
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:            /UBND-KTTH
V/v trình xin ý kiến về Dự án “Phát 
triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng 

Nam”, vay vốn ADB

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

   Quảng Nam, ngày       tháng 3 năm 2021

                          Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Ngân 
hàng Thế giới đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc danh 
mục đầu tư tại Công văn số 234/HĐND-VP ngày 07/9/2020 và để đảm bảo hồ 
sơ, nội dung trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền 
khả thi dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”  theo quy định tại 
điểm g khoản 1 Điều 15 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của 
Chính phủ “Ý kiến của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với dự án nhóm A sử 
dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn bị báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 
công”, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 
trình HĐND tỉnh có ý kiến về nội dung đầu tư dự án, như sau: 

1. Tên dự án: “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”, vay vốn 
WB; 

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 
3. Chủ đầu tư (dự kiến): Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình

giao thông tỉnh Quảng Nam. 
4. Nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới (WB); 
5. Mục tiêu:
5.1. Mục tiêu tổng quát: tăng cường khả năng tiếp cận đến các

dịch vụ cơ sở hạ tầng thích ứng và nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý
phát triển thích ứng với rủi ro thiên tai tại tỉnh Quảng Nam.

5.2. Các mục tiêu cụ thể:
- Tăng cường kết nối, loại bỏ các trở ngại về cơ sở hạ tầng của các khu

kinh tế trọng điểm ven biển, các khu dân cư và các khu du lịch ven
biển, tạo ra một hệ thống giao thông thông suốt đồng bộ góp phần phát triển
kinh tế xã hội.

- Cải tạo hệ thống giao thông thủy nội địa, tăng cường tiêu thoát lũ lưu
vực sông Trường Giang, phục vụ dân sinh, du lịch và phát triển kinh tế khu vực;
giảm nhẹ sự ô nhiễm và suy suy thoái môi trường do thiên nhiên và con người
tác động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực ảnh hưởng dự án. 

- Nâng cao năng lực neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại khu vực Cửa Đại
và Cửa Lở trong các điều kiện khu vực cửa Đại hoặc Cửa Lở bị bồi lấp tàu
thuyền không thể ra vào. 

- Tạo tiền đề để hoàn thiện Khu kinh tế mở Chu Lai theo quy hoạch, làm
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cơ sở để nghiên cứu phương án thoát lũ cho thành phố Tam Kỳ qua sông
Trường Giang.

- Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hệ thống đầu tư công, thiết lập
và ứng dụng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả dự án đầu tư trong công tác quản lý.

- Thúc đẩy phát triển nền kinh tế du lịch, nâng cao chất lượng theo hướng
bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

6. Quy mô và nội dung đầu tư: bao gồm 02 hợp phần:
6.1. Hợp phần 1: Cơ sở hạ tầng thích ứng
a) Dự án thành phần 1: Tuyến đường hành lang ven biển với tổng chiều 

dài khoảng 38,77km; điểm đầu từ nút giao QL14E với đường Thanh Niên, điểm
cuối tại Cửa Lở (vịnh An Hòa), trong đó có đoạn dài khoảng 6,45 km giữ
nguyên do được đầu tư bằng dự án khác; cấp đường: đường cấp khu vực theo
QCVN 07:2016/BXD; xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên tuyến (hệ thống
thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng,...).

b) Dự án thành phần 2: Nạo vét sông Trường Giang
Tổng chiều dài luồng khoảng 60km, từ Ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến Cửa 

Lở (vịnh An Hòa); xây dựng kè bảo vệ tại các điểm xung yếu thường xảy ra xói 
lở như các đoạn sông cong, hoặc khu vực địa chất yếu, đoạn sông hẹp bên cạnh 
khu đông dân cư sinh sống cần được bảo vệ tránh sạt lở vào mùa mưa lũ, đảm 
bảo an toàn. 

Xây dựng mới 06 cầu vượt sông và đường dẫn 02 đầu cầu, gồm: cầu Bình
Dương, cầu Hưng Mỹ, cầu Bình Nam, cầu Tỉnh Thủy, cầu Tam Thanh (QL40B)
và cầu Tam Tiến (tuyến N5).

6.2. Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện dự án
a) Dự án thành phần 3: Hỗ trợ kỹ thuật đánh giá và năng cao năng lực hệ

thống quản lý đầu tư công.
b) Dự án thành phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chiến lược du lịch bền

vững và thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.
7. Dự án nhóm: A
8. Thời gian thực hiện: từ năm 2022 đến năm 2027. 
9. Địa điểm thực hiện:
- Hợp phần 1: thành phố Tam Kỳ, huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình,

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
- Hợp phần 2: toàn tỉnh Quảng Nam.
10. Tổng vốn thực hiện dự án: 153,22 triệu USD (Một trăm năm mươi ba 

triệu, hai trăm hai mươi ngàn đô la Mỹ), tương đương 3.545,86 tỷ đồng (tính 
theo tỷ giá ngoại tệ quy đổi: 1USD = 23.142 đồng; tỷ giá hạch toán ngoại tệ 
theo Thông báo số 888/TB-KBNN ngày 26/02/2021 của Kho bạc nhà nước Việt 
Nam, thời điểm tháng 03/2021).

- Nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (WB): 103,23 triệu USD, tương
đương 2.388,95 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn viện trợ không hoàn lại: 2,182 triệu USD;
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+ Vốn vay: 101,048 triệu USD.
- Nguồn vốn đối ứng: 49,992 triệu USD, tương đương 1.156,91 tỷ đồng.
11. Cơ chế tài chính trong nước:
- Vốn viện trợ không hoàn lại: Trung ương cấp phát 100% (2,182 triệu

USD); 
- Vốn vay: Trung ương cấp phát 30% (30,314 triệu USD), địa phương vay

lại 70% (70,734 triệu USD);
- Vốn đối ứng: 100% ngân sách địa phương tự cân đối.
Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh thống nhất các nội dung đầu tư, cơ chế tài chính của dự án Phát 
triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam” để bổ sung hồ sơ báo cáo cấp thẩm 
quyền triển khai các thủ tục theo quy định./.

(Đính kèm Báo cáo số 150/BC-SKHĐT ngày 25/3/2021 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Phát

triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam)

Nơi nhận: 
 - Như trên;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - Các Sở: TC; KH &ĐT, XD, 
GTVT;
- BQL Dự án ĐTXD các công trình 
giao thông;
 - CPVP;
 - Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 [daky]
Lê Trí Thanh
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