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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 1215 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 09   tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn 

 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Nam Trà My tại Tờ trình số 

07/TTr-UBND ngày 17/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 118/BC-

SKHĐT ngày 06/3/2020 và hồ sơ kèm theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019 và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã 

Trà Dơn, huyện Nam Trà My; với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị 

sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

6. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng 

Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 18.820.000.000 đồng (Mười tám tỷ, tám trăm 
hai mươi triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 14.670.000.000 đồng; 

- Ngân sách huyện Nam Trà My: Bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: 

- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 4,1 Km. 

- Cấp đường: Đường giao thông cấp B theo TCVN 10380:2014. 
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- Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 5,0m. 

- Tải trọng tính toán: 

+ Tính áo đường: Trục xe 10 tấn. 

+ Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80.  

- Xây dựng hệ thống mương chịu lực, cống thoát nước ngang, cầu bản 

BTCT, bố trí các hạng mục an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ khác. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022. 

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 số 10/BC-UBND ngày 17/01/2020 của UBND 

huyện Nam Trà My; 

3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 

118/BC-SKHĐT ngày 06/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.  

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, TC, GTVT, NN và PTNT; 

- UBND huyện Nam Trà My;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN.               
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\To Trinh\TT 2020\3 06. TTr HDND QD chu truong dau tu du an Duong 

giao thong vao vung nguyen lieu xa Tra Don h Nam Tra My.docx)                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  118/BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 06 tháng 03 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án: Đƣờng giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 

17/01/2020 của UBND huyện Nam Trà My trình thẩm định chủ trương đầu tư dự 

án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn; kèm theo Hồ sơ Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 

kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông 

vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn; như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 61/BC-

SKHĐT ngày 26/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đầu tư phần 

ngân sách huyện số 01/BCTĐ-TCKH ngày 17/01/2020 của Phòng Tài chính - Kế 

hoạch UBND huyện Nam Trà My. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

3. Báo cáo thẩm định n i b  số 10/BC-UBND ngày 17/01/2020 của UBND 

huyện Nam Trà My. 

4. Các hồ sơ liên quan khác. 
 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;  

2. Các văn bản liên quan khác: 

- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 

ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 

đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh 

quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

khóa IX, kỳ họp thứ 13 về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế 
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hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 06 tháng tháng 12 năm 2018 của H i đồng nhân dân tỉnh;  

- Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi. 
 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông, Nông nghiệp và PTNT. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư:  18.820.000.000 đồng (Mười tám tỷ, tám trăm hai mươi 

triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 14.670 triệu đồng; 

- Ngân sách huyện Nam Trà My: Bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:  

1. Sở Giao thông (Công văn số 113/SGTVT-QLCLCT ngày 15/01/2020): 

- Về sự cần thiết đầu tư và sự phù hợp quy hoạch: Đây là công trình thu c 

danh mục các dự án thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn liền với 

phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh. Về các dự án 

này, Sở Giao thông vận tải đã tham gia ý kiến tại các Văn bản số 17/SGTVT-

QLCLCT ngày 06/01/2020, số 1260/SGTVT-KCHT ngày 17/5/2019 và số 

1970/SGTVT-KCHT ngày 31/7/2019 trong quá trình đề xuất thí điểm và được 

UBND tỉnh đồng ý cho triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019. 

- Về quy mô đầu tư: Các công trình thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu chỉ khả thi khi Đề án phát triển 

vùng nguyên liêu (vùng sản xuất) được đánh giá là khả thi. Theo đó, quy mô đầu 

tư phụ thu c vào quy mô của vùng nguyên liệu. Quy mô đầu tư đề nghị tuân thủ 

theo mục 2, Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam.   
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 2. Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 381/SNN&PTNT-CCKL ngày 

04/03/2020): 

- Qua đối chiếu tọa đ  và file số liệu vị trí hướng tuyến dự án với kết quả 

điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 

11/01/2017 của UBND tỉnh và kết quả diễn biến rừng năm 2019 thì khu vực đầu 

tư dự án có tổng diện tích khoảng 10,89ha, cụ thể: Quy hoạch ngoài 03 loại rừng 

4,97ha, rừng phòng h  4,74ha, rừng sản xuất 1,18ha.   

- Việc xác định hiện trạng rừng bị ảnh hưởng nêu trên dựa trên tài liệu quản 

lý ngành lâm nghiệp hiện có. Để xác định chính xác hiện trạng rừng bị ảnh hưởng 

trên thực tế của dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Nam Trà 

My chỉ đạo các phòng ban ở huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm, BQL rừng phòng 

h  Nam Trà My, UBND xã Trà Dơn kiểm tra, rà soát lại toàn b  diện tích khu vực 

thực hiện dự án. Trường hợp có rừng tự nhiên thì lập hồ sơ thủ tục báo cáo Thủ 

tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với 

diện tích có rừng tự nhiên theo quy định tại khoản 2, Điều 14 Luật Lâm nghiệp và 

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành m t số Điều của Luật Lâm nghiệp hoặc điều chỉnh hướng tuyến để không 

đi qua rừng tự nghiên. 

- Trong quá trình lập các thủ tục đầu tư dự án đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

yêu cầu chủ đầu tư lập đầy đủ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp, chuyển 

mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích xây dựng dự án.  

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Nam Trà My là huyện miền núi tỉnh Quảng 

Nam, có thế mạnh, tiềm năng về rừng đất rừng có thể phát triển kinh tế vườn, 

vườn rừng, trồng rừng gỗ lớn và cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, thích nghi với 

điều kiện sinh thái trong vùng như: Quế Trà My, Đẳng sâm, Sa nhân, Đương quy, 

Sâm Ngọc Linh, Đinh lăng..... Tuy nhiên, hiện nay những tiềm năng và thế mạnh 

trên vẫn chưa được khai thác triệt để, do cơ sở hạ tầng giao thông đi vào các khu 

sản xuất trên địa bàn huyện nói chung và xã Trà Dơn nói riêng rất khó khăn, 

không thuận lợi cho việc sản xuất và thu hoạch sản phẩm. Trong giai đoạn hiện 

nay, để hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm, khuyến 

khích phát triển vùng được liệu, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nhằm thúc 

đẩy phát triển hàng hóa, qua đó tạo công ăn việc làm, hoàn thành nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã h i miền núi thì việc đầu tư tuyến đường giao thông vào vùng 

nguyên liệu xã Trà Dơn là cần thiết. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong n i dung hồ sơ trình thẩm 

định: Về cơ bản thành phần và n i dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn đảm bảo theo trình tự, 

thủ tục theo các quy định của nhà nước. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã h i vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh mục 

dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2016-2020 theo phụ lục 11 đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 
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29/11/2019 và UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định số 

4190/QĐ-UBND ngày 24/11/2019. Việc đầu tư dự án phù hợp Quy hoạch bảo tồn 

và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, 

định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

301/QĐ-UBND ngày 22/01/2018. Đồng thời pù hợp quy hoạch phát triển cây Quế 

Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

(ban hành kèm theo Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Nam) 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 

Dự án có tổng mức đầu tư 18.820.000.000 đồng, theo đó dự án thu c nhóm C 

theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

5. Các n i dung quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư, bao gồm: 

- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 4,1Km. 

- Cấp đường: Đường giao thông cấp B theo TCVN 10380:2014. 

- Mặt cắt ngang: Bề r ng nền đường 5,0m.  

- Tải trọng tính toán: 

+ Tính áo đường: Trục xe 10T. 

+ Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80.  

- Xây dựng hệ thống mương chịu lực, cống thoát nước ngang, cầu bản BTCT, 

bố trí các hạng mục an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ khác. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.  

c) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân 

sách tỉnh và ngân sách huyện là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn 

ngân sách tỉnh đã được thẩm định nguồn cho dự án là 14.670 triệu đồng (năm 

2020) tại báo cáo số 61/BC-SKHĐT ngày 26/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

phần vốn ngân sách huyện đã được thẩm định nguồn là 4.150 triệu đồng (năm 

2020-2022) tại báo cáo số 01/BCTĐ-TCKH ngày 17/01/2020 của Phòng TC-KH 

huyện Nam Trà My là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 

đ) Thời gian, tiến đ  thực hiện: Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương 

đầu tư thời gian tiến đ  thực hiện dự án từ năm 2020-2022; qua xem xét báo cáo 

thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn và trình tự thủ tục đầu tư xây dựng 

công trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị tiến đ  thực hiện dự án từ năm 2020-

2022. 

e) N i dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ b  về 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã h i, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của các đơn vị thẩm định: 

- Quy mô đầu tư dự án tuân thủ mục 2, Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 

13/9/2019 của UBND tỉnh về việc phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện 

miền núi của tỉnh. 
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- Việc lập tổng mức đầu tư trên cơ sở ước tính sơ b  khối lượng và dự toán 

các chi phí hạng mục đầu tư phù hợp với định mức và đơn giá hỗ trợ đầu tư từ 

nguồn vốn ngân sách tỉnh theo mục 3, Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 

13/9/2019 của UBND tỉnh; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước 

lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy 

định hiện hành, yêu cầu không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ 

trương đầu tư của cấp thẩm quyền.  

