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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  1157 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  06 tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu 

 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

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

06/TTr-UBND ngày 09/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 99/BC-

SKHĐT ngày 04/3/2020 và hồ sơ kèm theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019 và các Nghị quyết của HĐND tỉnh số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, số 

36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ủy ban nhân 

dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu 

Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu; với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ kịp 

thời công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai, bão lũ xảy ra và liên kết phát triển 

vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa 

bàn 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 Bắc Trà My. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 27.000.000.000 đồng; 

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

phóng mặt bằngvà đầu tư phần còn lại của dự án  

10. Quy mô đầu tư  

a) Hạng mục cầu: 

- Quy mô: Vĩnh cửu.  

- Chiều dài cầu: Khoảng 60m. 

- Kết cấu: Bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. 
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- Tần suất thiết kế dự kiến: P = 1-4%. 

- Khổ cầu: B = 7m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can) = 8,0m 

- Tải trọng thiết kế: HL93. 

b) Hạng mục đường dẫn: 

- Tổng chiều dài đường dẫn khoảng 1,5Km. 

- Cấp đường: Đường cấp V, miền núi (TCVN 4054:2005). 

 - Mặt cắt ngang: Bnền = 6,5m = 3,5m(mặt đường) + 2x1,0m(lề gia cố) + 

2x0,5m(lề đất). 

 - Tải trọng tính toán: 

Tính áo đường: Trục xe 10T. 

Tính công trình: H30-XB80.  

 - Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

- Xây dựng hệ thống công trình hạ tầng trên tuyến (hệ thống rãnh dọc, cống 

thoát nước ngang, .... và hệ thống ATGT theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT).  

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

12. 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 12/BC-UBND ngày 09/01/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My. 

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

99/BC-SKHĐT ngày 04/3/2020 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, XD, GTVT; 

- UBND huyện Bắc Trà My;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN.               
()E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\To Trinh\TT 2020\3 05.TTr PD chu truong dau tu du an Cau 
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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: 99 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 04  tháng 03 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 

09/01/2020 của UBND huyện Bắc Trà My trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu. 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 chủ trương đầu tư 

dự án: Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu, 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 chủ trương đầu tư. 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 12/BC-UBND ngày 09/01/2020 của UBND 

huyện Bắc Trà My. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 13/BC-UBND 

ngày 09/01/2020 của UBND huyện Bắc Trà My. 

5. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 75/BC-SKHĐT 

ngày 02/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

6. 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 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. 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. 
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- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020. 

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 vận tải. 

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

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

Nam. 

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

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

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 27.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện Bắc 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 đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 -2022. 

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

1. Sở Giao thông (Công văn số 341/SGTVT-QLCLCT ngày 20/02/2020): 

- Về sự cần thiết đầu tư: Cầu Sông Oa hiện trạng nằm trên tuyến đường vào 

khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, kết cấu cầu tràn, chiều 

dài 36m, bề rộng 4m. Sau đợt lũ cuối nam 2016, phần cầu và đường dẫn bị hư 

hỏng nặng, địa phương khắc phục tạm để người và xe máy qua lại, ô tô không lưu 

thông được. Việc đầu tư cầu Sông Oa mới để thay thế cho cầu cũ đã hỏng là cần 

thiết. 

- Về quy mô đầu xây dựng:  

+ Phần cầu: Quy mô vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT dự ứng lực; tần suất 

thiết kế vượt lũ: từ 1% - 4%; chiều dài khoảng 60m (sẽ được nghiên cứu và đề 

xuất tại bước nghiên cứu khả thi); khổ cầu: 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan 

can) = 8,0m; tải trọng thiết kế: HL93. 

Riêng phần đường dẫn chiều dài phụ thuộc vào vị trí bố trí cầu, trên cơ sở 

bản đồ tổng thể, Sở Giao thông vận tải đưa ra vị trí xây dựng cầu Sông Oa theo 
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03 phương án: 

+ Phương án 01: Cách cầu cũ khoảng 01 Km về phía hạ lưu, khi đó đoạn nối 

tuyến ĐH12.BTM và ĐH5.BTM dài khoảng 0,4Km (tạo thành tuyến đường ngắn 

nhất), quy mô đường cấp V miền núi, nền rộng 6,5m, mặt và lề gia cố rộng 5,5m. 

Đoạn từ cầu mới về cầu cũ (bên phải sông): xây dựng đoạn tuyến dài khoảng 

1,2Km, quy mô đường GTNT cấp B, nền rộng 5,0m, mặt đường rộng 3,5m. 

+ Phương án 02: Cách cầu cũ khoảng 0,5 Km về phía hạ lưu, khi đó đoạn 

nối tuyến ĐH12.BTM và ĐH5.BTM dài khoảng 0,8Km (dài hơn phương án 01 

một ít), quy mô giống phương án 01. Đoạn từ cầu mới về cầu cũ (bên phải sông): 

xây dựng đoạn tuyến dài khoảng 0,6Km, quy mô giống phương án 01. 

+ Phương án 03: Vị trí xây dựng cầu mới gần cầu cũ, khi đó đoạn nối tuyến 

ĐH12.BTM và ĐH5.BTM dài khoảng 1,5Km (tuyến đường tránh sẽ dài nhất), 

quy mô giống phương án 01.  

So sánh 03 phương án dự kiến đặt vị trí cầu mới, phương án 01 hoặc phương 

án 02 là tôt nhất vì có chiều dài ngắn hơn và cũng giải quyết được vấn đề dân sinh 

cho người dân tại khu vực. Tuy nhiên 02 phương án này có một phần đất xây dựng 

trong Quy hoạch quần thể khu di tích lịch sử Trung Trung bộ - Nước Oa nên cần 

phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý Khu di tích. Trường hợp không được chấp 

thuận thì chọn vị trí xây dựng theo phương án 03.  

Các đề xuất kiến nghị của Sở Giao thông vận tải đã được UBND huyện Bắc 

Trà My đã có văn bản số 307/UBND-BQL ngày 26/02/2010 giải trình, bổ sung 

làm rõ về vị trí xây dựng, quy mô đầu tư và tính khả thi thực hiện dự án nhằm 

không ảnh hưởng đến dự án Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị khu 

di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, huyện Bắc Trà My, tỉnh 

Quảng đã được Thủ tướng Chính phê duyệt tại Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 

29/04/2011, đồng thời tổng mức đầu tư của đề xuất không lớn hơn PA1 và PA2 

theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải.          

