
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HIỆP ĐỨC 
   

  Số: 397/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                

Hiệp Đức, ngày 19 tháng 11 năm 2021 
 

BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án: Cầu Tân Bình và đƣờng tránh Quốc lộ 14E qua nội thị 

thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14; Luật số 35/2018/QH14; Luật 

số 40/2019/QH14; Luật số 62/2020/QH14; 

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

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 6222/BKHĐT-KTĐPLT ngày 16/9/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư cho các nhiệm vụ, dự án 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân 

sách trung ương (phụ lục 07); 

Căn cứ Nghị Quyết số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 

án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Tân Bình và 

đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức; 

Căn cứ Công văn số 7910/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/11/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án KCM trong kế 

hoạch trung hạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Công văn số 8205/UBND-TH ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc điều chỉnh thời gian thực hiện 02 dự án giao thông trong kế hoạch 

trung hạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Công văn số 2440/SKHĐT-QHTH ngày 17/11/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại các 

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu 

tư Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B và dự án Cầu Tân Bình và đường tránh 

Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, 
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UBND huyện Hiệp Đức kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 

xem xét thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân 

Bình, huyện Hiệp Đức, với các nội dung sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên dự án: Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn 

Tân Bình, huyện Hiệp Đức. 

2. Dự án nhóm: Nhóm B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi 

tỷ đồng).  

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2026 (Theo Nghị Quyết số 55/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 

3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Giới thiệu chung 

Dự án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân 

Bình, huyện Hiệp Đức đã được HĐND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu 

tư tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021, Nghị quyết số 55/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2021; được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 

3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021. Hiện nay dự án đang chuẩn bị lựa chọn các gói 

thầu tư vấn và triển khai bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

2. Quy mô đầu tƣ: Theo quy mô đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021. Cụ thể: Xây dựng cầu Tân Bình 

và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức; tổng 

chiều dài 3,41Km, với các nội dung như sau: 

- Cấp đường: Đường phố gom theo TCXDVN 104-2007. 

- Tốc độ thiết kế: 50 Km/h. 

- Quy mô công trình cầu: Vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT dự ứng lực (tuổi 

thọ thiết kế là 100 năm). 

- Tần suất lũ thiết kế: 

+ Công trình cầu: 1%; 

+ Cống và đường: 4%. 

- Mặt cắt ngang: 18,5m (nền) = 10,5m (mặt) + 2x4,0m (vỉa hè). 

- Bề rộng cầu: 14,0m = 10,5m (phần xe chạy) + 2x1,5m (lề bộ hành) + 

2x0,25m (gờ lan can). 

- Khổ cống: Bằng khổ nền đường; 
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- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 

130Mpa. 

- Tải trọng thiết kế: 

+ Tính áo đường: Trục 100kN; 

+ Tính cống tròn: H30-XB80; 

+ Tính cầu, cống hộp: HL93. 

- Tĩnh không thông thuyền: Cấp V (BxH=20x4)m. 

- Xây dựng cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến. 

3. Tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện dự án, khả năng cân 

đối nguồn vốn đầu tƣ, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác 

a)Tổng mức đầu tƣ dự án: 280.000.000.000 đồng (Theo Quyết định số 

3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam). 

- Chi phí xây dựng    : 228.286.494.000 đồng, 

- Chi phí quản lý dự án   :    3.418.071.000 đồng, 

- Chi phí tư vấn ĐTXD   :     9.869.403.000 đồng, 

- Chi phí khác    :     3.987.827.000 đồng, 

- Chi phí bồi thường, GPMB  :    12.000.000.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng    :    22.438.205.000 đồng. 

+ Dự phòng khối lượng 6,18% : 15.163.488.000 đồng 

+ Dự phòng trượt giá 2,96% : 7.274.717.000 đồng 

b) Cơ cấu nguồn vốn  

(Căn cứ Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng 

vốn ngân sách trung ương; Nghị Quyết số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và 

Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc phê duyệt dự án đầu tư) 

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. 

+ Ngân sách Trung ương: 252.000.000.000 đồng. 

+ Ngân sách huyện Hiệp Đức: Bố trí phần còn lại để thực hiện dự án. 

4. Tiến độ triển khai thực hiện đầu tƣ phù hợp với điều kiện thực tế và 

khả năng huy động các nguồn lực 

a) Tiến độ thực hiện: Năm 2023 – 2026 (Theo Nghị Quyết số 55/NQ- HĐND 

ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và Quyết định 

số 3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam). 

b) Khả năng huy động các nguồn lực: Theo Quyết định số 1358/QĐ- 

UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn 

ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư 

- Nguồn vốn đã phân bổ: 02 tỷ đồng (Hai tỷ đồng y). 

5. Lý do điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ về thời gian thực hiện dự án 
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Dự án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân 

Bình, huyện Hiệp Đức được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt chủ 

trương đầu tư Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 và phê duyệt điều 

chỉnh tại Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021. Dự án được UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 17/11/2021, theo đó 

tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 252 tỷ đồng, huyện 

Hiệp Đức bố trí phần còn lại để thực hiện dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 

2023 - 2026. 

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7910/BKHĐT - 

KTĐPLT ngày 15/11/2021, trong đó đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo 

HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư về thời gian thực hiện để 

hoàn thiện thủ tục đầu tư cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 theo yêu cầu tại văn bản số 6222/BKHĐT-KTĐPLT ngày 

16/9/2021. 

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 8205/UBND-TH 

ngày 18/11/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện 02 dự án giao thông trong 

kế hoạch trung hạn 2021 – 2025.  

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại Văn bản số 2440/SKHĐTQHTH 

ngày 17/11/2021.  

UBND huyện Hiệp Đức điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Cầu Tân Bình và 

đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức từ giai 

đoạn 2023-2026 sang giai đoạn 2021-2025. 

6. Kết luận và kiến nghị: 

Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Tân Bình và đường tránh 

Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức được lập theo đúng 

qui định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo và đưa vào kế hoạch đầu tư năm 

2021, Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam xem xét thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn 

Tân Bình, huyện Hiệp Đức với các nội dung nêu trên. 

Trên đây là nội dung điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu 

Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp 

Đức, kính đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét và quyết định. 
   

Nơi nhận:                                                                                       
- UBND tỉnh Q.Nam (b/cáo) 

- Các Sở: KH&ĐT, GTVT,  

Tài chính, Xây dựng;                                                                                  

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Nam 
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