- Tại Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/11/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi, theo 

đó giao nhiệm vụ UBND các huyện chịu trách nhiệm: “tổ chức khảo sát, lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, đồng thời hoàn chỉnh Đề án phát triển vùng 

nguyên liệu (hoặc vùng sản xuất), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến 

các ngành liên quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án. Tổ chức thực hiện Đề án phát triển vùng nguyên liệu (hoặc vùng sản 

xuất) đồng thời trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo phát huy 

hiệu quả”. Đến thời điểm thẩm định chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện Nam 

Trà My chưa hoàn thành Đề án phát triển vùng nguyên liệu để chứng minh tính 

khả thi của dự án. Tuy nhiên đây là công trình được lựa chọn đầu tư thí điểm và đã 

được HĐND tỉnh thống nhất danh mục bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2016-2020 theo phụ lục 11 đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

29/11/2019. Do đó để đảm bảo tiến đ  phê duyệt chủ trương đầu tư và lập các thủ 

tục đầu tư dự án kịp thời giải ngân nguồn vốn dự kiến bố trí trong năm 2020. Sở 

Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án, riêng Đề án phát triển vùng nguyên liệu (hoặc vùng sản xuất) 

các huyện sẽ nghiên cứu, khảo sát lập hoàn chỉnh Đề án và tổ chức thực hiện trong 

quá trình đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, đề nghị UBND huyện Nam Trà 

My trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cần chỉ đạo, phối hợp các cơ 

quan chuyên môn của huyện (Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT) kiểm tra thực tế 

hiện trường đối với toàn b  hướng tuyến (lưu ý các khu vực có rừng tự nhiên); 

trường hợp được đánh giá có ảnh hưởng đến rừng rừng thì cần điều chỉnh hướng 

tuyến cho phù hợp (không tác động đến rừng tự nhiên) và thực hiện các thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định.  

IV. KẾT LUẬN 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn. Kính 

đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư theo quy định./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND H.Nam Trà My; 

- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC  

 

(Đã ký) 

 

Đặng Phong 



                                                                                                             

  

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   61 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 26 tháng 02  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu  

xã Trà Dơn huyện Nam Trà My 

 

Kính gửi: UBND huyện Nam Trà My  

 

Theo đề nghị của UBND huyện Nam Trà My tại Tờ trình số 197/TTr-

UBND ngày 26/12/2019 về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn dự án Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện Nam 

Trà My. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 73/SKHĐT-KTN ngày 

13/01/2020 về việc đề nghị UBND huyện Nam Trà My làm rõ một số nội dung 

về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường giao thông 

vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My.  

Ngày 17/01/2020, UBND huyện Nam Trà My có Công văn số 28/UBND-

QLDA về việc làm rõ một số nội dung về đề nghị thẩm định nguồn vốn dự án 

Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My và Tờ 

trình số 06/TTr-UBND ngày 17/01/2020 về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn dự án Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, 

huyện Nam Trà My. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức 

thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự 

án với các nội dung sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 26/12/2019, Tờ trình số 06/TTr-UBND 

ngày 17/01/2020 và Công văn số 28/UBND-QLDA ngày 17/01/2020 của UBND 

huyện Nam Trà My; 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 10/BC-UBND ngày 

17/01/2020 và Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư số 09/BC-UBND ngày 17/01/2020 của UBND huyện Nam Trà My; 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 01/BCTĐ-

CTĐT ngày 17/01/2020 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Trà My; 

 



                                                                                                             

  

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công; 

2. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

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

3. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

4. Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

5. Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi;  

6. Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về 

Phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát 

triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh; 

7. Công văn số 08/STC-ĐT ngày 02/01/2020 của Sở Tài chính Quảng Nam 

về việc tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự 

án Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

1982/SKHĐT-KTN ngày 30/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện 

Nam Trà My. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My. 



                                                                                                             

  

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 18.820 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư:   

- Ngân sách tỉnh: 14.670 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 4.150 triệu đồng 

9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh (kế hoạch trung hạn 2016 

- 2020). 

10. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022. 

11. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng giao thông đến vùng nguyên liệu.   

12. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

1. Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (Công văn số 08/STC-ĐT 

ngày 02/01/2020 của Sở Tài chính): 

- Về chủ trương đầu tư: dự án Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã 

Trà Dơn, huyện Nam Trà My được bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 -

2020 tại Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh 

(Phụ lục số 11 về bổ sung các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với 

phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi). 

- Về nguồn vốn đầu tư: tại Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 

29/11/2019 của HĐND tỉnh, dự kiến hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho dự án Đường 

giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My là 14.670 triệu 

đồng. 

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát kế hoạch vốn 2020 của 

ngân sách tỉnh, đồng thời theo dõi ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh để 

tham mưu UBND tỉnh xử lý cho phù hợp.  

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Về chủ trương đầu tư: dự án Đường giao thông vào vùng nguyên liệu 

xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tại Nghị quyết số 31/2019/NQ-

HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh (Phụ lục số 11 về bổ sung các dự án 

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa 

bàn các huyện miền núi).  

 2. Về nguồn vốn hỗ trợ: dự án Đường giao thông vào vùng nguyên liệu 

xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My thuộc đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân 

sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 về đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông đến vùng nguyên liệu theo mục tiêu Nghị quyết 05-NQ/TU 



                                                                                                             

  

ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 

của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi.  

3. Về mức hỗ trợ:  

Ngân sách tỉnh hỗ trợ 90% chi phí xây dựng công trình (không bao gồm chi 

phí bồi thường, GPMB) theo định mức quy định tại Công văn số 5436/UBND-

KTN ngày 13/9/2019 của UBND (3 tỷ đồng/km đường và 2 tỷ đồng/cầu nhỏ khẩu 

độ 6-9m). Mức hỗ trợ tối đa đối với dự án là 14.670 triệu đồng theo Phụ lục 11 

Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh; để đầu tư 

xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B với quy 

mô 4,1 km đường, 01 cầu 9m và 01 cống hộp.  

Phần kinh phí đầu tư còn lại và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do 

ngân sách huyện đối ứng.  

4. Về cân đối vốn: Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến 

thống nhất phân bổ vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020 tối đa là 14.670 triệu đồng. 

5. Thời gian bố trí vốn ngân sách tỉnh: năm 2020 

6. Về Đề án phát triển vùng nguyên liệu kết nối với tuyến đường giao 

thông: Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh đã giao 

nhiệm vụ cho UBND huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư dự án Đường giao thông 

vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My; tổ chức khảo sát, lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường giao thông và Đề án phát triển vùng 

nguyên liệu kết nối với tuyến đường giao thông, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo 

quy định trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.  

Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị thẩm định chưa có Đề án phát triển vùng nguyên 

liệu kết nối với tuyến đường được đề xuất đầu tư. Việc xây dựng đề án phát triển 

vùng nguyên liệu là điều kiện cần thiết để đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối đến 

vùng nguyên liệu do vậy đề nghị UBND huyện bổ sung Đề án để làm cơ sở phê 

duyệt đế xuất chủ trương đầu tư và cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư tuyến đường 

đến vùng nguyên liệu. Đề án phát triển vùng nguyên liệu cần đảm bảo một số nội 

dung chính như sau: 

+ Đánh giá hiện trạng: diện tích vùng dược liệu, số người hưởng lợi, thu 

nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm ...  

+ Định hướng phát triển: mức tăng lên đối với các chỉ tiêu về: diện tích 

vùng dược liệu, số người hưởng lợi, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, 

tỷ lệ lao động có việc làm, liên kết phát triển sản xuất của doanh nghiệp, HTX và 

người dân, và một số chỉ tiêu kinh tế -xã hội khác ...   



                                                                                                             

  

+ Giải pháp thực hiện: ưu tiên và lồng ghép nguồn lực thực hiện, vận dụng 

các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất đã được ban hành như: cơ chế phát triển dược 

liệu, trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ chăn nuôi,… và nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất 

cơ chế bổ sung theo phân cấp quản lý, phù hợp các quy định và tạo thuận lợi cho 

việc thực hiện đề án phát triển sản xuất đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My. Đề 

nghị UBND huyện Nam Trà My triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, KTN (Bình), TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 Đặng Phong 





UBND TỈNH QUẢNG NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 381/SNN&PTNT-CCKL           Quảng Nam, ngày 04 tháng  3 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án Đường giao thông vào vùng 

nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện 

Nam Trà My 

                         

Kính gửi:    

 

  - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

  - UBND huyện Nam Trà My. 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 86/UBND-QLDA 

ngày 19/02/2020 của UBND huyện Nam Trà My về việc giải trình và cung cấp 

hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông vào vùng 

nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My (đính kèm Bảng kê tọa độ khu vực 

và file số liệu vị trí hướng tuyến); Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

-  Qua đối chiếu Bảng kê tọa độ và file số liệu vị trí hướng tuyến dự án 

Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My (viết 

tắt là Dự án) với kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển 

rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011- 2020 ban hành kèm theo Quyết định 

120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh và kết quả diễn biến rừng năm 

2019 thì khu vực đầu tư xây dựng Dự án có tổng diện tích là 10,89 ha, cụ thể: 

Huyện Xã 

Quy hoạch 03 loại rừng 

Hiện trạng Ngoài 03 

loại rừng 
Phòng hộ Sản xuất 

Nam Trà 

My 
Trà Dơn 

4,97     Đất trống 

  0,47 0,89 Rừng tự nhiên 

  4,27 0,29 Rừng trồng 

Tổng diện tích (ha) 4,97 4,74 1,18   

- Việc xác định hiện trạng rừng bị ảnh hưởng nêu trên dựa trên tài liệu 

quản lý ngành lâm nghiệp hiện có. Để xác định chính xác hiện trạng rừng bị ảnh 

hưởng trên thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Nam Trà 

My chỉ đạo các phòng ban ở huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm, BQL rừng 

phòng hộ Nam Trà My, UBND xã Trà Dơn kiểm tra, ra soát lại toàn bộ diện tích 

khu vực thực hiện Dự án. Trường hợp có rừng tự nhiên thì lập hồ sơ thủ tục báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

theo quy định tại Khoản 2, Điều 14 Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp hoặc điều chỉnh hướng tuyến để không đi qua rừng 

tự nhiên. 



 - Trong quá trình lập các thủ tục đầu tư Dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư yêu cầu Chủ đầu tư lập đầy đủ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đất lâm 

nghiệp, chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích xây dựng Dự 

án; lập phương án trồng rừng thay thế đối với rừng phải chuyển mục đích sử 

dụng theo đúng quy định tại Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP 

ngày 16/11/2018 của Chính phủ trước khi triên khai thực hiện Dự án. Đồng thời 

rà soát, bổ sung diện tích đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp vào quy hoạch lâm 

nghiệp nhằm đảm bảo tiêu chí đất lâm nghiệp chung của tỉnh được phê duyệt tại 

Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính phủ về điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) 

tỉnh Quảng Nam. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện 

Nam Trà My được biết./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên;                                                                                       

- Phòng KH-TC;  

- Lưu: VT, CCKL. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Minh Hưng 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 09/BC-UBND Nam Trà My, ngày 17 tháng 01 năm 2020 
 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn. 

Hạng mục: Nền đường và công trình trên tuyến. 

Địa điểm XD: Xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 
 

 Kính gửi: 
 - HĐND tỉnh Quảng Nam;  
 - UBND tỉnh Quảng Nam; 
  - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận 

tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giao đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-
HĐND ngày 06/12/2018 của HDND tỉnh, 

Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các 
huyện miền núi; 

Căn cứ Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi; 

Căn cứ Công văn số 73/SKHĐT-KTN ngày 13/01/2020 V/v đề nghị làm 
rõ một số nội dung về đề nghị thẩm định nguồn dự án Đường giao thông vào 
vùng nguyên liệu xã Trà Dơn huyện Nam Trà My; 

UBND huyện Nam Trà My trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên 
liệu xã Trà Dơn, với các nội dung sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn. 

2. Dự án nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam; 



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

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My. 

- Đại diện Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý các dự án 
đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My; 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  

a) Dự kiến tổng mức đầu tư: 18.820.000.000 đồng (Mười tám tỷ, tám 
trăm hai mươi triệu đồng chẵn), cụ thể: 

- Chi phí xây lắp: 14.449.000.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 481.000.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.576.000.000 đồng 

- Chi phí khác: 360.000.000 đồng 

- Chi phí đền bù, GPMB 1.500.000.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 454.000.000 đồng 

b) Nguồn vốn đầu tư:  

+ Ngân sách Tỉnh hỗ trợ, số tiền 14,670 tỷ đồng. 

+ Ngân sách huyện đối ứng, số tiền: 4,150 tỷ đồng. 

c) Mức vốn, phân kỳ thực hiện dự án: 

Dự kiến huy động vốn, như sau: 

ĐVT: Triệu đồng. 

Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng 

1. NS Tỉnh hỗ trợ 14.670                  -                   -   14.670 

2. NS huyện đối ứng 1.500 1.325 1.325 4.150 

Tổng cộng 16.170 1.325 1.325 18.820 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022. 

8. Các thông tin khác (nếu có): không. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN: 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về 
sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

1.1. Sự cần thiết đầu tư: 

Nam Trà My là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, cách trung 
tâm tỉnh lỵ khoảng 95 km theo hướng Tây Nam. Phía Đông giáp huyện Sơn 
Tây (tỉnh Quảng Ngãi) và huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum); Phía Đông Bắc 
giáp huyện Bắc Trà My; Phía Tây giáp huyện Phước Sơn và huyện Đăk Glei 
(tỉnh Kon Tum); Phía Nam giáp huyện Đăk Glei, TuMơRông (tỉnh Kon Tum); 
Phía Bắc giáp huyện Bắc Trà My.  



Với đặc điểm tự nhiên có địa hình đa dạng, phức tạp, nhiều sông suối 
nhỏ; mật độ che phủ rừng cao (trên 51%); lượng mưa bình quân hằng năm lớn 
(khoảng 3.000mm); độ ẩm trong không khí cao, là điều kiện thuận lợi cho sự 
phát triển hệ thống thực vật học phong phú, đặc biệt là các loại cây dược liệu 
bản địa. Hiện nay, huyện tập trung chuyển dịch sang trồng, phát triển một số 
loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, đặc hữu, phù hợp với khí hậu, thổ 
nhưỡng, như: 

+ Cây sâm Ngọc Linh: (sâm Việt Nam) là sản phẩm Quốc gia; một loại 
cây dược liệu quý, hiếm, có hàm lượng saponin thuộc loại cao nhất thế giới 
trong các giống sâm đã được phát hiện (trên 52 saponin), phân bố từ độ cao từ 
1.200 m đến 2.578 m, dưới tán rừng già, có lớp mùn dày, tơi xốp, khí hậu 
quanh năm mát mẻ; có giá trị kinh tế cao và là sản phẩm đặc thù riêng của 
huyện Nam Trà My.  

Theo Đề án quốc gia về phát triển cây sâm Ngọc Linh và theo quy hoạch 
phát triển sản xuất cây dược liệu đến năm 2025, huyện đang tập trung nhân 
giống và khuyến khích người dân, doanh nghiệp mở rộng diện tích trồng sâm 
Ngọc Linh tại 7/10 xã của huyện, tổng diện tích quy hoạch khoảng 15.568ha, cụ 
thể: xã Trà Cang: 3.758,73 ha; xã Trà Don: 1.224,81 ha; xã Trà Dơn: 1.316,99 
ha; xã Trà Leng: 912,15 ha; xã Trà Linh: 5.199,66 ha; xã Trà Nam: 4.137,19 
ha; xã Trà Tập: 839,45 ha. Tổng diện tích: 17.388,98 ha. 

+ Cây quế Trà My: Tinh dầu quế là một vị thuốc quý được dùng nhiều 
trong Đông y và Tây y, được gọi là “cao sơn ngọc quế”, được ưa chuộng, có 
giá trị cao hơn so với các loại quế khác.  

Để bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, năm 2017, UBND tỉnh Quảng 
Nam đã ban hành Quy hoạch và phát triển cây quế Trà My đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030. Theo đó, huyện Nam Trà My là chủ lực trong 4 địa 
phương của tỉnh Quảng Nam (Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước và Phước 
Sơn) quy hoạch phát triển cây quế, với diện tích hiện có là 2.641 ha, trồng mới 
khoảng 3.000ha sẽ được triển khai tại 10/10 xã của huyện. Tổng diện tích 
5.641 ha. 

+ Các loại cây dược liệu khác: cây Đảng sâm, Sa nhân, Đương Quy, Giảo 
cổ lam, đinh lăng, sơn tra, kim cương (lan gấm) ... Theo Quy hoạch bảo tồn và 
phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025, định 
hướng đến năm 2030, tổng diện tích quy hoạch của huyện khoảng 14.999 ha. 
Trong năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 301/QĐ-
UBND ngày 22/01/2018 về phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển cây 
dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến 
năm 2030, theo đó huyện Nam Trà My hiện có khoảng 820 ha cây dược liệu; 
giai đoạn năm 2018 - 2025 quy hoạch 9.230 ha; giai đoạn 2026 - 2030 quy 
hoạch 5.769 ha; tổng cộng 14.999 ha. 

Với những Đề án, quy hoạch về phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn 
huyện như đã nêu trên sẽ góp phần bảo tồn và phát triển bền vững một số loài 
cây dược liệu quý, phù hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội trên địa bàn 
huyện; từng bước xây dựng các vùng cây dược liệu phát triển ổn định, nâng 



cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích và góp phần chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa; đưa ngành nghề trồng cây dược liệu 
tại các vùng quy hoạch trở thành một nghề có thế mạnh trong sản xuất nông 
lâm nghiệp, góp phần nâng cao sinh kế, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, 
tăng thu nhập cho người dân tham gia bảo tồn, phát triển dược liệu trên địa bàn 
huyện. 

Riêng đối với xã Trà Dơn - là 1 trong 7 xã trọng điểm phát triển cây 
sâm Ngọc Linh (diện tích quy hoạch 1.316,99ha), cây quế Trà My (diện tích 
quy hoạch hiện có và trồng mới là hơn 595,5ha) và cây dược liệu (diện tích 
quy hoạch hơn 756 ha).  

