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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:        /NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 09 tháng 6 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư  

dự án: Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - bản Chùa, huyện Cam Lộ  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 15 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 22/3/2018 phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Hệ thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 

340a/NQ-HĐND ngày 05/9/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Hệ thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa của Thường trực HĐND tỉnh; 

Xét tờ trình số 2466/TTr-UBND ngày 04/6/2020 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thuỷ lợi Ba 

Hồ - Bản Chùa; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thuỷ lợi Ba Hồ - Bản 

Chùa với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

- Mục tiêu của dự án: Cấp nước phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và 

tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 10 xã, phường, thị trấn của huyện Cam Lộ và 

thành phố Đông Hà; Đầu tư đồng bộ hạ tầng cấp nước tưới theo hướng hiện đại, 

đáp ứng nhu cầu sản xuất theo quy mô tập trung, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

với các sản phẩm đa dạng, chất lượng mang lại giá trị cao; 

- Mục tiêu đầu tư các hạng mục công trình bổ sung: Góp phần hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng thủy lợi, phục vụ sản xuất, mở rộng diện tích tưới, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đồng thời tạo nguồn cấp nước 

sinh hoạt cho người dân trên địa bàn các xã: Cam Thành, Cam Chính, Cam 

Nghĩa, huyện Cam Lộ. 

2. Quy mô đầu tư các công trình bổ sung: 
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a) Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Lau: 

- Đập Khe Lau 1: Đập chính dài khoảng 85m: Mở rộng, nâng cao đỉnh đập; 

gia cố đỉnh đập, mái thượng hạ lưu. Thay thế làm mới cống lấy nước bằng ống 

thép bọc bê tông cốt thép (BTCT), chảy không áp; đóng mở bằng cửa van 

thượng lưu. Xây mới tràn xả lũ bằng kết cấu BTCT; hình thức tràn tự do. Xây 

dựng mới đường thi công quản lý dài khoảng 300m.  

- Đập Khe Lau 2: Đập chính dài khoảng 85m: Mở rộng, nâng cao đỉnh đập; 

gia cố đỉnh đập, mái thượng hạ lưu. Thay thế làm mới cống lấy nước bằng ống 

thép bọc BTCT, chảy có áp; đóng mở bằng cửa van hạ lưu. Xây mới tràn xả lũ 

bằng kết cấu BTCT; hình thức tràn tự do. Xây dựng mới đường thi công quản lý 

dài khoảng 450m. Nâng cấp, xây dựng mới kênh chính dài khoảng 100m bằng 

kết cấu kênh bê tông đổ tại chỗ và công trình trên kênh. 

b) Sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm Thượng Lâm: Xây dựng bể hút trạm bơm 

bằng BTCT, thay thế máy bơm. Xây dựng mới bể lắng lọc bằng BTCT, cải tạo 

bể lắng lọc cũ; Xây dựng hàng rào bảo vệ xung quanh bể lắng lọc và tuyến 

đường quản lý vận hành dài 70m. Thay thế mới đường ống hút và ống đẩy dài 

khoảng 500m. Thay thế mới đường ống cấp dài khoảng 600m; kéo dài đường 

ống đến các vùng sản xuất khoảng 200m. 

c) Trạm bơm Mai Trung: Khoan 02 giếng lấy nước ngầm, lắp đặt máy bơm 

chìm, chiều sâu giếng khoan trung bình 60m/giếng. Xây dựng Satado chứa nước 

bằng BTCT, cao trung bình 14m, dung tích khoảng 70m3. Xây dựng khuôn 

viên, hàng rào bảo vệ trạm bơm và Satado cấp nước.  Xây dựng mới tuyến ống 

chính cấp nước sản xuất khoảng 1,5km và khoảng 2,5 km ống nhánh về vùng 

sản xuất. Xây dựng mới tuyến ống chính cấp nước sinh hoạt dài khoảng 3km. 

Xây dựng tuyến điện hạ thế cấp cho trạm bơm dài khoảng 500m. 

d) Sửa chữa kênh chính Trạm bơm Hiếu Bắc: Tháo dỡ và xây dựng mới 

tuyến kênh chính dài 90m bằng BTCT.  

e) Thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp bổ sung các hạng mục chưa được đầu 

tư thuộc hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa đã được Hội đồng nhân dân tỉnh 

phê duyệt tại Nghị quyết số 340a/NQ-HĐND ngày 05/9/2018 khi cân đối được 

nguồn vốn. 

3. Địa điểm thực hiện các công trình bổ sung: Huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng 

Trị 

4. Loại và cấp công trình: 

- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Cấp công trình: Cấp IV. 

5. Diện tích chiếm đất các công trình bổ sung: 7,2ha. 

6. Tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn các công trình bổ sung:  

a) Tổng vốn đầu tư: 14.464.545.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bốn 

trăm sáu mươi bốn triệu, năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).  
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b) Cơ cấu nguồn vốn: 

- Vốn kết dư ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu ứng 

phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh: 14.164,545 triệu đồng tại các 

quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: Số 3181/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 và 

số 3707/QĐ-UBND ngày 30/12/2019; 

- Vốn ngân sách địa phương: 300 triệu đồng từ phần vốn đã được UBND 

tỉnh Quảng Trị bố trí tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về 

việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý 

năm 2020. 

8. Tiến độ thực hiện các công trình bổ sung: Năm 2020 

9. Các nội dung khác: Thực hiện theo các Nghị quyết số 67/NQ-HĐND 

ngày 22/3/2018 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 340a/NQ-HĐND ngày 

05/9/2018 của Thường trực HĐND tỉnh. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội giám sát 

thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, kỳ họp 

thứ 15 thông qua ngày 09 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua./. 

 

Nơi nhận: 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- TVTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tinh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, KBNN tỉnh; 

- TT HĐND, UBND huyện Cam Lộ; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hùng 

 


