30.703.110 Gtv4 (Gtv1)*3% 

5 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT XL 72.247.352 Gtv5 (Gxd+HMC)*0,2004% 

6 Chi phí giám sát thi công xây lắp 920.576.917 Gtv6 (Ggt*2,5535% 

7 Chi phí kiểm định 322.201.921 Gtv7 T¹m tÝnh 35%Gtvgs 

8 Chi phí thử tải cầu 360.515.728 Gtv8 T¹m tÝnh 1% Gxd cầu 

V CHI PHÍ KHÁC 837.743.000 Gk Gk=Gk1+...+Gk13 

1 Lệ phí thẩm định dự án 5.630.323 Gk1 TM *0.017% 

2 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 48.725.502 Gk2 TMĐT*50%*0.3413% 

3 Chi phí kiểm toán 174.189.742 Gk3 TMĐT*0.5546% 

4 Chi phí thẩm định thiết kế  35.723.831 Gk4 Gxd*0.109% 

5 Chi phí thẩm định dự toán  34.740.606 Gk5 Gxd*0.106% 

6 Chi phí thẩm định HSMT xây lắp 16.387.079 Gk6 (Gxd+HMC)*0.05% và >=1000000 



7 
Chi phí thẩm định KQLC nhà thầu xây 

lắp 
16.387.079 Gk7 (Gxd+HMC)*0.05% và >=1000000 

8 Chi phí bảo hiểm công trình 223.519.751 Gk8 ""Gxdc*"0,62"%"+"Gxdd*"0,27"%"" 

9 Chi phí rà phá bom mìn 198.750.000 Gk9 Tạm tiính 

10 
Chi phí nghiệm thu đưa công trình vào 

sử dụng 
83.688.811 Gk10 

Tạm tinh 10%Gtvgs 

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG 6.521.739.000 Gdp Gdp=Gdp1 + Gdp2 

1 Dự phòng phí cho yếu tố phát sinh 10% 4.347.826.100 Gdp1 Gdp1=(II+..+VII)*10% 

2 Dự phòng phí cho yếu tố trượt giá 5% 2.173.913.050 Gdp1 Gdp1=(II+..+VII)*5% 

VII TỔNG CỘNG 50.000.000.000   I+…+VII 
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