Về vị trí địa lý: nằm phía Tây Bắc của huyện Nam Trà My, cách trung 
tâm hành chính huyện gần 21 km; phía đông giáp xã Trà Mai, Trà Tập; phía 
tây giáp xã Trà Leng, phía nam giáp xã Trà Cang, phía bắc giáp huyện Bắc Trà 
My. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 10.408,31 ha. 

Về dân số và sắp xếp dân cư: tổng dân số của xã: 714 hộ, 3.383 nhân 
khẩu, phân bố tại 14 khu dân cư, 26 nóc. Cụ thể như sau: 

+ Thôn 1: 260 hộ, 1.253 nhân khẩu, 4 khu dân cư, 9 nóc. 

+ Thôn 2: 185 hộ, 894 nhân khẩu, 3 khu dân cư, 7 nóc. 

+ Thôn 3: 81 hộ, 404 nhân khẩu, 2 khu dân cư, 4 nóc. 

+ Thôn 4: 126 hộ, 564 nhân khẩu, 3 khu dân cư, 4 nóc. 

+ Thôn 5: 62 hộ, 268 nhân khẩu, 2 khu dân cư, 2 nóc. 

Về kết cấu hạ tầng giao thông của xã Trà Dơn: 

+ Tuyến Trà Dơn - Trà Leng (ĐH 1.NTM) dài 16,9km, đường loại V, 
mặt đường thấm nhập nhựa kết hợp BTXM, là tuyến đường huyết mạch nối 
Quốc lộ 40B → Trà Dơn → Trà Leng. Tuyến này sẽ đấu nối vào tuyến đường 
Trà My - Phước Thành đang triển khai thực hiện, kết nối với huyện Phước 
Sơn. 

+ Trà Dơn - D1/K8 - Trà Leng (ĐH 2.NTM), dài 7km, đường loại V, 
mặt đường BTXM, được Bộ Quốc phòng đầu tư, vừa phục vụ nhu cầu đi lại 
của nhân dân 2 xã, vừa phục vụ cho mục đích an ninh quốc phòng. Điểm cuối 
kết nối vào tuyến đường ĐH 1.NTM tại trung tâm xã Trà Leng. 

Hai tuyến đường ĐH 1.NTM và ĐH 2.NTM tạo thành mạng lưới giao 
thông quan trọng kết nối tuyến đường Quốc lộ 40B đến vùng quế gốc Trà My 
(xã Trà Dơn, Trà Leng) và kết nối với huyện Phước Sơn. Tạo động lực phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Nam Trà My.  

+ Ngoài ra, trên địa bàn xã Trà Dơn có các tuyến đường về thôn, nóc, 
tuy nhiên do nguồn vốn còn hạn chế nên mới tập trung tại khu vực thôn 1, thôn 
2. Các tuyến đường này chủ yếu là đường đất, chưa được nhựa hóa, bê tông 
hóa và được đầu tư dần dần qua từng năm. Bước đầu đảm bảo nhu cầu đi lại 
cho nhân dân một số khu vực thôn nóc, vừa phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp 
của địa phương. 



Địa bàn thôn 4 xã Trà Dơn, nơi triển khai dự án, là thôn xa nhất của xã, 
phần lớn diện tích quế hiện có cũng như quy hoạch trồng mới quế Trà My và 
sâm Ngọc Linh của xã Trà Dơn đều tập trung tại thôn 4, do nơi đây thỏa mãn 
các điều kiện về khí hậu, đất đai, độ cao, phù hợp để phát triển vùng nguyên 
liệu chuyên canh. Tuy nhiên, hiện nay, vùng thôn 4 (126 hộ, 564 nhân khẩu, 3 
khu dân cư, 4 nóc) chưa có đường ô tô, nhân dân chủ yếu đi lại bằng đường 
mòn dân sinh kết nối với đường Trà Dơn - D1/K8 - Trà Leng. Việc vận chuyển 
hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm nông lâm nghiệp không thực hiện được. 
Đời sống nhân dân còn quá nhiều khó khăn.  

Để khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện thành 
công vùng chuyên canh quế Trà My, sâm Ngọc Linh tập trung của xã Trà Dơn, 
cũng như phục vụ nhu cầu dân sinh, xóa bỏ tình trạng trắng về giao thông vùng 
thôn 4 xã Trà Dơn, thì việc đầu tư tuyến đường giao thông nối từ đường Trà 
Dơn - D1/K8 - Trà Leng về vùng nguyên liệu thôn 4 Trà Dơn là thực sự cần 
thiết.  

Qua khảo sát hướng tuyến thực tế, dự án cơ bản bám theo đường mòn 
dân sinh của nhân dân thôn 4, có điểm đầu đấu nối vào tuyến D1/K8, điểm 
cuối tuyến tại vùng chuyên canh quế Trà My có diện tích lớn, tập trung. Trên 
suốt chiều dài tuyến 4,1 km đi qua các khu dân cư của thôn 4, vườn trồng quế 
hiện có của nhân dân, phương án đào đắp nền đường không lớn lắm. Dự án có 
quy mô phù hợp, có tính bức xúc cao cần ưu tiên đầu tư, đảm bảo tính khả thi 
và phát huy được hiệu quả sử dụng sau đầu tư. 

Ngoài ra, tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
công trình: Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2016 - 2020, thì trên địa bàn xã Trà Dơn dự kiến được đầu tư tuyến 
đường ô tô lâm nghiệp dài 10km; quy mô: Đường lâm nghiệp cấp III, mặt cắt 
ngang đường: 4,5m, kết cấu nền đường bằng đất, các công trình thoát nước 
trên tuyến: cống qua đường, ngầm qua suối bằng rọ đá. Chủ đầu tư: Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.  

Qua khảo sát thực tế của địa phương cũng như nhu cầu cấp bách và khớp 
nối đồng bộ với mạng lưới quy hoạch giao thông, quy hoạch vùng nguyên liệu 
của huyện thì tuyến đường ô tô lâm nghiệp của xã Trà Dơn (theo Quyết định số 
891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016) có điểm đầu đồ án kết nối với điểm cuối của 
dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn; điểm cuối kết nối 
với tuyến đường vào vùng quế gốc thôn 3 xã Trà Leng qua sông Leng (thể hiện 
trên bản đồ xã Trà Dơn - Trà Leng kèm theo, Khu vực thôn 3 xã Trà Leng quy 
hoạch 589,7 ha quế, 901 ha sâm Ngọc Linh). Dự kiến khi hình thành các dự án 
này sẽ tạo thành vành đai giao thông liền mạch, thông suốt, kết nối các vùng 
nguyên liệu tập trung của 2 xã Trà Dơn, Trà Leng; giúp cho việc giao thông đi 
lại của nhân dân 2 xã được thuận lợi; phục vụ công tác trồng rừng, khai thác 
chế biến lâm sản theo quy hoạch phát triển rừng tỉnh Quảng Nam. 

Từ những phân tích như trên, việc đầu tư dự án Đường giao thông vào 
vùng nguyên liệu xã Trà Dơn là thực sự cần thiết. Dự án sau khi hoàn thành sẽ: 



+ Tạo điều kiện để tăng cường công tác quản lý, khai thác và mở rộng diện 
tích trồng quế Trà My, cây dược liệu và sâm Ngọc Linh trên địa bàn xã Trà Dơn; 

+ Tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. 

+ Tuyến đường sẽ tạo điều kiện để nhân dân khu vực thôn 4 Trà Dơn có 
điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cơ bản, góp phần nâng cao dân trí, 
cải thiện đời sống. Đồng thời cũng tạo điều kiện để các loại nông sản khác của 
địa phương, như: Chuối, cau, mây, đót, các sản phẩm chăn nuôi ... tiếp cận thị 
trường tiêu thụ. 

+ Từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của huyện, kết nối các 
tuyến đường trọng yếu; kết nối vùng quế gốc, vùng sâm Ngọc Linh thôn 3 xã 
Trà Leng thông qua tuyến đường ô tô lâm nghiệp xã Trà Dơn (theo Quyết định 
số 891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh), dự án đóng vai trò kết nối 
vùng, kết nối khu vực.  

+ Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 
các cánh rừng nguyên sinh hiện có, đồng thời góp phần quan trọng trong công 
tác đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian đến trên địa bàn xã an toàn 
khu (đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). 

+ Sau khi tuyến đường hình thành, bằng việc vận động nhân dân chuyển 
ra sinh sống dọc theo các tuyến đường, hình thành các điểm dân cư lớn, làm 
giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để nhân dân được 
tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản nhất để đáp ứng các tiêu chí thoát nghèo 
theo chuẩn đa chiều, phù hợp với định hướng quy hoạch, sắp xếp lại dân cư 
theo chủ trương của Tỉnh ủy (tại Nghị quyết số 05-NQ/TU) và HĐND tỉnh 
Quảng Nam (tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND) và Đề án quy hoạch sắp 
xếp lại dân cư giai đoạn 2016-2020 huyện Nam Trà My. 

1.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với 
quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

a) Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 

- Trục giao thông chính kết nối với dự án: Tuyến D1/K8 qua địa phận xã 
Trà Dơn đã hình thành, việc vận chuyển vật liệu, nguyên liệu, máy móc phục vụ 
thi công thuận lợi. 

- Vùng chuyên canh quế Trà My, sâm Ngọc Linh, cây dược liệu tại xã 
Trà Dơn đã có và đang phát triển, mở rộng, được quy hoạch với diện tích lớn, 
tập trung. 

- Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhận được sự ủng hộ rất cao của 
nhân dân huyện nhà. 

b) Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

- Dự án “Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn” phù hợp 
với danh mục 09 dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển 
vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi tại Nghị quyết số 31/NQ-



HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh và Tờ trình đề nghị số 6632/TTr-
UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh. 

- Phù hợp với vùng quy hoạch bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, 
sâm Ngọc Linh, cây dược liệu trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2018 
- 2025, định hướng đến năm 2030. 

- Phù hợp với mục tiêu Đề án sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện 
Nam Trà My được HĐND huyện thông qua tại (Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 
ngày 05/8/2016 của HĐND huyện Nam Trà My) tại xã Trà Dơn. 

- Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông & Vận tải, 
UBND huyện ... đi kiểm tra thực địa; được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện 
thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên 
liệu tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 3147/UBND-KTN 
ngày 05/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.  

- Dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư đường ô tô lâm nghiệp xã Trà Dơn 
theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

2.1. Mục tiêu đầu tư: Tạo điều kiện để tăng cường công tác quản lý, khai 
thác và mở rộng diện tích trồng sâm Ngọc Linh, quế Trà My, cây dược liệu trên 
địa bàn xã Trà Dơn; tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong công cuộc xóa đói 
giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa 
phương; từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của huyện, kết nối với các 
trục giao thông chính, kết nối với vùng quế gốc thôn 3 xã Trà Leng. 

2.2. Quy mô đầu tư:  

- Tổng chiều dài tuyến L = 4,10 km. 

- Hướng tuyến:  

+ Điểm đầu: Tiếp nối vào tuyến đường Trà Dơn - D1/K8 - Trà Leng 
(ĐH 2.NTM). 

+ Điểm cuối: Thôn 4, xã Trà Dơn, tại Nóc Ông Bình. 

- Quy mô dự án: theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (TCVN 10380:2014): 
Bề rộng nền đường Bnền = 3,5 + 2x0,75 = 5,0m; 01 cầu bản 01 nhịp L = 9,0m; 01 
cống hộp 2 x 2,5 x 2,5m và mương chịu lực tại nút, cống thoát nước ngang đường 
các loại; bề rộng công trình cầu, cống theo tiêu chuẩn cấp đường. 

2.3. Địa điểm đầu tư: xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam; 

2.4. Phạm vi đầu tư: xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Tổng 
diện tích sử dụng đất khoảng 7ha. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng 
cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực 
khác để thực hiện dự án 

3.1. Căn cứ pháp lý: 



- Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 
của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Công văn số 1798/SXD-VP ngày 30/10/2019 của Sở Xây dựng Quảng Nam V/v 
hướng dẫn tạm thời quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo dựng theo Nghị định 
số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019; 

- Các Định mức dự toán xây dựng công trình: ĐM 1776; ĐM 1777; ĐM 
1779; ĐM 1091; ĐM 1172; ĐM 1173 ....  

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết 
định số 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng. 

- Các quyết định công bố cước vận chuyển bằng ô tô trên địa bàn tỉnh: số 
4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011, số 1252/QĐ-UBND ngày 17/4/2012. 

- Các quyết định về xếp loại đường trên địa bàn tỉnh.  

- Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định 
về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

- Nhân công: Tính theo bảng lương Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 
10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Trong đó: LTT vùng 4: 2.050.000 đồng/tháng. 

- Giá ca máy: Áp dụng theo Thông tư 06/TT-BXD ngày 26/5/2010. 

- Giá vật liệu: Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
của Liên sở TC-XD tỉnh Quảng Nam. Tham khảo Công bố giá vật liệu xây dựng 
tại thành phố Đà Nẵng. 

- Các văn bản khác có liên quan khác. 

3.2. Dự kiến tổng mức đầu tư: 18.820.000.000 đồng (Mười tám tỷ, tám 
trăm hai mươi triệu đồng chẵn), cụ thể: 

- Chi phí xây lắp: 14.449.000.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 481.000.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.576.000.000 đồng 

- Chi phí khác: 360.000.000 đồng 

- Chi phí đền bù, GPMB 1.500.000.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 454.000.000 đồng 

3.3 Nguồn vốn đầu tư:  

+ Ngân sách Tỉnh hỗ trợ, số tiền 14,670 tỷ đồng. 

+ Ngân sách huyện đối ứng, số tiền: 4,150 tỷ đồng. 

c) Mức vốn, phân kỳ thực hiện dự án: 

Dự kiến huy động vốn, như sau: 

ĐVT: Triệu đồng. 

Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng 

1. NS Tỉnh hỗ trợ 14.670                  -                   -   14.670 



Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng 

2. NS huyện đối ứng 1.500 1.325 1.325 4.150 

Tổng cộng 16.170 1.325 1.325 18.820 

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện 
và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm 
đầu tư tập trung, có hiệu quả: 

- Chuẩn bị đầu tư: Năm 2020. 

- Triển khai thực hiện: năm 2020 - 2022. 

- Nghiệm thu, quyết toán dự án: năm 2022.  

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi 
phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:  

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện, gồm: 

- Chi phí khảo sát, lập, thẩm định dự án đầu tư. 

- Chi phí lập hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường. 

- Chi phí rà phá bom, mìn, vật liệu nổ. 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

- Chi phí khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 
và dự toán. 

- Chi phí thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu. 

- Chi phí xây dựng (gồm cả chi phí lán trại tạm, đảm bảo giao thông, chi 
phí hạng mục chung …). 

- Chi phí giám sát kỹ thuật thi công. 

- Chi phí kiểm định. 

- Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng. 

- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán. 

- Chi phí quản lý dự án. 

- Một số khoản chi phí khác. 

5.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành, gồm các loại chi phí bảo 
trì, bảo dưỡng … Chi phí này được bố trí từ nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng 
hàng năm của địa phương, không tính trong dự án. 

6. Phân tích đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội, xác định 
sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội: 

6.1. Tác động về môi trường, xã hội: 

Đây là dự án đầu tư xây dựng đường giao thông, phục vụ dân sinh trong 
khu vực dự án và vùng lân cận, không có sản xuất kinh doanh, kinh doanh vận 
tải, do vậy chỉ đánh giá sơ bộ các tác động đến môi trường trong giai đoạn thi 
công xây dựng và biện pháp giảm thiểu. Về giải pháp: 

+ Giảm thiểu bụi phát sinh do vận chuyển vật liệu thi công, xử lý chất thải 
rắn không được đốt ngoài trời, chọn địa điểm sao cho khói bụi không gây ảnh 
hưởng đến môi trường, các biện pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác động, 
thậm chí ngừng thi công cho đến khi điều kiện thích hợp được thiết lập. Giảm 



thiểu ô nhiễm không khí từ phát thải của dòng xe trong giai đoạn khai thác. Nhìn 
chung, mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công không 
ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh sống, trong giai đoạn khai thác, tiếng ồn 
phát sinh từ dòng xe vận hành trên đường là điều cần được quan tâm đặc biệt.  

+ Phương án tuyến: khảo sát thiết kế chọn phương án hạn chế di dân, tái 
định cư ở mức thấp nhất, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt cũng như 
các hoạt động văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc. 

- Tác động đến môi trường là không thể tránh, tuy nhiên những tác động 
đó đều có thể giảm thiểu. Bổ sung những biện pháp giảm thiểu đối với tác động 
chưa được dự báo và giải quyết các khiếu nại của địa phương về môi trường. 

6.2. Sơ bộ về hiệu quả kinh tế xã hội. 

a) Hiệu quả trực tiếp: 

- Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp cho giao thông đi lại của nhân dân 
trong vùng dự án và khu vực lân cận được thuận lợi, giúp giảm chi phí vận 
chuyển, trao đổi hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin, ứng 
dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Từ đó thúc đẩy xóa đói, 
giảm nghèo ở địa phương. 

- Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện để người dân địa phương và 
các doanh nghiệp đầu tư mở rộng vùng chuyên canh cây dược liệu theo đúng 
quy hoạch. Góp phần thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng sang các loại 
cây có giá trị kinh tế cao. Hạn chế tình trạng chặt phá rừng làm nương rẫy. 

- Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện để ổn định, sắp xếp dân cư 
thông qua việc vận động các hộ dân chuyển ra khu vực gần đường để định cư 
sinh sống; giúp giảm bớt chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, giúp người dân 
trong khu vực có điều kiện để tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. 

- Thông qua việc đảm nhận một số công việc đơn giản, dự án sẽ góp phần 
giải quyết việc làm. Tăng thu nhập của nhân dân vùng dự án trong ngắn hạn. 

b) Hiệu quả lâu dài: 

- Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông tỉnh Quảng Nam nói chung 
và vùng Tây Quảng Nam theo quy hoạch. 

- Cơ sở hạ tầng đảm bảo là điều kiện để địa phương kêu gọi, thu hút các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bỏ vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 
thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển để tạo ra các sản phẩm có 
giá trị gia tăng cao. 

- Góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. 

- Dự án tạo điều kiện thuận lợi để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi 
thế của vùng miền núi, phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ … hỗ trợ cho 
phát triển bền vững. 

- Hiện thực hóa các chính sách về dân tộc - miền núi; củng cố niềm tin 
của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.  

7. Phân chia các dự án thành phần: Không phân chia thành các dự án 
thành phần mà tiến hành xây dựng đồng bộ tất cả các hạng mục công trình. 

8. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 



8.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân vùng dự án 
hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng tuyến đường, hiểu được tác 
động tích cực của việc đầu tư đến sản xuất và đời sống của nhân dân, để từ đó 
người dân có sự chung tay ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển 
khai thực hiện dự án. 

8.2. Trên cơ sở Đề án “Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030”, phối 
hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các dự án đầu tư vào 
nông nghiệp để kêu gọi các doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư vào lĩnh vực này đặc 
biệt là đầu tư trồng các loại cây dược liệu.  

8.3. Xúc tiến làm việc với các sở, ngành của tỉnh để sớm hoàn thành các 
thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định. 

8.4. Phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án. 

- Chủ đầu tư sử dụng cơ quan chuyên môn trực tiếp quản lý thực hiện dự 
án. 

- UBND tỉnh Quảng Nam sẽ là cơ quan chủ quản dự án. UBND tỉnh là cơ 
quan phê duyệt phạm vi và nội dung của dự án. 

- UBND huyện Nam Trà My là đơn vị tổ chức thực hiện và là Chủ dự án. 

8.5. Công tác triển khai thực hiện đầu tư: 

- Thời gian chuẩn bị đầu tư: năm 2020. 

- Thời gian thực hiện: năm 2020 - 2021. 

- Kết thúc đầu tư và quyết toán vốn: năm 2022. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

Trên đây là Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông 
vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn. UBND huyện Nam Trà My kính trình 
UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 
- Lưu VT-UBND. Đã ký 

             Nguyễn Thế Phước 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/TTr-UBND Nam Trà My, ngày 17 tháng 01 năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn; 

Hạng mục: Nền đường và công trình trên tuyến; 

Địa điểm XD: Xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 

 
 

 Kính gửi:  
- UBND tỉnh Quảng Nam;    
- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giao đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-
HĐND ngày 06/12/2018 của HDND tỉnh, 

Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các 
huyện miền núi; 

Căn cứ Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi; 

Căn cứ Công văn số 73/SKHĐT-KTN ngày 13/01/2020 V/v đề nghị làm 
rõ một số nội dung về đề nghị thẩm định nguồn dự án Đường giao thông vào 
vùng nguyên liệu xã Trà Dơn huyện Nam Trà My;  

UBND huyện Nam Trà My trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, 
trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường 
giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn. 

Hạng mục: Nền đường và công trình trên tuyến. 



2. Dự án nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My. 

Đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án: Trung tâm Phát triễn quỹ 
đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh 
Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  

a) Dự kiến tổng mức đầu tư: 18.820.000.000 đồng (Mười tám tỷ, tám trăm 
hai mươi triệu đồng chẵn), cụ thể: 

- Chi phí xây lắp: 14.449.000.000 đồng 

- Chi phí quản lý dự án: 481.000.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.576.000.000 đồng 

- Chi phí khác: 360.000.000 đồng 

- Chi phí đền bù, GPMB 1.500.000.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 454.000.000 đồng 

b) Nguồn vốn đầu tư:  

+ Ngân sách Tỉnh hỗ trợ, số tiền 14,670 tỷ đồng, (thực hiện theo Nghị 
quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam). 

+ Ngân sách huyện đối ứng, số tiền: 4,150 tỷ đồng. 

Dự kiến huy động vốn như sau: 

ĐVT: Triệu đồng. 

Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng 

1. NS Tỉnh hỗ trợ 14.670                  -                   -   14.670 

2. NS huyện đối ứng 1.500 1.325 1.325 4.150 

Tổng cộng 16.170 1.325 1.325 18.820 

c) Phân kỳ thực hiện dự án: Không phân chia thành các phần kỳ đầu tư 
mà triển khai xây dựng đồng bộ tất cả các hạng mục công trình. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, số tiền: 14,670 tỷ 
đồng. 



9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 
Xây dựng đường giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn 
huyện Nam Trà My. 

10. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư. 

12. Các thông tin khác: không. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn phần ngân sách 
huyện đối ứng. 

4. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

4. Các văn bản khác: không. 

UBND huyện Nam Trà My trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm 
định, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 
Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn./. 

Nơi nhận: 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 
Đã ký 

- Lưu VT-UBND. Nguyễn Thế Phước 

 



 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 
 Số: 01/BCTĐ-TCKH Nam Trà My, ngày 17 tháng 01 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối đối vốn  
Phần ngân sách huyện đối ứng  

Dự án “Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn” 
 
 

Kính gởi: UBND huyện Nam Trà My. 
 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 

Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, Phòng Tài chính - Kế 
hoạch huyện kính trình Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn - 
Phần ngân sách huyện đối ứng để thực hiện dự án, cụ thể như sau: 

 
Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
 
I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Đường giao thông vào vùng 

nguyên liệu xã Trà Dơn” do UBND huyện lập tại Báo cáo số       /BC-UBND 
ngày      /     /2019. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định: 
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng; 

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HDND tỉnh Quảng 
Nam về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giao đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 
ngày 06/12/2018 của HDND tỉnh; 

- Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các 
huyện miền núi; 



- Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về Phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn 
với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi; 

- Công văn số 73/SKHĐT-KTN ngày 13/01/2020 V/v đề nghị làm rõ một 
số nội dung về đề nghị thẩm định nguồn dự án Đường giao thông vào vùng 
nguyên liệu xã Trà Dơn huyện Nam Trà My. 

III. Tổ chức thẩm định:  

1. Cơ quan chủ trì: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. 

2. Đơn vị phối hợp: Phòng Kinh tế - Hạ tầng. 

3. Hình thức thẩm định: Góp ý trực tiếp tại cuộc họp. 
 

 
Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 
 
I. Mô tả thông tin chung 

1. Tên dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn. 

Quy mô đầu tư: 

- Tổng chiều dài tuyến L = 4,10 km. 

- Hướng tuyến:  

+ Điểm đầu: Tiếp nối vào tuyến đường Trà Dơn - D1/K8 - Trà Leng 
(ĐH 2.NTM). 

+ Điểm cuối: Tại KDC làng Ông Bình, thôn 4, xã Trà Dơn. 

- Quy mô dự án: theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (TCVN 10380:2014): 
Bề rộng nền đường Bnền = 3,5 + 2x0,75 = 5,0m; 01 cầu bản 01 nhịp L = 9,0m; 01 
cống hộp 2x2,5x2,5m và mương chịu lực tại nút, cống thoát nước ngang đường 
các loại; bề rộng công trình cầu, cống theo tiêu chuẩn cấp đường. 

2. Dự án nhóm: C quy mô nhỏ. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My; 

- Đại diện Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý các dự án 
đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My; 

6. Địa điểm đầu tư: xã Trà Linh, huyện Nam Trà My. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 18.820.000.000 đồng (Mười tám tỷ, tám trăm 
hai mươi triệu đồng chẵn), cụ thể: 

- Chi phí xây lắp: 14.449.000.000 đồng 



- Chi phí quản lý dự án: 481.000.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.576.000.000 đồng 

- Chi phí khác: 360.000.000 đồng 

- Chi phí đền bù, GPMB 1.500.000.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 454.000.000 đồng 

8. Nguồn vốn:  

+ Ngân sách Tỉnh hỗ trợ, số tiền 14,670 tỷ đồng. 

+ Ngân sách huyện đối ứng, số tiền: 4,150 tỷ đồng. 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng vốn: Xây dựng đường giao 
thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn huyện Nam Trà My. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư công. 
 
II. Ý kiến các đơn vị phối hợp 

Tất cả các đơn vị tham gia thẩm định đều thống nhất với mục tiêu, quy 
mô, sự cần thiết phải thực hiện dự án theo đề nghị của các xã. Tuy nhiên, đối với 
lĩnh vực giao thông, các đơn vị đề nghị cần khảo sát kỹ thực tế trong bước lập 
Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để xác định tính 
phù hợp về phương diện kỹ thuật; mỹ thuật do tính chất đặc thù của dự án. 

 
III. Ý kiến thẩm định của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

1. Về hình thức đầu tư 
Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật 

hiện hành. Về cơ bản đã thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đầu tư theo quy 
định của Luật Đầu tư công. 

2. Về sự cần thiết đầu tư 

Qua kết quả rà soát, phòng Tài chính – Kế hoạch nhận thấy, việc đề xuất 
đầu tư dự án “Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn” là phù hợp 
chủ trương, tinh thần hỗ trợ tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 
của HĐND tỉnh và Tờ trình đề nghị số 6632/TTr-UBND ngày 06/11/2019 của 
UBND tỉnh về đề nghị bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 
2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn 2019 các dự án phát triển kết cấu hạ tầng 
giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 
núi. 

3. Về mục tiêu, quy mô và dự kiến tổng mức đầu tư 

a) Mục tiêu: Tập trung hoàn thiện tuyến đường vào vùng nguyên liệu thôn 
4, xã Trà Dơn 



b) Về quy mô đầu tư: Qua kiểm tra thực tế, phòng Tài chính – Kế hoạch 
nhận thấy dự án trên đề xuất nội dung, quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu thực 
tế. 

c) Dự kiến tổng mức đầu tư 

Do các dự án có quy mô không lớn, kỹ thuật không phức tạp nên chủ đầu 
tư đã khảo sát tương đối kỹ về khối lượng; các chi phí được tính toán trên cơ sở 
khối lượng dự kiến và định mức, đơn giá hiện hành của Nhà nước. Đối chiếu với 
suất đầu tư bình quân và các dự án tương tự trên địa bàn thì chi phí nêu trên là 
phù hợp. Dự kiến TMĐT của dự án trên là 18.820 triệu đồng. 

 

4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

+ Ngân sách Tỉnh hỗ trợ, số tiền 14,670 tỷ đồng, (thực hiện theo Nghị 
quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về điều 
chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giao đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 
của HDND tỉnh). 

+ Ngân sách huyện đối ứng, số tiền: 4,150 tỷ đồng, Phòng Tài chính – Kế 
hoạch đề xuất UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện thống nhất sử 
dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi trong 
kế hoạch năm 2020 - 2022, cụ thể: 

.) Năm 2020: 1.500 triệu đồng. 

.) Năm 2021: 1.325 triệu đồng. 

.) Năm 2022: 1.325 triệu đồng. 

5. Về hiệu quả KTXH mang lại 

+ Tạo điều kiện để tăng cường công tác quản lý, khai thác và mở rộng diện 
tích trồng quế Trà My, cây dược liệu và sâm Ngọc Linh trên địa bàn xã Trà Dơn; 

+ Tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. 

+ Tuyến đường sẽ tạo điều kiện để nhân dân khu vực thôn 4 Trà Dơn có 
điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục cơ bản, góp phần nâng cao dân trí, 
cải thiện đời sống. Đồng thời cũng tạo điều kiện để các loại nông sản khác của 
địa phương, như: Chuối, cau, mây, đót, các sản phẩm chăn nuôi ... tiếp cận thị 
trường tiêu thụ. 

+ Từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông của huyện, kết nối các 
tuyến đường trọng yếu; kết nối vùng quế gốc, vùng sâm Ngọc Linh thôn 3 xã 
Trà Leng thông qua tuyến đường ô tô lâm nghiệp xã Trà Dơn (theo Quyết định 
số 891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh), dự án đóng vai trò kết nối 
vùng, kết nối khu vực.  

+ Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển các 
cánh rừng nguyên sinh hiện có, đồng thời góp phần quan trọng trong công tác  

 



đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian đến trên địa bàn xã an toàn khu 
(đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). 

+ Sau khi tuyến đường hình thành, bằng việc vận động nhân dân chuyển 
ra sinh sống dọc theo các tuyến đường, hình thành các điểm dân cư lớn, làm 
giảm chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện để nhân dân được tiếp 
cận các dịch vụ xã hội cơ bản nhất để đáp ứng các tiêu chí thoát nghèo theo 
chuẩn đa chiều, phù hợp với định hướng quy hoạch, sắp xếp lại dân cư theo 
chủ trương của Tỉnh ủy (tại Nghị quyết số 05-NQ/TU) và HĐND tỉnh Quảng 
Nam (tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND) và Đề án quy hoạch sắp xếp lại 
dân cư giai đoạn 2016-2020 huyện Nam Trà My. 

6. Về thời gian thực hiện: năm 2020 - 2022. 
IV. Kết luận, kiến nghị 

Kết quả thẩm định cho thấy dự án “Đường giao thông vào vùng nguyên 
liệu xã Trà Dơn” đề xuất nguồn vốn và mức vốn đầu tư phù hợp với khả năng 
cân đối của ngân sách tỉnh hỗ trợ và Ngân sách huyện đối ứng giai đoạn 2020-
2022; đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Luật Đầu tư công nên đủ điều kiện 
phê duyệt chủ trương đầu tư.  

Vậy, kính đề nghị UBND huyện xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án “Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn”. 

 
Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC;                Đã ký 
- Lưu VT-TCKH. 

              Lê Trung Thực 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 Số: 10/BC-UBND Nam Trà My, ngày 17 tháng 01 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn 

Địa điểm: Xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giao đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-
HĐND ngày 06/12/2018 của HDND tỉnh, 

Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết 
cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các 
huyện miền núi; 

Căn cứ Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao 
thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi; 

Sau khi thẩm định, UBND huyện Nam Trà My báo cáo kết quả thẩm định 
nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương Dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên 
liệu xã Trà Dơn, với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 18.820.000.000 đồng (Mười tám tỷ, tám trăm 
hai mươi triệu đồng chẵn), cụ thể: 

- Chi phí xây lắp: 14.449.000.000 đồng 
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- Chi phí quản lý dự án: 481.000.000 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.576.000.000 đồng 

- Chi phí khác: 360.000.000 đồng 

- Chi phí đền bù, GPMB 1.500.000.000 đồng 

- Chi phí dự phòng: 454.000.000 đồng 

Nguồn vốn: Nguồn sách Tỉnh hỗ trợ số tiền 14,670 tỷ đồng; Ngân sách 
huyện: 4,150 tỷ đồng (phần còn lại trong TMĐT). 

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn theo thời gian như sau: 
- Năm 2020: 16,170 tỷ đồng. 
- Năm 2021: 1,325 tỷ đồng. 
- Năm 2022: 1,325 đồng. 
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Tỉnh hỗ trợ, số tiền 14,67 tỷ đồng. 
9. Thời gian thực hiện: Năm 2020 đến 2022. 
a) Năm 2020:  
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi; 
- Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; 
- Giải phóng mặt bằng; 
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; 
- Thi công xây dựng. 
b) Năm 2021:  
- Thi công xây dựng hoàn thành công trình; 
c) Năm 2022:  
- Thi công xây dựng hoàn thành công trình; 
- Quyết toán hoàn thành công trình.  
10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Xây dựng đường giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn 
huyện Nam Trà My. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 
12. Các thông tin khác: 
12.1. Mục tiêu xây dựng:  
Tạo điều kiện để tăng cường công tác quản lý, khai thác và mở rộng diện 

tích trồng sâm Ngọc Linh, quế Trà My, cây dược liệu trên địa bàn xã Trà Dơn; 
tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển 
kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương; từng bước hoàn 
chỉnh mạng lưới giao thông của huyện, kết nối với các trục giao thông chính, kết 
nối với vùng quế gốc thôn 3 xã Trà Leng. 

12.2. Quy mô xây dựng:   
- Tổng chiều dài tuyến L = 4,10 km. 
- Hướng tuyến:  
+ Điểm đầu: Tiếp nối vào tuyến đường Trà Dơn - D1/K8 - Trà Leng (ĐH 

2.NTM). 
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+ Điểm cuối: Thôn 4, xã Trà Dơn, tại Nóc Ông Bình. 
- Quy mô dự án: theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B (TCVN 10380:2014): 

Bề rộng nền đường Bnền = 3,5 + 2x0,75 = 5,0m; 01 cầu bản 01 nhịp L = 9,0m; 01 
cống hộp 2 x 2,5 x 2,5m và mương chịu lực tại nút, cống thoát nước ngang đường 
các loại; bề rộng công trình cầu, cống theo tiêu chuẩn cấp đường. 

12.3. Loại công trình: Đường GTNT loại B. 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
1. Đánh giá về sự cần thiết đầu tư: 

Xã Trà Dơn - là 1 trong 7 xã trọng điểm phát triển cây sâm Ngọc Linh (diện 
tích quy hoạch 1.316,99ha), cây quế Trà My (diện tích quy hoạch hiện có và trồng 
mới là hơn 595,5ha) và cây dược liệu (diện tích quy hoạch hơn 756 ha).  

Về vị trí địa lý: nằm phía Tây Bắc của huyện Nam Trà My, cách trung 
tâm hành chính huyện gần 21 km; phía đông giáp xã Trà Mai, Trà Tập; phía 
tây giáp xã Trà Leng, phía nam giáp xã Trà Cang, phía bắc giáp huyện Bắc Trà 
My. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 10.408,31 ha. 

Về dân số và sắp xếp dân cư: tổng dân số của xã: 714 hộ, 3.383 nhân 
khẩu, phân bố tại 14 khu dân cư, 26 nóc. Cụ thể như sau: 

+ Thôn 1: 260 hộ, 1.253 nhân khẩu, 4 khu dân cư, 9 nóc. 
+ Thôn 2: 185 hộ, 894 nhân khẩu, 3 khu dân cư, 7 nóc. 
+ Thôn 3: 81 hộ, 404 nhân khẩu, 2 khu dân cư, 4 nóc. 
+ Thôn 4: 126 hộ, 564 nhân khẩu, 3 khu dân cư, 4 nóc. 
+ Thôn 5: 62 hộ, 268 nhân khẩu, 2 khu dân cư, 2 nóc. 
Về kết cấu hạ tầng giao thông của xã Trà Dơn: 
+ Tuyến Trà Dơn - Trà Leng (ĐH 1.NTM) dài 16,9km, đường loại V, mặt 

đường thấm nhập nhựa kết hợp BTXM, là tuyến đường huyết mạch nối Quốc lộ 
40B → Trà Dơn → Trà Leng. Tuyến này sẽ đấu nối vào tuyến đường Trà My - 
Phước Thành đang triển khai thực hiện, kết nối với huyện Phước Sơn. 

+ Trà Dơn - D1/K8 - Trà Leng (ĐH 2.NTM), dài 7km, đường loại V, 
mặt đường BTXM, được Bộ Quốc phòng đầu tư, vừa phục vụ nhu cầu đi lại 
của nhân dân 2 xã, vừa phục vụ cho mục đích an ninh quốc phòng. Điểm cuối 
kết nối vào tuyến đường ĐH 1.NTM tại trung tâm xã Trà Leng. 

Hai tuyến đường ĐH 1.NTM và ĐH 2.NTM tạo thành mạng lưới giao 
thông quan trọng kết nối tuyến đường Quốc lộ 40B đến vùng quế gốc Trà My 
(xã Trà Dơn, Trà Leng) và kết nối với huyện Phước Sơn. Tạo động lực phát 
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Nam Trà My.  

+ Ngoài ra, trên địa bàn xã Trà Dơn có các tuyến đường về thôn, nóc, 
tuy nhiên do nguồn vốn còn hạn chế nên mới tập trung tại khu vực thôn 1, thôn 
2. Các tuyến đường này chủ yếu là đường đất, chưa được nhựa hóa, bê tông 
hóa và được đầu tư dần dần qua từng năm. Bước đầu đảm bảo nhu cầu đi lại 
cho nhân dân một số khu vực thôn nóc, vừa phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp 
của địa phương. 

Địa bàn thôn 4 xã Trà Dơn, nơi triển khai dự án, là thôn xa nhất của xã, 
phần lớn diện tích quế hiện có cũng như quy hoạch trồng mới quế Trà My và 
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sâm Ngọc Linh của xã Trà Dơn đều tập trung tại thôn 4, do nơi đây thỏa mãn 
các điều kiện về khí hậu, đất đai, độ cao, phù hợp để phát triển vùng nguyên 
liệu chuyên canh. Tuy nhiên, hiện nay, vùng thôn 4 (126 hộ, 564 nhân khẩu, 3 
khu dân cư, 4 nóc) chưa có đường ô tô, nhân dân chủ yếu đi lại bằng đường 
mòn dân sinh kết nối với đường Trà Dơn - D1/K8 - Trà Leng. Việc vận chuyển 
hàng hóa, nguyên vật liệu, sản phẩm nông lâm nghiệp không thực hiện được. 
Đời sống nhân dân còn quá nhiều khó khăn.  

Để khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, thực hiện thành 
công vùng chuyên canh quế Trà My, sâm Ngọc Linh tập trung của xã Trà Dơn, 
cũng như phục vụ nhu cầu dân sinh, xóa bỏ tình trạng trắng về giao thông vùng 
thôn 4 xã Trà Dơn, thì việc đầu tư tuyến đường giao thông nối từ đường Trà Dơn 
- D1/K8 - Trà Leng về vùng nguyên liệu thôn 4 Trà Dơn là thực sự cần thiết.  

Qua khảo sát hướng tuyến thực tế, dự án cơ bản bám theo đường mòn 
dân sinh của nhân dân thôn 4, có điểm đầu đấu nối vào tuyến D1/K8, điểm 
cuối tuyến tại vùng chuyên canh quế Trà My có diện tích lớn, tập trung. Trên 
suốt chiều dài tuyến 4,1 km đi qua các khu dân cư của thôn 4, vườn trồng quế 
hiện có của nhân dân, phương án đào đắp nền đường không lớn lắm. Dự án có 
quy mô phù hợp, có tính bức xúc cao cần ưu tiên đầu tư, đảm bảo tính khả thi 
và phát huy được hiệu quả sử dụng sau đầu tư. 

Ngoài ra, tại Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
công trình: Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2016 - 2020, thì trên địa bàn xã Trà Dơn dự kiến được đầu tư tuyến 
đường ô tô lâm nghiệp dài 10km; quy mô: Đường lâm nghiệp cấp III, mặt cắt 
ngang đường: 4,5m, kết cấu nền đường bằng đất, các công trình thoát nước trên 
tuyến: cống qua đường, ngầm qua suối bằng rọ đá. Chủ đầu tư: Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.  

Qua khảo sát thực tế của địa phương cũng như nhu cầu cấp bách và khớp 
nối đồng bộ với mạng lưới quy hoạch giao thông, quy hoạch vùng nguyên liệu 
của huyện thì tuyến đường ô tô lâm nghiệp của xã Trà Dơn (theo Quyết định số 
891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016) có điểm đầu đồ án kết nối với điểm cuối của 
dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn; điểm cuối kết nối 
với tuyến đường vào vùng quế gốc thôn 3 xã Trà Leng qua sông Leng (thể hiện 
trên bản đồ xã Trà Dơn - Trà Leng kèm theo, Khu vực thôn 3 xã Trà Leng quy 
hoạch 589,7 ha quế, 901 ha sâm Ngọc Linh). Dự kiến khi hình thành các dự án 
này sẽ tạo thành vành đai giao thông liền mạch, thông suốt, kết nối các vùng 
nguyên liệu tập trung của 2 xã Trà Dơn, Trà Leng; giúp cho việc giao thông đi 
lại của nhân dân 2 xã được thuận lợi; phục vụ công tác trồng rừng, khai thác 
chế biến lâm sản theo quy hoạch phát triển rừng tỉnh Quảng Nam. 

Từ những phân tích như trên, việc đầu tư dự án Đường giao thông vào 
vùng nguyên liệu xã Trà Dơn là thực sự cần thiết. 

 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ 

Nội dung hồ sơ được lập tuân thủ theo quy định của Đầu tư công số 
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39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản pháp luật hiện hành. 

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

- Dự án “Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn” phù hợp với 
danh mục 09 dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng 
nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND 
ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh. 

- Phù hợp với vùng quy hoạch bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, sâm 
Ngọc Linh, cây dược liệu trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2018 - 
2025, định hướng đến năm 2030. 

- Phù hợp với mục tiêu Đề án sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện 
Nam Trà My được HĐND huyện thông qua tại (Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 
ngày 05/8/2016 của HĐND huyện Nam Trà My) tại xã Trà Dơn. 

- Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông & Vận tải, UBND 
huyện ... đi kiểm tra thực địa; được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện thí 
điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu 
tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 3147/UBND-KTN ngày 
05/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.  

- Dự án phù hợp với kế hoạch đầu tư đường ô tô lâm nghiệp xã Trà Dơn 
theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh. 

 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm 

Dự án đề xuất đầu tư nhóm C là phù hợp. 

5. Các nội dung Báo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C 

- Mục tiêu của dự án là xây dựng đường giao thông vào vùng nguyên liệu 
xã Trà Dơn. 

- Quy mô và phạm vi đầu tư: phù hợp với thực địa, vùng quy hoạch nguyên 
liệu, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cấp đường. 

- Dự kiến tổng mức đầu tư được lập căn cứ các quy định hiện hành của Nhà 
nước là phù hợp với quy mô đầu tư công trình. 

- Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án phù hợp với thực tế và khả 
năng huy động các nguồn lực đầu tư. 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững 

Dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
phù hợp với phát triển bền vững, đảm bảo dự án phát huy được hiệu quả sau khi 
đầu tư, đồng thời đáp ứng nguyện vọng nhân dân vùng dự án./. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Tỉnh hỗ trợ, số tiền 14,670 tỷ đồng; 
Ngân sách huyện đối ứng, số tiền: 4,150 tỷ đồng. 

Dự kiến huy động vốn, như sau: 
ĐVT: Triệu đồng. 
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Nguồn vốn Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Tổng cộng 

1. NS Tỉnh hỗ trợ 14.670                  -                   -   14.670 

2. NS huyện đối ứng 1.500 1.325 1.325 4.150 

Tổng cộng 16.170 1.325 1.325 18.820 

IV. Kết luận: 

Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn thuộc 
huyện, dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn đã tuân thủ 
đúng các quy định của Luật Đầu tư công; đáp ứng các yêu cầu về quy mô, mục 
tiêu ý nghĩa và các quy định hiện hành khác của Nhà nước; đảm bảo đủ điều 
kiện trình thẩm định, phê duyệt. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án: Đường giao thông vào vùng nguyên liệu xã Trà Dơn, kính đề nghị 
các cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, TC;      Đã ký 
- Lưu VT-UBND.   
       Nguyễn Thế Phước 


		2020-03-04T10:32:39+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<snnptnt@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




