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Hải Dương, ngày       tháng 10 năm 2021 
 

 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ Dự án: Cải tạo, nâng cấp 

công trình đê điều đê địa phƣơng tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2021-2025 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 năm 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

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

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của 

HĐND tỉnh Hải Dương về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa 

phương 5 năm 2021-2025;  

Trên cơ sở ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp ngày 28 tháng 

10 năm 2021 về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. 

Sau khi xem xét Báo cáo số 1212/BC-SKHĐT ngày 24/6/2021 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa 

phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, với những nội dung chính sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh 

Hải Dương giai đoạn 2021-2025. 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Cấp quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: HĐND tỉnh Hải Dương. 

4. Cấp quyết định đầu tƣ: UBND tỉnh Hải Dương. 

5. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ: Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương. 

6. Chủ đầu tƣ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương. 
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7.  Hình thức đầu tƣ của dự án: Cải tạo và nâng cấp. 

8. Mục tiêu đầu tƣ: Đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa 

phương tỉnh Hải Dương nhằm tăng cường khả năng phòng, chống lũ cho hệ 

thống đê điều trên địa bàn tỉnh, đồng thời phục vụ công tác tưới tiêu, góp phần 

thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.  

9. Nôị dung và quy mô đầu tƣ 

9.1. Xây dựng 08 cống dưới đê  gồm: 06 cống thuộc địa bàn thị xã Kinh 

Môn (cống Lĩnh Đông - đê hữu sông Kinh Thầy, cống Đầm Tranh - đê tả sông 

Kinh Môn, cống Sổ- đê tả Hàn Mấu; cống Thượng Trà - đê hữu Đá Vách; cống 

Đò Đáy - đê hữu Kinh Thầy; cống Nghè Cả - đê hữu Đá Vách); 02 cống thuộc 

địa bàn huyện Thanh Hà (cống Đường Liền - đê tả sông Thái Bình; cống Thiệu 

Cao - đê tả sông Thái Bình): 

- Phá dỡ cống cũ, xây dựng cống mới dạng cống hộp bằng BTCT M250, 

khẩu độ cống dự kiến từ 1,2-2,5 (m), móng cống dự kiến xử lý bằng BTCT 

M300, bể tiêu năng phía sông, phía đồng bằng BTCT M250; 

- Gia cố kênh dẫn phía sông, phía đồng với chiều dài khoảng 20-40m,  

mái kênh được gia cố bằng BTCT dày 12 cm, đáy kênh dày 20 cm; 

- Mặt đê tại vị trí cống rộng 5- 6m, trong đó phần gia cố bằng bê tông 

M250 rộng 4-5m, dày 20 cm. Cơ đê rộng 4-5m được gia cố bằng BTCT M250; 

- Mái đê phía sông, phía đồng gia cố bằng BTCT M250 dày 12cm, hệ số 

mái đê phía sông m=2, mái phía đồng m=3; 

9.2. Xây dựng, tu bổ 02 tuyến kè bao gồm: kè bờ lở Hoành Sơn (tương 

ứng đoạn từ K0+830 - K1+050 và K1+550 - K1+885 đê hữu sông Đá Vách), thị 

xã Kinh Môn; tu bổ, nâng cấp kè Thanh Hồng (tương ứng đoạn từ K57+110-

K57+646 đê tả sông Thái Bình), huyện Thanh Hà: 

- Đỉnh kè kết cấu đá xây VXM M100, dưới lót đá dăm dày 10cm; trên mặt 

láng VXM M100. 

- Mái kè kết cấu đá hộc xếp khan, dưới lót đá dăm dày 10cm và lớp vải 

địa kỹ thuật, trên mái kè xây khung chia ô bằng đá hộc VXM M100, trát VXM 

M100. 

- Cơ kè kết cấu đá xếp khan, dưới lót đá dăm dày 10cm; 

- Chân kè thả đá hộc tạo mái, dưới thả rồng thép lõi đá hộc song song với 

dòng chảy. 

- Đoạn bờ lở tiến sát mái đê thì kè mái sông kết hợp mái đê, kết cấu kè 

mái là đá xây VXM M100 dày 30cm, dưới là lớp đá dăm dày 10cm. 

- Trên dọc tuyến kè Thanh Hồng sửa chữa 03 kè mỏ hàn. 

