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BÁO CÁO
Về việc làm rõ nguồn vốn bố trí thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng
vùng nuôi trồng thủy sản xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh.

Thực hiện nội dung Văn bản số 4051/UBND-NL ngày 09/7/2018 của
UBND tỉnh về việc kiểm tra, rà soát lại nguồn vốn bố trí thực hiện dự án Nâng
cấp, mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh; UBND huyện
Kỳ Anh xin báo cáo làm rõ một số nội dung như sau:
I. Thông tin chung về dự án:
1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản xã Kỳ Hải, huyện
Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Địa điểm xây dựng: Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh.
4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần TVXD 468.
5. Mục tiêu dự án: Nâng cấp mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản xã Kỳ Hải
trên diện tích 65ha nhằm tạo thành vùng nuôi thâm canh, bán thâm canh. Làm
tăng năng suất, thu hút nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư nuôi
trồng thủy sản trên địa bàn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hôi địa phương.
6. Nội dung, quy mô đầu tư: Cơ cấu dự án được chia làm 2 thành phần,
gồm có:
a) Phần sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ: Gồm các hạng mục:
- Hệ thống bờ bao gồm Bờ bao chính, bờ bao nội vùng, bờ bao ao nuôi, bờ
bao ao lắng và bờ bao ao thải.
- Hệ thống kênh cấp và cống cấp nước đầu kênh: Gồm hệ thống kênh dẫn
nước từ ao lắng đến các ao nuôi và các cống cấp nước đầu kênh từ ao lắng vào
các kênh cấp.
- Hệ thống kênh tiêu và cống tiêu: Gồm hệ thống kênh tiêu nước từ các ao
nuôi về ao thải và các cống tiêu nước.
- Hệ thống cống thông hồ và cầu dân sinh bắc qua hệ thống kênh tiêu.
- Hệ thống điện: Gồm các trạm biến áp, đường dây trung thế và đường dây
hạ thế.
- Đường thi công kết hợp quản lý.
b) Phần sử dụng nguồn vốn xã hội hóa: Gồm các hạng mục:
- Xây dựng hoàn thành hệ thống kênh cấp nước và hệ thống kênh tiêu nước
ao nuôi.
- Xây dựng hệ thống cống lấy nước từ kênh cấp vào ao nuôi.
- Xây dựng hệ thống cống tiêu nước từ ao nuôi ra kênh tiêu.
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- Nạo vét hệ thống ao nuôi, ao lắng và ao thải.
- Cải tạo, nâng cấp hệ thống bờ bao ao nuôi.
7. Tổng mức đầu tư dự án (làm tròn):
60.869.299.000 đồng.
Trong đó:
+ Chi phí xây dựng:
46.462.078.011 đồng;
+ Chi phí thiết bị:
1.389.168.345 đồng;
+ Chi phí quản lý dự án:
889.076.157 đồng;
+ Chi phí tư vấn đầu tư:
3.548.573.855 đồng;
+ Chi phí khác:
2.671.847.742 đồng;
+ Chi phí dự phòng:
5.908.554.796 đồng.
- Nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư từ Chương trình mục tiêu Phát
triển kinh tế thủy sản bền vững trong Kế hoạch trung hạn 2016-2020 tương đương
50% trong giá trị Tổng mức đầu tư.
- Khoảng 50% còn lại thuộc nguồn vốn xã hội hóa đầu tư và nguồn huy
động hợp pháp khác của Chủ đầu tư.
8. Về bố trí nguồn vốn: Dự án đã được UBND tỉnh bố trí 35,682 tỷ đồng,
trong đó: 30,682 tỷ đồng tại Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 và
05 tỷ đồng tại Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 29/12/2017.
II. Giai đoạn thiết kế BVTC và dự toán công trình:
Căn cứ cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư của dự án và thiết kế cơ sở được
UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời để phát huy hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện thu
hút nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư nuôi trồng thủy sản trên
địa bàn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hôi địa
phương; Giai đoạn 1 thực hiện đầu tư hoàn chỉnh các hạng mục sử dụng nguồn
vốn Ngân sách Trung ương nhằm xây dựng một vùng nuôi trồng thủy sản đáp ứng
cơ bản về yêu cầu quy trình kỹ thuật nuôi trồng, phục vụ nhu cầu sản xuất của
người dân, hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán đã được Sở Nông nghiệp PTNN thẩm
định, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 25/6/2018.
Tuy nhiên, thời gian phê duyệt dự án từ tháng 12/2016 đến nay đã gần 02
năm, do đó giá nhiên, nguyên vật liệu, nhân công... đã có biến động tăng mạnh
nên Tổng dự toán các hạng mục của dự án thực hiện giai đoạn 1 do Ngân sách
Trung ương đầu tư tăng lên 48.096.244.130 đồng.
Trong đó:
Chi phí xây dựng:
35.968.985.683 đồng.
Chi phí thiết bị:
1.463.734.652 đồng.
Chi phí QLDA:
937.689.644 đồng.
Chi phí tư vấn ĐTXD:
2.806.262.968 đồng.
Chi phí khác:
2.534.866.646 đồng.
Chi phí dự phòng:
4.384.704.537 đồng.
Phần vốn còn thiếu để thực hiện các hạng mục công trình trong giai đoạn
này là 12.414.244.130 đồng, UBND huyện Kỳ Anh đã trình Thường trực Hội
đồng nhân dân huyện xin bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án, ngày 11/7/2018
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã đồng ý chủ trương bố trí ngân sách
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huyện số tiền 12.414.244.130 đồng để xây dựng công trình tại Văn bản bản số
72/HĐND.
Trên đây là báo cáo làm rõ nguồn vốn bố trí thực hiện dự án Nâng cấp, mở
rộng vùng nuôi trồng thủy sản xã Kỳ Hải, UBND huyện Kỳ Anh kính đề nghị Sở
Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng công trình để triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở KH&ĐT;;
- C.T, các P.CT UBND huyện;
- Lưu VT./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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