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Cầu sông Oa (cầu K25) được đầu tư xây dựng 

hoàn thành năm 2008, giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người 

dân trong khu vực và là tuyến đường phục vụ nhân dân tham quan khu di tích lịch 

sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa, đồng thời giải quyết kịp thời giao thông 

đi lại cho nhân dân cho các xã vùng cao huyện Bắc Trà My và Nam Trà My khi 

cầu ngầm sông Oa và cầu ngầm sông Trường trên tuyến Quốc lộ 40B bị ngập 

nước vào mùa mưa lũ. Qua quá trình sử dụng, cộng với chế độ thủy văn lòng sông 

thay đổi làm cho cây cầu xuống cấp nghiêm trọng, đợt mưa lũ cuối năm 2016 đã 

làm xói lở hoàn toàn phần đường dẫn đầu cầu, trụ cầu nhịp số 1 bị sụt lún, phần mố 

cầu bị gãy đổ hơn 1/2 nên không thể lưu thông đi lại được, mặc dù địa phương đã 

khắc phục tạm để người và xe máy qua lại, tuy nhiên việc lưu thông qua lại cầu 

bằng cần ô tô rất khó khăn. Vì vậy việc đầu tư xây dựng mới cầu Sông Oa và 

đường dẫn để thay thế cho cầu cũ đã hư hỏng là cần thiết.  

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

định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
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dự án Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu 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 hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh mục 

dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định 

số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. Cầu Sông Oa và đường dẫn thuộc tuyến 

đường ĐH12 của huyện Bắc Trà My, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông 

của huyện tại Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và định hướng 

kéo dài, mở rộng đường ĐH12 và quy hoạch vùng đến năm 2020 và năm 2030 

của UBND huyện Bắc Trà My. 

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 30.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

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

5. Các nội dung đầu tư: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung:  

a.1. Hạng mục cầu: 

- Quy mô: Vĩnh cửu.  

- Kết cấu: Bằng BTCT và BTCT dự ứng lực, chiều dài khoảng 60m. 

- Tần suất thiết kế dự kiến: P=1-4%. 

- Khổ cầu: B = 7m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can) = 8,0m 

- Tải trọng thiết kế: HL93. 

a.2. Hạng mục đường: 

 - Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1,5Km. 

+ Cấp đường: Đường cấp V, miền núi (TCVN 4054 : 2005).  

 + Mặt cắt ngang: Bnền = 3,5m (mặt đường) + 2x1,0m (lề gia cố) + 2x0,5m 

(lề đất) = 6,5m 

 + Tải trọng tính toán: 

Tính áo đường: Trục xe 10T. 

Tính công trình: H30-XB80.  

 + Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng. 

- Xây dựng hệ thống công trình hạ tầng trên tuyến (hệ thống rãnh dọc, cống 

thoát nước ngang, .... và hệ thống ATGT theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT).  

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Huyện Bắc 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 dự kiến bố trí 27.000.000.000 đồng giai đoạn 2020-2022 (theo Báo 
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cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 75/BC-SKHĐT ngày 

02/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) và phần vốn ngân sách huyện Bắc Trà 

My dự kiến bố trí 3.000.000.000 đồng năm 2021-2022 (theo Báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 13/BC-UBND ngày 09/01/2020 của UBND 

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

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 

gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2022; qua xem xét các văn bản thẩm định 

nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất tiến 

độ thực hiện dự án 2020-2022. 

f) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 

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

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án được lập trên cơ sở dự tính khối lượng theo 

thiết kế sơ bộ và định mức, đơn giá công việc thực hiện theo quy định của nhà 

nước; 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, đảm 

bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp 

thẩm quyền. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 

hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 

hiện hành. 

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 Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu. Kính đề nghị 

UBND tỉnh Quảng Nam xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND H.Bắc Trà My; 

- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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 UBND TỈNH QUẢNG NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 75 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  02  tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

dự án cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu, huyện Bắc Trà My 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My. 

   

Theo đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 

cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu của UBND huyện Bắc Trà My tại Tờ 

trình số 03/TTr-UBND ngày 09/01/2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn dự án, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 11/BC-UBND ngày 

09/01/2020 của UBND huyện Bắc Trà My. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 12/BC-UBND 

ngày 09/01/2020 của UBND huyện Bắc Trà My. 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từ ngân sách 

huyện đầu tư dự án số 13/BC-UBND ngày 09/01/2020 của UBND huyện Bắc 

Trà My. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

2. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về bổ 

sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

3. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 

4. Quyết định số 4122/QĐ-UBND này 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020. 

5. Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về đánh 

giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu 

tư công năm 2020. 

6. Công văn số 341/SGTVT-QLCLCT ngày 20/02/2020 của Sở Giao 
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thông Vận tải về tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án cầu Sông 

Oa và đường dẫn hai đầu cầu. 

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 

225/SKHĐT-QHTH ngày 20/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định 

1. Tên dự án: Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 30.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách tỉnh 27.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện Bắc Trà My 3.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 27.000 triệu đồng. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông 

đường bộ. 

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2022. 

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

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 463/STC-ĐT 

ngày 26/02/2020 của Sở Tài chính) 

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh đã thống 

nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng 

thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh đã 

giao 28 danh mục dự án khởi công mới, trong đó có dự án này. Tuy nhiên chưa 

được giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng như mức bố trí kế vốn cho dự án. 

Về mức bố trí vốn năm 2020: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân 

đối trong dự nguồn kế hoạch vốn năm 2020 là 256.663 triệu đồng cho 28 dự án 

khởi công mới để tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho dự án này phù hợp. Nhu 

cầu vốn còn lại đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 
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2025 để thực hiện dự án. 

Về tổng mức đầu tư dự án: Theo Sở Tài chính, năm 2021 là năm đầu thời 

kỳ ổn định ngân sách mới nên khả năng tăng thu, vượt thu là rất khó. Hơn nữa 

phải trích 50% nguồn tăng thu, 70% nguồn vượt thu để tạo nguồn cải cách tiền 

lương nên nguồn cân đối tăng thêm để thực hiện các đề án mới trình HĐND tỉnh 

và bổ sung vốn đầu tư gặp khó khăn. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

nghiên cứu tham mưu tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh cho dự 

án phù hợp trong khả năng cân đối vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về quy trình thủ tục đầu tư 

Dự án đã được HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 2020 

theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. 

UBND huyện Bắc Trà My đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Về tổng mức đầu tư 

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Bắc Trà My, UBND tỉnh báo cáo 

HĐND tỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 

11/12/2019 là 30.000 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 27.000 triệu đồng. Tuy 

nhiên, tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019, HĐND tỉnh chỉ giao danh mục dự án, không giao tổng mức đầu tư. 