9.3. Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê với tổng chiều dài khoảng 9,3 km 

đê gồm 03 tuyến: 3,53 km đê tả sông Thái Bình đoạn từ K53+450-K56+987; 

3,27 km đê tả sông Kinh Môn đoạn từ K3+390-K6+660; 2,5 km đê tả sông Kinh 

Thầy đoạn từ K17+892-K18+825 và K20+175 - K21+744 với các giải pháp chủ 

yếu:  
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- Đắp bổ sung mặt cắt đảm bảo B mặt>=5m, mặt đê được gia cố bằng bê 

tông M250 dày 20cm, phía dưới là lớp nilong tái sinh chống mất nước và đá 

dăm cấp phối loại 2 dày 20cm. 

- Đắp lề mỗi bên rộng 50cm với hệ số mái đắp phía sông m=2, phía đồng 

m=2-3. Mái đắp được trồng cỏ để chống xói lở mái đê. 

9.4. Xây dựng 3,31 km tường chắn nước và gia cố mặt đê hữu Kinh Thầy 

gồm: 2,09 km đoạn từ K46+046 - K48+134 thuộc địa bàn xã Minh Hòa và 1,224 

km đoạn từ K40+461 - K41+685 thuộc địa bàn Phường Hiệp An, thị xã Kinh 

Môn với các giải pháp chủ yếu: 

- Đắp bổ sung mặt cắt đảm bảo Bmặt >=5m; mặt đê được gia cố bê tông 

M250, dày 20 cm, rộng >=4m; vỉa hè rộng 40cm được gia cố bê tông M150 dày 

10cm; lớp móng bằng cấp phối đá dăm dày 20cm. 

- Tường chắn bằng BTCT M200, tường dày 20cm; móng bằng bê tông cốt 

thép M200. 

9.5. Gia cố mặt đê và tôn cao cao trình tường chắn đoạn từ K27+680-

K31+450 đê tả sông Kinh Môn: 

- Đắp bổ sung mặt cắt, gia cố mặt đê  đảm bảo B mặt >=4m, mặt đê được 

gia cố M250, dày 0,2m, vỉa hè rộng 40cm được gia cố bê tông M150  dày 10cm; 

lớp móng bằng cấp phối đá dăm dày 20cm. 

- Tôn cao cao trình tường chắn hiện có chưa đủ cao trình thiết kế, kết cấu 

bê tông cốt thép M200, chiều dày theo chiều dầy tường đã có. 

9.6. Xây dựng 07 điếm canh đê tại các vị trí: Điếm Trại Mới tại K40+161, 

điếm Núi I tại K45+261 đê hữu sông Kinh Thầy; điếm Đầm Ngư tại K14+220, 

điếm An Thủy tại K23+377, điếm Khuê Bích tại K8+285, điếm Đầm Mụa tại 

K10+500 đê tả sông Kinh Môn; điếm Đìa tại K1+720 đê hữu sông Đá Vách: 

Điếm kết cấu bằng BTCT chịu lực, tường gạch xây vữa XMCV M75, kích thước 

phủ bì là 10,12 x 6 x 22 chia thành 02 gian: 01 gian làm kho chứa vật tư phòng 

chống thiên tai, 01 gian làm phòng trực; móng trụ BTCT, xung quanh móng 

điếm xây gạch vữa XMCV M75. 

10. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn huyện Thanh Hà, thị xã 

Kinh Môn. 

11. Tổng mức đầu tƣ dự án:                      150.000.000.000 đồng.  

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng).  

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 120.495.420.000 đồng; 

- Chi phí thiết bị: 291.006.000 đồng; 

- Chi phí QLDA: 1.984.192.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 8.197.758.000 đồng; 

- Chi phí khác: 3.895.260.000 đồng; 
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- Chi phí bồi thường GPMB (tạm tính): 1.500.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 13.636.364.000 đồng. 

12. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025.   

13. Thời gian thƣc̣ hiêṇ dự án : Trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế 

hoạch vốn cấp hàng năm. 
 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Hội đồng nhân dân tỉnh; (để trình duyệt) 

- Thường trực Tỉnh uỷ; (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, TC, XD, NNPTNT; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CNGTXD, Cao Cường (25b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Triệu Thế Hùng 
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