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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 2183/TTr-BQLGT ngày 
19/11/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 
trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ 
ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và 
kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư 
báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3. 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. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. 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 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương;
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- Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn 
ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B;

- 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 khởi công mới trong kế 
hoạch trung hạn 2021 – 2025 của tỉnh Quảng Nam.

- Công văn số 7776/UBND-KTTH ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh về việc 
đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 
14B; Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình;

- Các tài liệu có liên quan khác.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
Dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc được HĐND 

tỉnh quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Nghị quyết: số 
23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021; số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 với một số nội 
dung như sau: 

1. Tên dự án: Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc.
2. Dự án nhóm: B.
3. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 550.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tỷ 

đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: 
- Ngân sách trung ương: 440 tỷ đồng. 
- Ngân sách tỉnh: 110 tỷ đồng.
6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2025.
II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ:
1. Thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh từ năm 2022-2025 sang năm 2021-

2024.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7910/BKHĐT-

KTĐPLT ngày 15/11/2021 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án khởi công 
mới trong kế hoạch trung hạn năm 2021-2025 của tỉnh Quảng Nam; ý kiến của 
UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 03/11/2021 về việc đề nghị 
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điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, dự 
án Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội thị thị trấn Tân Bình; để dự 
án đủ điều kiện được giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, việc điều 
chỉnh thời gian thực hiện dự án là cần thiết và phù hợp. Đơn vị thẩm định đã điều 
chỉnh lại thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2024 cho phù hợp với ý kiến của 
UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam.

IV. KẾT LUẬN:
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chỉnh Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, 
huyện Đại Lộc.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo Thường trực HĐND 
tỉnh xem xét, thống nhất cho phép UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án để đủ 
điều kiện kịp thời giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương đã 
bố trí trong năm 2021; UBND tỉnh sẽ báo cáo HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư tại kỳ họp trong tháng 12/2021./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND tỉnh;
- Sở GTVT;
- BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 
ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

Dự án: Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B 
Địa điểm: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam

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 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng;

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 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 Văn bản 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 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 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;

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 đ ịnh số 1189/QĐ -UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại các 
Nghị quyết số 23/NQ-HĐND và số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021;

Căn cứ Quyết đ ịnh số 2721/QĐ -UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ 
ĐT.609C đến Quốc lộ 14B;

Căn cứ Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc cắt giảm kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2021 và 
bổ sung kế hoạch vốn cho dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B;
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C ăn cứ Quyết định số 2792/Q Đ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nối 
từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B;

C ă n cứ Văn bản số 2128/SKH Đ T-QHTH ngày 18/10/2021 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 
Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B;

C ă n cứ Văn bản số 7776/UBND-TH ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường nối từ 
ĐT.609C đến Quốc lộ 14B; Cầu Tân Bình và đường tránh Quốc lộ 14E qua nội 
thị thị trấn Tân Bình;

Căn cứ Văn bản 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;

C ă n cứ V ă n bản số 2440/SKH Đ T-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;

Ban QLDA ĐTXD các CTGT Quảng Nam báo cáo thẩm định nội bộ điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B; Địa 
điểm: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm xây dựng: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
7. Tổng mức đầu tư: 550.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tỷ đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
9. Thời gian thực hiện: 2022-2025 (Theo Nghị Quyết số 55/NQ-H Đ ND 

ngày 22/7/2021 của Hội đ ồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và Quyết đ ịnh số 
2721/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam).

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
1. Giới thiệu chung
Dự án Đ ư ờng nối từ Đ T.609C đ ến Quốc lộ 14B đ ã đ ư ợc H Đ ND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 
19/4/2021, số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021; phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết 
định số 2721/QĐ-UBND ngày 24/9/2021. Hiện nay dự án đang được triển khai 
bước thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
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2. Quy mô đầu tư: Theo quy mô đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 
Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 24/9/2021, theo đó:

Xây dựng đường nối từ ĐT.609C tại Km7+250/ĐT.609C đến Quốc lộ 14B 
tại Km42+413/QL.14B, tổng chiều dài tuyến L=3,93km (kể cả cầu) với các nội 
dung như sau:

- Cấp đường: Cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005.
- Tốc độ thiết kế 60 Km/h; độ dốc dọc lớn nhất: 6%.
- Quy mô công trình cầu: Vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL (tuổi thọ 

thiết kế là 100 năm).
- Tần suất lũ thiết kế: + Công trình cầu: 1%.

+ Cống và đường: 25% (phương án nền đường 
báo động III).

- Mặt cắt ngang: Bnền = 9,0m = 8,0m (mặt và lề gia cố) + 2x0,5m (lề).
- Bề rộng cầu: 9,0m = 8,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ chắn, lan can).
- Kết cấu mặt đ ư ờng: Bê tông nhựa, mô đ un đ àn 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 sông Vu Gia: cấp V (BxH=20x4)m.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến dài 3,93Km.
3. Tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện dự án, khả năng cân 

đối nguồn vốn đầu tư, huy động các nguồn vốn và nguồn lực khác
3.1. Tổng mức đầu tư dự án: 550.000.000.000 đồng (Theo Quyết định số 

2721/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam).
- Chi phí Xây dựng : 426.755.991.000 đồng
- Chi phí Quản lý dự án : 5.466.630.000 đồng
- Chi phí Tư vấn ĐTXD : 16.445.173.000 đồng
- Chi phí Khác : 7.683.799.000 đồng
- Chi phí Dự phòng : 35.125.037.000 đồng
- Chi phí đền bù giải tỏa : 58.523.370.000 đồng
 Tổng cộng : 550.000.000.000 đồng

3.2. Cơ cấu nguồn vốn
(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 và Quyết định số 
2721/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B)

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.
+ Ngân sách Trung ương: 440.000.000.000 đồng.
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+ Ngân sách địa phương: 110.000.000.000 đồng.
4. Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế và 

khả năng huy động các nguồn lực
4.1. Tiến độ thực hiện: Năm 2022 – 2025 (Theo Nghị Quyết số 55/NQ-

HĐND ngày 22/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam và Quyết định 
số 2721/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam).

4.2. Khả năng huy động các nguồn lực: Theo Quyết định số 2783/QĐ-
UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cắt giảm kế hoạch 
vốn ngân sách Trung ương năm 2021 và bổ sung kế hoạch vốn cho dự án Đường 
nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, trong đó:

- Kế hoạch vốn năm 2021 sau điều chỉnh: 78.677.000.000 đồng (Bảy mươi 
tám tỷ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

5. Lý do điều chỉnh chủ trương đầu tư về thời gian thực hiện dự án
Dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B được Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị 
Quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021; số 55/NQ-HĐND ngày 22/7/2021. Dự 
án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND 
ngày 24/9/2021, theo đó tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung 
ương 440 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 110 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 
2022 - 2025.

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 đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư  tại Văn bản số 2440/SKHĐT-
QHTH ngày 17/11/2021, Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh Quảng Nam thực 
hiện điều chỉnh thời gian thực hiện dự án chuyển từ giai đoạn 2022-2025 sang 
giai đoạn 2021-2025. 

Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ ĐT.609C đến 
Quốc lộ 14B; Địa điểm: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu, kính 
đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định, trình phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;   
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: GTVT, Tài Chính; Xây dựng;
- UBND huyện Đại Lộc;
- Giám đốc Ban (b/cáo);
- Lưu VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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