
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Quảng Nam, ngày      tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tạo lập, phát triển, khai thác 

quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của HĐND tỉnh về 

việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 
2021;

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Tạo lập, 
phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn 
với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối phố 2, phường 

Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn.
2. Mục tiêu đầu tư: Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất phục vụ như cầu 

đất xây dựng nhà ở cho nhân dân khu vực; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi 
trường, chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng khu vực.

3. Dự án nhóm: C.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
7. Dự toán tổng mức đầu tư của dự án: 46.000.000.000 đồng (Bốn mươi sáu 

tỷ đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh (ứng Quỹ phát triển đất và hoàn trả 

bằng nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án nộp vào ngân sách tỉnh).
9. Quy mô và hình thức đầu tư:
a) Quy mô đầu tư:
Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư trong phạm vi 

khoảng 2,2ha, cụ thể:



- Đường phố nội bộ theo TCXDVN 104:2007 gồm 02 đoạn tuyến:
+ Đoạn 01 có chiều dài khoảng 183m, mặt cắt ngang 13,5m= 3m (vỉa hè) + 

7,5m (mặt đường) + 3m (vỉa hè).
+ Đoạn 02 có chiều dài khoảng 231m, mặt cắt ngang 10,5m= 2,5m (vỉa hè) 

+ 5,5m (mặt đường) + 2,5m (vỉa hè).
+ Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa.
- Các hạng mục phụ trợ: San nền, hệ thống thoát nước; hệ thống cấp điện 

và hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cấp nước; trạm biến áp và đường dây 
trung thế, hạ thế; cây xanh...

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ.
3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, TN&MT;
- UBND thị xã Điện Bàn;
- CPVP;
-Lưu: VT, KTTH, KTN,TH.                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu


		2021-03-12T11:15:02+0700
	Quảng Nam


		2021-03-12T11:15:47+0700
	Quảng Nam


		2021-03-12T11:15:51+0700
	Quảng Nam


		2021-03-12T11:15:52+0700
	Quảng Nam


		2021-03-12T11:15:52+0700
	Quảng Nam