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư dự án trên cơ sở 

Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh, báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư của UBND huyện Bắc Trà My; ý kiến thẩm định chủ trương 

đầu tư dự án cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu của Sở Giao thông Vận tải 

tại Công văn số 341/SGTVT-QLCLCT ngày 20/02/2020. 

3. Về nguồn vốn đầu tư 

Đối với nguồn ngân sách huyện: UBND huyện Bắc Trà My đã thẩm định 

nguồn và khả năng cân đối nguồn từ ngân sách huyện tại Báo cáo số 13/BC-

UBND ngày 09/01/2020 và bố trí kế hoạch vốn năm 2021 - 2022. 

Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019, HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và đầu tư từ năm 2020 theo Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn vốn 

ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 

của UBND tỉnh. 
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4. Về cân đối vốn 

Đối với nguồn ngân sách huyện: Tại Báo cáo số Báo cáo số 13/BC-

UBND ngày 13/01/2020, UBND huyện Bắc Trà My thống nhất bố trí 3.000 

triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện thực hiện đầu tư dự án năm 2021 là 1.500 

triệu đồng và năm 2022 là 1.500 triệu đồng. 

Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí 27.000 triệu đồng thực hiện đầu tư phù 

hợp với khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh. 

5. Mức vốn bố trí đối với nguồn ngân sách tỉnh 

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh bố trí 27.000 triệu đồng từ 

nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, 

kể từ năm 2020. 

 III. Kết luận 

Dự án cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu dự kiến có tổng mức đầu tư 

30.000 triệu đồng đã được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 nguồn ngân sách tỉnh và đầu 

tư từ năm 2020 tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019; HĐND tỉnh bổ 

sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết 

số 35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019; UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 

trí 27.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và phù hợp trong khả năng cân đối 

thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2020. 

Đề nghị UBND huyện Bắc Trà My hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định 

báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo; cân đối nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện thực hiện đầu 

tư phần còn lại là 3.000 triệu đồng. 

  
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, QHTH, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 341/SGTVT-QLCLCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  20 tháng 02 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định 

chủ trương đầu tư cầu Sông Oa 

và đường dẫn hai đầu cầu, huyện 

Bắc Trà My. 

   Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam. 

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 72/SKHĐT-TĐDA ngày 

13/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu, huyện Bắc 

Trà My. Sau khi kiểm tra, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Về sự cần thiết đầu tư: 

Cầu Sông Oa hiện trạng nằm trên tuyến đường vào khu Di tích lịch sử 

cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa, kết cấu cầu tràn, chiều dài 36m, bề rộng 

4m. Sau đợt lũ cuối năm 2016, phần cầu và đường dẫn bị hư hỏng nặng, địa 

phương khắc phục tạm để người và xe máy qua lại, ô tô không lưu thông được. 

Việc đầu tư cầu Sông Oa mới để thay thế cho cầu cũ đã hỏng là cần 

thiết, bởi vì: 

- Dự án phục vụ nhu cầu đi lại an toàn cho người dân các xã Trà Sơn, 

Trà Tân, nhất là vào mùa mưa lũ.  

- Dự án sẽ kết nối hạ tầng giao thông trong Quần thể khu di tích lịch sử 

Trung Trung Bộ - Nước Oa với các tuyến đường giao thông trong khu vực, 

góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử của Quần thể. 

- Trường hợp cầu Sông Trường và cầu Nước Oa trên QL.40B chưa đầu 

tư xây dựng thì trong mùa mưa lũ khi 02 cầu này bị ngập, các phương tiện đi 

theo tuyến ĐH12.BTM, qua cầu này về lại QL.40B tại Km63+100 để đi lên 

huyện Nam Trà My.     

2. Về quy mô đầu tư xây dựng:  

Đối với công trình này, việc xem xét lựa chọn vị trí cầu có liên quan 

đến quy mô đầu tư công trình, do vậy, căn cứ bản đồ tổng thể gửi kèm, Sở 

GTVT có ý kiến như sau: 

- Vị trí theo phương án 1: Cách cầu cũ khoảng 1Km về phía hạ lưu. 

Cầu Sông Oa mới sẽ kết nối tuyến ĐH12.BTM và ĐH5.BTM tạo thành tuyến 

đường ngắn nhất, tránh ngập tại cầu Sông Trường và cầu Nước Oa trên 

QL.40B vào mùa mưa lũ, theo đó, quy mô như sau:   

+ Phần cầu: 

 Quy mô: Vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT dự ứng lực. 

 Tần suất vượt lũ thiết kế: Dự kiến từ 1%  4%, chiều dài khoảng 

60m (sẽ được nghiên cứu và đề xuất tại bước nghiên cứu khả thi).  
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 Khổ cầu: 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,50m (gờ lan can) = 8,0m. 

 Tải trọng thiết kế: HL93. 

+ Phần đường: 

 Đoạn nối tuyến ĐH12.BTM và ĐH5.BTM (chiều dài khoảng 

0,4Km): Quy mô đường cấp V miền núi (TCVN 4054-2005), nền rộng 6,5m, 

mặt và lề gia cố rộng 5,5m; tải trọng tính toán áo đường: trục 100kN (hoặc 

trục 10T cho đường BTXM). 

 Đoạn từ cầu mới về cầu cũ (bên phải sông): Để giải quyết nhu 

cầu dân sinh cho người dân tại khu vực, xây dựng đoạn tuyến dài khoảng 

1,2Km có quy mô đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014), nền rộng 5,0m, 

mặt rộng 3,5m; tải trọng tính toán áo đường: trục 100kN (hoặc trục 10T cho 

đường BTXM), tính cống: H30 - XB80. 

- Vị trí theo phương án 2: Cách cầu cũ khoảng 0,5Km về phía hạ lưu, 

khi đó tuyến đường tránh (như nói ở phương án 1) sẽ dài hơn một ít, theo đó, 

quy mô như sau:  

+ Phần cầu: Quy mô giống phương án 1. 

+ Phần đường: 

 Đoạn nối tuyến ĐH12.BTM và ĐH5.BTM (chiều dài khoảng 

0,8Km): Quy mô giống phương án 1. 

 Đoạn từ cầu mới về cầu cũ (bên phải sông): Xây dựng đoạn 

tuyến dài 0,6Km, quy mô giống phương án 1. 

- Vị trí theo phương án 3: Vị trí xây dựng cầu mới gần vị trí cầu cũ, khi 

đó tuyến đường tránh sẽ dài nhất, theo đó, quy mô như sau: 

+ Phần cầu: Quy mô giống phương án 1. 

+ Phần đường (thuộc tuyến ĐH12.BTM, chiều dài khoảng 1,5Km): 

Quy mô đường cấp V miền núi (TCVN 4054-2005), nền rộng 6,5m, mặt và lề 

gia cố rộng 5,5m; tải trọng tính toán áo đường: trục 100kN (hoặc trục 10T cho 

đường BTXM); tính cống: H30 - XB80. 

So sánh 03 phương án, phương án 1 hoặc phương án 2 là tốt nhất vì có 

chiều dài tuyến đường tránh ngắn hơn và cũng giải quyết được vấn đề dân sinh 

cho người dân tại khu vực. Tuy nhiên, 02 phương án này có một phần đất xây 

dựng trong Quy hoạch Quần thể khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa 

nên cần phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý Khu di tích. Trường hợp không 

được chấp thuận thì chọn vị trí xây dựng theo phương án 3.      

Vậy, Sở GTVT có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- UBND huyện Bắc Trà My; 

- Lưu: VT, QLCLCT. 
Nhân/Y_kien_tham_gia_chu_truong_dau_tu_cau Song Oa va 

duong dan-Bac Tra My 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                           

                     
                               

Trần Ngọc Thanh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC TRÀ MY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

Số:   11  /BC-UBND 

 

Bắc Trà My, ngày  09  tháng 01  năm 2020 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ CHƯƠNG ĐẦU TƯ 

Dự án: Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu 

Địa điểm: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 

   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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

đầu tư công trung hạn và kế hoạch hằng năm; Nghị định 120/NĐ-CP ngày 

13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung 

hạn và hằng năm; 

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; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; 

UBND huyện Bắc Trà My kính trình HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu sông Oa và 

đường dẫn hai đầu cầu, huyện Bắc Trà My với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu. 

2. Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

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

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Trà My. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 

Dự kiến tổng mức đầu tư: 30.000.000.000 đồng.Trong đó: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx
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TT Hạng mục chi phí Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng  23.625.000.000 

2 Chi phí quản lý dự án 508.705.000 

3 Chi phí tư vấn 1.992.680.000 

4 Chi phí khác 615.592.000 

5 Chi phí dự phòng 1.558.023.000 

6 Giải phóng mặt bằng 1.700.000.000 

  Tổng cộng  30.000.000.000 
 

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

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Khái quát về công trình: 

Bắc Trà My là một huyện miền núi nằm về phía Tây Nam của tỉnh Quảng 

Nam. Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của trung ương, tỉnh và 

các ngành chức năng, UBND huyện Bắc Trà My đã ưu tiên đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng khu vực các xã đặc biệt khó khăn nhất để người dân phát triển kinh 

tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy 

nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên đến nay một số dự án lớn bị hư hỏng nặng 

do mưa lũ gây ra vẫn chưa thể khắc phục được. 

Thời gian qua, khi cầu ngầm sông Oa và cầu ngầm sông Trường trên 

tuyến Quốc lộ 40B bị ngập nước vào mùa mưa lũ thì người dân sinh sống tại các 

xã vùng cao của huyện như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà 

Kavà huyện Nam Trà My thường đi lại trên tuyến đường vào khu di tích Nước 

Oa xã Trà Tân qua cầu sông Oa (cầu K25) được đầu tư xây dựng hoàn thành 

năm 2008 do Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư 

mới đến được trung tâm huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, thành phố Tam Kỳ,... 

và ngược lại. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ cuối năm 2016 đã làm xói lỡ hoàn toàn 

phần đường dẫn đầu cầu, trụ cầu nhịp số 1 bị sụt lún, phần mố cầu bị gãy đổ hơn 

1/2 nên không thể lưu thông đi lại được. Trước tình hình đó, UBND huyện Bắc 

Trà My đã huy động mọi nguồn lực để khắc phục bằng phương án gia cố rọ đá 

phần đường dẫn và mố cầu để phục vụ việc đi lại của con em học sinh cũng như 

người dân trên địa bàn xã Trà Tân, thôn Tân Hiệp xã Trà Sơn. 

Cầu sông Oa nằm trên trục đường ĐH12 của huyện tại lý trình khoảng 

Km5+500. Điểm đầu của ĐH12 có lý trình Km0+00 tại đầu cầu sông Trường 

(giao cắt với đường Nam Quảng Nam); Điểm cuối lý trình Km7+400 (giao cắt 

với đường ĐH5), cụ thể như sau: 

- Đoạn từ cầu sông Trường lý trình Km0+00 đến đoạn lý trình Km4+200: 

mặt đường bê tông xi măng rộng 3,5m; nền đường rộng 5m. 

- Đoạn từ lý trình Km4+200- lý trình Km5+450 (dài 1,25km) là đường đất 

rộng 4m, có độc dốc cao, trơn trượt mỗi khi trời mưa. 

- Đoạn từ Km5+450 đến Km5+700 thuộc xã Trà Tân là đường bê tông 

rộng 5,5m. 
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- Đoạn từ Km5+700- Km7+400: là đường bê tông nhựa mặt đường rộng 

5,5m; nền đường rộng 7,5m, trên tuyến có hai cầu tại Km7+300, Km7+400, 

trong đó cầu khe Tân lý trình Km7+300 bề rộng 6,5m. 

(Đường ĐH5 có điểm đầu tại Ngã ba Đồng Trang (xã Trà Tân) giao cắt 

Quốc lộ 40B), điểm cuối giáp Quốc lộ 40B tại thôn 8 xã Trà Tân. Đoạn từ Ngã 

ba Đồng Trang đến thôn 7 xã Trà Tân dài 3,7km bằng BTXM bề rộng 6,5m; 

đoạn còn lại đến giáp QL40B BTXM rộng 4m). 

* Các tài liệu liên quan nghiên cứu: 

- Quyết định số 3370/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện Bắc 

Trà My về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Bắc 

Trà My giai đoạn đến năm 2020; 

- Công văn số 1775/UBND-KTHT ngày 30/8/2019 của UBND huyện Bắc 

Trà My về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục đặt số hiệu tên đường 

huyện (ĐH) trên địa bàn huyện Bắc Trà My; Quy hoạch vùng huyện Bắc Trà 

My đến năm 2020 và năm 2030; 

- Đề án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Trà My đến năm 2020 và 

năm 2030 được HĐND huyện Bắc Trà My khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 9 

ngày 21/5/2019; 

- Văn bản số 39/ThD-SXD ngày 15/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng 

Nam về kết quả thẩm định Quy hoạch xây dựng đồ án Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030; 

- Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 07/02/2017 của Thủ tướng chính phủ 

về việc công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 983/VH-QG ngày 4/8/1992 của Bộ Văn hóa – Thông tin  

công nhận Khu di tích Nước Oa được là Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia; 

- Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng chính phủ về 

việc phê duyệt dự án Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích  

lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ Nước Oa, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng 

Nam. 

2. Sự cần thiết của chương trình để thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch: 

2.1. Sự cần thiết đầu tư: 

Cầu sông Oa (Cầu K25) do Tổng đội Thanh Niên Xung phong tỉnh Quảng 

Nam làm chủ đầu tư và xây dựng hoàn thành trong năm 2008 với quy mô cầu 

bản Bê tông cốt thép dài 36m, mặt cầu rộng 4m nhằm phục vụ việc lưu thông đi 

lại cũng như phát triển khu di tích lịch sử Nước Oa, tuy nhiên do nguồn kinh phí 

hạn hẹp nên cầu được xây dựng với quy mô thấp, trong đợt mưa lũ cuối năm 

2016 đã làm xói lỡ hoàn toàn phần đường dẫn đầu cầu, trụ cầu nhịp số 01 bị sụt 

lún, phần mố cầu bị gãy đổ hơn 1/2 nên không thể lưu thông đi lại được. 
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Hiện nay, cầu sông Oa trên tuyến ĐH12.BTM dự kiến đầu tư xây dựng 

nằm trong quần thể khu di tích Nước Oa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

công nhận là di tích cấp Quốc gia tại Quyết định số 983/VH-QG ngày 4/8/1992 

và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá 

trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa tại Quyết định số 

648/QĐ-TTg ngày 19/4/2011. Đây là khu vực mang tính lịch sử trọng đại trong 

giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên thời gian qua đã thu hút được rất 

nhiều lượt khách đến thăm quan cũng như về thăm lại chiến trường xưa của các 

vị lão thành cách mạng đã từng sống và chiến đấu. 

Để phát huy và bảo tồn khu di tích lịch sử Cách mạng Trung Trung Bộ - 

Nước Oa cũng như phát triển du lịch lịch sử trong thời gian đến, UBND huyện 

đã tiến hành quy hoạch tổng thể hệ thống giao thông khu vực kết nối khu di tích 

trên cơ sở các tuyến giao thông hiện trạng có mở rộng, nâng cấp nhằm phục vụ 

việc đi lại, thăm quan của du khách trong thời gian đến, trong đó tuyến đường 

giao thông ĐH5 được đầu tư một phần và ĐH12 được quy hoạch với quy mô 

đường giao thông cấp V miền núi, hai tuyến đường này được kết nối với nhau và 

kết nối với Quốc lộ 40B, Quốc lộ 24C. 

Xây dựng cầu mới thay thế cầu cũ kết nối Quốc Lộ 40B nhằm phục vụ 

cho hơn 90 hộ dân tại thôn Tân Hiệp xã Trà Sơn và xã Trà Tân trong việc đi lại, 

vận chuyển hàng hóa, lương thực, học tập và cứu chữa người bệnh khi đau ốm. 

Mở rộng kết nối giao thông giữa tổ, thôn, xã và các vùng lân cận, tạo động lực 

để thúc đẩy việc phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển kinh tế rừng hơn 400ha 

từ các loại gỗ keo nguyên liệu từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững, giúp 

cho người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, giao lưu văn hóa để nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần. Ngoài ra dự án phục vụ nhiều mục tiêu trong việc bảo 

tồn, phát huy giá trị lịch sử của quần thể khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ 

Nước Oa huyện Bắc Trà My, phục vụ việc phát triển du lịch lịch sử trong thời 

gian đến, khai thác vận hành thủy điện Nước Oa. 

Xét về tổng thể việc đầu tư xây dựng dự án là hết sức cần thiết và cấp bách 

nhằm phục vụ cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu người bệnh khi có thiên tai, bảo lũ xảy 

ra cho hơn 20 ngàn người dân các xã vùng núi cao huyện Bắc Trà My, huyện Nam 

Trà My khi chưa đầu tư xây dựng hai ngầm sông Trường và sông Oa trên tuyến 

Quốc lộ 40B đi qua địa bàn huyện. 

2.3. Sự phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch: 

Đây là tuyến đường ĐH12 của huyện hiện đang lưu thông với bề rộng nền 

(4-5)m, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông của huyện tại Quyết định 

số 3370/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND huyện Bắc Trà My, công văn 

số 1775/UBND-KTHT ngày 30/8/2019 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh 

mục đặt số hiệu tên đường huyện (ĐH) trên địa bàn huyện Bắc Trà My; Quy 

hoạch vùng huyện Bắc Trà My đến năm 2020 và năm 2030. 

3. Mục tiêu, phạm vi và quy mô chương trình: 

3.1. Mục tiêu đầu tư: 



 5 

Đầu tư xây dựng dự án nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

đi lại của người dân và học tập của con em học sinh, cứu chữa người bệnh khi 

đau ốm và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn xã Trà Tân và Trà Sơn. Mở rộng 

kết nối giao thông giữa tổ, thôn, xã và tuyến đường ĐH12, Quốc lộ 40B, tạo 

động lực để thúc đẩy việc phát triển kinh tế, phát triển du lịch, đặc biệt là phát 

triển kinh tế rừng từ các loại gỗ keo nguyên liệu từng bước xóa đói giảm nghèo 

bền vững, giúp cho người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, giao lưu văn hóa 

để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. 

Dự án sau khi được xây dựng sẽ phá bỏ thế bị cô lập người dân các xã 

vùng cao như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka của huyện 

Bắc Trà My cũng như toàn bộ người dân của huyện Nam Trà My, phục vụ kịp 

thời công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai, bão lũ xảy ra khi kết nối tuyến 

đường giao thông huyết mạch là quốc lộ 40B thông qua tuyến ĐH5, ĐH12, 

đường Nam Quảng Nam, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trong khu vực, tạo 

sự tiếp cận nhanh chóng với các đầu mối giao thông khu vực. 

3.2.Quy mô đầu tư: 

3.2.1. Phạm vi đầu tư:  

Xây dựng tại vị trí cầu cũ có điều chỉnh về phía thượng lưu khoảng 15m 

nhằm mục đích giảm chi phí phá dỡ công trình, tận dụng vị trí có lòng sông hẹp 

để giảm khẩu độ cầu và tăng bán kính đường cong nằm.  

* Lý do chọn vị trí: 

Nhìn trên bản đồ tổng thể, trên đoạn tuyến có thể có nhiều vị trí để xây 

dựng cầu thay thế vị trí cũ để rút ngắn chiều dài tuyến đường đầu cầu, tuy nhiên 

qua khảo sát thực tế ngoài hiện trường thì vị trí số 01 có bề rộng lòng sông rộng 

dẫn đến khẩu độ cầu sẽ lớn hơn tại vị trí cầu cũ nên chi phí đầu tư sẽ lớn hơn, 

đồng thời có một đoạn tuyến đường dẫn nằm đi cắt ngang qua khu di tích Trung 

Trung Bộ - Nước Oa (di tích cấp Quốc gia) nên không thể đầu tư xây dựng 

được; Vị trí số 02 khẩu độ cầu nhỏ (khoảng 48m), tuy nhiên phần phần mố cầu 

phía Trà Tân nằm sát với đường Bê tông hiện có và cũng nằm trong diện tích đất 

của khu tích tích Trung Trung Bộ - Nước Oa nên việc khớp nối rất khó khăn, 

phần đường dẫn phía Trà Sơn phải thiết kế mới hoàn toàn, không tận dụng lại 

đường cũ được nên kinh phí sẽ lớn, đồng thời phải mở mới tuyến đường về các 

hộ dân tại thôn Tân Hiệp cũng như đến thủy điện Nước Oa do chênh lệch cao độ 

giữa cầu và tuyến đường cũ tương đối lớn, không thể kết nối được làm tăng chí 

phí đầu tư xây dựng cũng như chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Chính vì vậy, việc lựa chọn vị trí xây dựng cầu như hiện nay (vị trí số 03) 

là phù hợp với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cũng như phát triển du 

lịch trong thời gian đến đối với quần thể khu di tích lịch sử Cách mạng Trung 

Trung Bộ - Nước Oa; phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải của 

huyện cũng như phục vụ công trình việc vận hành, khai thác Thủy điện Nước 

Oa, tạo điều kiện thuận lợi trong việc lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa của 

người dân. Đây cũng là phương án thuận lợi nhất trong việc tạo điều kiện cho 

địa phương phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế rừng. 
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- Điểm đầu dự án: nối với đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào khu di 

tích lịch sử Nước Oa, xã Trà Tân; 

- Điểm cuối: nối với đường bê tông tại thôn Tân Hiệp xã Trà Sơn lý trình 

khoảng Km4+200; 

- Chiều dài dự án: khoảng 1,5Km. 

3.2.2. Quy mô đầu tư: 

* Phần cầu: Xây dựng mới cầu Sông Oa, với các nội dung như sau: 

- Kết cấu: Cầu dầm BTCT và BTCT dự ứng lực, chiều dài nhịp dự kiến 

L=2x24m. 

  - Khổ cầu: B = 7,0 ( phần xe chạy)+2x0,5m (lan can) = 8,0m. 

  - Tần suất thiết kế dự kiến: 1%-4%. 

  - Tải trọng thiết kế: HL93; người đi bộ 3x10
-3

Mpa; 

  - Quy mô: Vĩnh cửu. 

* Phần đường giao thông và đường dẫn hai đầu cầu:  

Công trình cầu sông Oa nằm trên tuyến đường ĐH12 được quy hoạch với 

quy mô đường cấp V miền núi có bề rộng nền đường là 6,5m, đồng thời công 

trình cầu sẽ phục vụ nhiều mục tiêu khác nhau bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử 

của quần thể khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ Nước Oa huyện Bắc Trà My, 

phục vụ việc phát triển du lịch lịch sử trong thời gian đến, ngoài ra dự án cũng 

phục vụ nhiều mục tiêu khác như: việc lưu thông đi lại, vận chuyển hàng hóa 

của trên 90 hộ dân tại thôn tân Hiệp, xã Trà Sơn và nhân dân khu xã Trà Tân; 

phục vụ việc lưu thông đi lại và khai thác vận hành thủy điện Nước Oa. Đồng 

thời, đây cũng là tuyến đường duy nhất phục vụ việc đi lại cho hơn 20 ngàn 

người dân các xã vùng cao như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, 

Trà Ka của huyện Bắc Trà My cũng như toàn bộ người dân của huyện Nam Trà 

My lưu thông đi lại, tránh lũ khi cầu ngầm sông Oa và sông Trường trên tuyến 

Quốc lộ 40B bị ngập nước vào mùa mưa lũ nên lựa chọn mặt cắt ngang cầu có 

Bề rộng phần mặt cầu 7m là phù hợp. 

Quy mô kỹ thuật chủ yếu như sau: 

 - Cấp hạng: Đường cấp V miền núi theo TCVN 4054-05. 

 - Bề rộng nền đường: 

  B = 3,5 (mặt đường) + 2*1 (lề gia cố) + 2*0,5 (lề đất) = 6,5m.  

 - Kết cấu nền, mặt đường và lề gia cố: 

 + Mặt đường BTXM M300 đá 1x2 dày 24cm; 

 + Lót giấy dầu chống thấm nước; 

 + Lớp Cấp phối đá dăm K98 dày 18 cm; 

 + Đắp đất nền đầm chặt K98 dày 30cm; 

 - Khổ cống bằng khổ nền đường; 

 - Tải trọng thiết kế:  
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 + Mặt đường trục xe 100KN;  

 + Thiết kế cầu bản và cống hộp HL93, cống tròn H30-XB80; 

 - Hệ thống đảm bảo an toàn giao thông theo QCVN 41-2016. 

3.3. Giải phóng mặt bằng 

Tuyến đi theo hiện trạng của tuyến cũ có chỉnh tuyến một số đoạn. Phạm 

vi mở rộng sẽ Chủ đầu tư phối hợp các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm 

đếm, thu hồi đất, lập phương án hỗ trợ đền bù, GPMB theo đúng quy định. Khối 

lượng giải phóng mặt bằng được đo vẽ theo hồ sơ thiết kế và hành lang giải 

phóng mặt bằng. 

4. Dự kiến tổng mức vốn và cơ cấu nguồn lực thực hiện chương trình, bao 

gồm danh mục dự án, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công, huy động các 

nguồn vốn và nguồn lực khác: 

4.1. Dự kiến tiến độ thực hiện: Năm 2020-2022. 

4.2. Khả năng huy động các nguồn lực: Theo tình hình phát triển kinh tế - 

xã hội và các nguồn thu hiện nay của tỉnh Quảng Nam, việc huy động và phân 

bổ nguồn vốn như đã phân tích trên là đáp ứng yêu cầu cho dự án. 

5. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn và tiến độ thực hiện chương trình phù hợp 

với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn theo thứ tự ưu tiên hợp lý, 

bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả: 

Năm thực hiện 

Nguồn vốn ngân  

sách tỉnh 

(triệu đồng) 

Nguồn vốn ngân  

sách huyện 

(triệu đồng) 

Ghi chú 

2020 6.800  

Chi phí tư vấn, Chi phí 

GPMB, Chi phí XD, chi 

phí quản lý dự án và các 

chi phí khác 

2021 13.500 1.500 
Chi phí tư vấn, Chi phí 

XD, chi phí quản lý dự án 

và các chi phí khác 

2022 6.700 1.500 

Chi phí tư vấn, Chi phí 

XD, chi phí quản lý dự án, 

các chi phí khác và chi phí 

dự phòng 

Tổng cộng 27.000 3.000  

6. Xác định chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành 

sau khi chương trình kết thúc: 

6.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: 

 



 8 

TT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 
Thành tiền 

I 

Chi phí Xây dựng sau thuế (đã bao gồm chi phí 

HMC) Gxd 23.625.000.000 

1 Nền, mặt đường G1 7.665.000.000 

2 Cầu chính G2 14.385.000.000 

3 Các hạng mục khác G3 1.575.000.000 

I Chi phí Xây dựng sau thuế Gxd 22.500.000.000 

1 Nền, mặt đường G1 7.300.000.000 

2 Cầu chính G2 13.700.000.000 

3 Các hạng mục khác G3 1.500.000.000 

II Chi phí Quản lý dự án  Gql 508.705.000 

III Chi phí Tư vấn ĐTXD Gtv 1.992.680.000 

1 Chi phí khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi Tv1 260.000.000 

2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Tv2 140.850.000 

3 Chi phí khảo sát bước TKBVTC Tv3 275.000.000 

4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công Tv4 282.825.000 

5 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Tv5 32.850.000 

6 Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng Tv6 31.725.000 

7 Chi phí giám sát thi công xây dựng Tv7 606.825.000 

8 

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi 

công xây lắp Tv8 53.100.000 

9 

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu KS, 

lập TKBVTC Tv9 4.552.000 

10 

Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn 

giám sát Tv10 4.952.000 

11 Chi phí cắm mốc GPMB Tv11 150.000.000 

12 Chi phí kiểm định chất lượng công trình Tv12 150.000.000 

IV Chi phí Khác Gk 615.592.000 

1 Lệ phí thẩm định dự án K1 5.100.000 

2 Lệ phí thẩm định thiết kế K2 6.341.000 

3 Lệ phí thẩm định thiết kế K3 6.136.000 

4 Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ K4 78.900.000 

5 Chi phí bảo hiểm công trình K5 106.875.000 

6 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT thi công xây lắp K6 22.500.000 

7 

Phí thẩm định HSMT và KQLCNT tư vấn KS, lập 

TKBVTC K7 2.000.000 

8 

Phí thẩm định HSMT và KQLCNT tư vấn giám sát 

TC K8 2.000.000 

9 Chi phí kiểm toán K9 301.290.000 

10 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán K10 84.450.000 
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TT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 
Thành tiền 

V Chi phí Dự phòng Gdp 1.558.023.000 

1 Chi phí Dự phòng Gdp 1.558.023.000 

VI Chi phí BT-GPMB Gbt 1.700.000.000 

VII Tổng cộng TMĐT 30.000.000.000 

6.2. Chi phí vận hành: Bố trí từ nguồn vốn Quỹ bảo trì địa phương để vận 

hành, sửa chữa khắc phục các hư hỏng, thường xuyên duy tu phát quang, nạo vét 

cống, rãnh dọc đảm bảo thoát nước, sơn lan can gờ chắn cầu. 

7. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động những ảnh hưởng, tác động về môi 

trường, xã hội,tính toán hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội: 

7.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng tác động môi trường, xã 

hội: 

a. Chất lượng không khí: Trong quá trình thi công do quá trình san lấp mặt 

bằng, vận chuyển vật liệu nên những hoạt động này cũng góp phần làm tăng nồng 

độ bụi. Nhiệt độ cao, tốc độ gió vào những ngày thời tiết khô hanh cũng làm tăng 

lượng bụi. Việc khai thác, vận chuyển vật liệu cũng ảnh hưởng đến chất lượng 

không khí đó là bụi công trình gây ô nhiễm trên toàn khu vực, ảnh hưởng do bụi 

sẽ tác động đến khu vực tập trung dân cư dọc hai bên tuyến đường. 

b. Tiếng ồn: Dân cư quanh khu vực tuyến thi công và các đường vận 

chuyển sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, nguồn gây ồn và chấn động do các thiết bị, 

trạm trộn bê tông, các xe vận chuyển vật liệu và lưu thông.  

c. Ô nhiễm môi trường nước:  

- Xây dựng công trình sẽ làm ô nhiễm nguồn nước do độ đục tăng lên kéo 

theo việc hạn chế sự phát triển của động vật và sinh vật dưới nước. 

- Hệ sinh thái nông nghiệp và hệ sinh thái địa phương sẽ bị ảnh hưởng do 

nguồn nước cuốn sa bồi, tác dụng đến đầm lầy ở lân cận vùng có công trình. Việc 

xây dựng cầu cũng gây nhiều ô nhiễm cho môi trường nước. Ô nhiễm cục bộ từ 

cống rãnh, lán trại, dầu mỡ của xe máy, kho thiết bị, dầu mỡ đã sử dụng. 

d. Môi trường đất và xói lở: Khi triển khai Công trình sẽ gây ô nhiễm môi 

trường đất, phần lớn là chất thải xây dựng đất, đá, xi măng, cát, ... 

e. Các hệ sinh thái: Tuyến đi qua khu vực có điều kiện tự nhiên đồng nhất, 

việc nâng cấp cải tạo của công trình diễn ra trong phạm vi hẹp, nhìn chung quá 

trình xây dựng sẽ không ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái trong khu vực.  

f. Đời sống cộng đồng và các hoạt động kinh tế: 

- Trong giai đoạn xây dựng: 

+ Làm gián đoạn giao thông, cản trở giao tiếp xã hội. Do khối lượng vận 

chuyển vật liệu lớn, để xây dựng công trình nên giao thông trong giai đoạn xây 

dựng sẽ mang lại cả sự bất tiện lẫn sự mất an toàn đối với dân cư trong khu vực 

và giao thông thông thường. 
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+ Trong quá trình làm đường, ô nhiễm phát sinh do công trình như bụi, 

tiếng ồn từ máy móc xây dựng, vận chuyển, khói từ trạm trộn... gây phiền hà cho 

dân cư sống ven đường. 

+ Mật độ công nhân xây dựng tăng lên, bệnh dịch do chất thải mất vệ sinh 

môi trường. Sự có mặt của công nhân xây dựng làm thay đổi nếp sinh hoạt của 

dân địa phương, việc tiếp nhận thanh niên bản xứ vào lực lượng lao động sẽ góp 

phần cho cơ hội làm tăng mức sống nói chung. 

- Trong quá trình khai thác đường: 

+ Khi công trình hình thành, các hoạt động kinh tế và nhịp độ giao thông sẽ 

tăng lên sẽ cải thiện thu nhập của dân cư địa phương quanh tuyến. Các hạ tầng cơ 

sở cũng như dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, điện nước sẽ được cải thiện dần. Các 

dịch vụ mua bán, trao đổi cũng được phát triển. 

+ Do dòng xe qua lại hàng ngày càng gia tăng gây nên sự ô nhiễm phát tán 

từ dòng xe trên đường như: nồng độ bụi, nồng độ chất độc và tiếng ồn sẽ phần 

nào ảnh hưởng đến sức khỏe của dân ven đường. 

* Các biện pháp giảm thiểu: 

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động kinh tế xã hội: 

- Trong quá trình xây dựng dự án để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa của 

người dân thuận lợi tiến hành thi công 1/2 mặt đường, sau khi đảm bảo cường độ 

để thông xe tiến hành thi công 1/2 mặt đường còn lại. 

-Xây dựng cống tạm, đường tạm đảm bảo giao thông đi lại trên tuyến. 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động tới các điều kiện tự nhiên: 

- Giai đoạn thi công: Trong thời gian thi công, bụi thải ra từ các công việc 

làm đất sẽ được khống chế bằng cách tưới nước. Quá trình trộn bê tông sẽ được 

tiến hành ở khu vực xa các nơi dân cư, thường xuyên tưới nước trên các đoạn 

tuyến có dân cư tập trung mà xe thi công thuờng qua lại và khu vực xung quang 

công trường. Các bao xi măng phải được chứa trong kho có ván che lọc bụi, khi 

trộn khô phải che chắn bụi cho các máy trộn, cần phải có các biện pháp đảm bảo 

môi truờng trong quá trình xây dựng, biện pháp thi công hợp lý. 

- Giai đoạn vận hành: Trồng cây xanh 2 bên đường. Dải cây xanh này có 

vai trò quan trọng là hạn chế khuyếch tán bụi, lọc bụi không khí và hút bớt tiếng 

ồn cũng như khí thải độc hại của xe cộ gây ra. 

c. Biện pháp giảm tiếng ồn: 

Đặt các trạm trộn bê tông cách xa khu dân cư, trường học tối thiểu 200m, 

các máy thi công, máy phát có mức ồn <70 dBA. Giảm tốc độ các xe tải trọng 

nặng gần khu dân cư. 

d. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước: 

- Các lán trại thi công không được xây dựng cạnh nguồn nước gần hơn 

50m. 

- Cung cấp cho công nhân những chậu rửa và thùng chứa chất thải được 

thiết kế thích hợp. Không được đổ trực tiếp các chất thải sinh hoạt, dầu mỡ xe 



 11 

máy trực tiếp xuống sông. Phải có người phụ trách việc kiểm soát công trường 

nhằm duy trì tiêu chuẩn an toàn môi trường nước đặc biệt là dầu mỡ, các chất độc 

hại rửa trôi trên mặt đường trong giai đoạn vận tải. 

- Cung cấp các hệ thống vệ sinh di động và chở chất thải đến những nơi 

chôn vùi thích hợp. 

- Các rãnh thoát nước từ đường phải được trang bị các hố thu cát, sạn tại 

các điểm liên quan để loại đất trôi ra khỏi nước mưa các hố lắng đơn giản có thể 

được coi là biện pháp kinh tế nhất. Cần phải duy trì bảo dưỡng thường xuyên. 

e. Biện pháp giảm thiểu xói mòn, mất đất:  

Tránh thi công đào đắp vào những tháng có lượng mưa cao, hạn chế chiều 

dài độ dốc và giữ cho vùng diện tích trồng của bề mặt đất ở mức tối thiểu. Tạo ra 

bề mặt phủ cho đất bằng cách trồng cỏ trên các vùng gần đường, gần vùng trung 

gian và vùng dân. Tránh việc dọn sạch thảm thực vật ở các dải trung gian, dự trữ 

các thảm nguyên thủy ở bất kỳ nơi nào có thể được. 

Nhìn chung các tác động của Công trình xây dựng đến môi trường là trực 

tiếp, nhưng những tác động này đến môi trường là chấp nhận được. Công trình 

tạo điều kiện tốt thúc đẩy sự pháp triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Bắc Trà 

My và các vùng lân cận, là một khu vực đầy tiềm năng về kinh tế của đất nước, 

góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

7.2. Tính toán hiệu quả đầu tư về Kinh tế - xã hội: 

Dự án sẽ đem lại những hiệu quả rất lớn như: 

- Tạo điều kiện dễ dàng và thuận lợi phục vụ việc đi lại cho hơn 90 hộ dân 

tại thôn Tân Hiệp xã Trà Sơn và xã Trà Tân trong việc học tập và cứu chữa 

người bệnh khi đau ốm, vận chuyển hàng hóa, lương thực, cây Keo nguyên liệu 

sẽ được thuận lợi, giảm được giá thành đầu vào, tăng giá trị sản phẩm đầu ra. Thị 

trường nông thôn được mở rộng, kích thích người nông dân tăng gia sản xuất, làm 

thay đổi bộ mặt nông thôn, thu nhập của các hộ dân tăng, đời sống được nâng lên, 

từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững. 

- Hoàn thiện tuyến đường ĐH12 theo quy hoạch của huyện, tạo nên hệ 

thống giao thông đồng bộ, kết nối liên tục từ Quốc lộ 40B - tuyến Nam Quảng 

Nam - QL24C- ