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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Về kết quả tham vấn thông qua đăng tải
trên trang thông tin điện tử nội dung
báo cáo ĐTM của Dự án “Sửa chữa
nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố
Kon Tum”

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn(1).
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 61/BQLDA ngày
05/4/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và
phát triển nông thôn về việc đề nghị đăng tải nội dung tham vấn đánh giá tác
động môi trường của Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon
Tum thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử kèm theo Báo cáo đánh giá
tác động môi trường (ĐTM).
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Trung Tâm Công nghệ thông
tin Tài nguyên và Môi trường – Cơ quan thường trực Ban biên tập Trang thông
tin điện tử của Sở đăng tải nội dung tham vấn lên Trang thông tin điện tử của Sở
cụ thể:
- Địa chỉ đăng tải: http://stnmt.kontum.gov.vn/vi/news/tham-van-danh-giatac-dong-moi-truong/tham-van-danh-gia-tac-dong-moi-truong-cua-du-an-suachua-nang-cap-dap-dak-cam-thanh-pho-kon-tum-3762.html
- Thời hạn tham vấn: 15 ngày (Từ ngày 06/4/2022 đến ngày 21/4/2022).
Kết quả: Trong thời gian đăng tải. Trang thông tin điện tử của Sở Tài
nguyên và Môi trường nhận được 01 ý kiến của tổ chức/cá nhân có địa chỉ
Email: kontumepa@gmail.com tham gia góp ý đối với nội dung đề nghị đăng tải
của quý đơn vị như sau:
1. Báo cáo trình bày còn nhiều lỗi như: Nội dung Báo cáo thiếu mục 5, 5.1,
5.5; mục 2.2 tại chương 2; mục 5.1.2 tại chương 5; lỗi đánh số trang tại danh
mục bảng.
2. Tại chương 5: Chưa làm rõ quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng
đồng bằng các hình thức: tổ chức họp lấy ý kiến, tham vấn bằng văn bản hay
chưa?

(1)

Địa chỉ: 423 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

3. Đề nghị làm rõ dự án đã được cập nhật vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất của địa phương chưa? nếu có thì tại văn bản nào, đề nghị bổ sung giấy tờ
chứng minh vào phần phụ lục.
4. Tại trang 15, 39. Công suất của dự án: Cần thống nhất lưu lượng khai
thác, sử dụng nước tưới, nước cấp sinh hoạt giữa các trang này, các số liệu này
phải đồng nhất về đơn vị tính (m3/ngày.đêm, m3/s); bổ sung chế độ khai thác
nước (giờ/ngày), số ngày lấy nước (ngày/tháng), số tháng lấy nước (tháng/năm);
phương thức khai thác, sử dụng nước.
5. Bổ sung Văn bản thống nhất vị trí đổ thải của UBND thành phố Kon
Tum, kèm sơ đồ trích lục; Bổ sung văn bản thống nhất điều chỉnh chủ trương
của dự án theo bảng thông số kỹ thuật tại trang 36 của báo cáo vào phần phụ lục.
6. Bổ sung tọa độ vị trí bãi thải; biện pháp thi công kè chống sạt lở bãi thải;
nguồn cung cấp vật liệu đất đắp, cát, đá của công trình (vật liệu lấy tại điểm mỏ
nào, có giấy phép khai thác không?)
7. Dự án có tổng vốn đầu tư 269.100 triệu đồng nhưng lại xác định dự án
thuộc nhóm C (trang 34) là chưa đúng theo quy định tại Luật Đầu tư công năm
2019.
8. Xem lại tiến độ thi công dự án tại bảng tiến độ thi công dự án trang 61 là
không phù hợp với thực tế vì hiện nay dự án mới trong giai đoạn điều chỉnh chủ
trương đầu tư và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường báo để Ban quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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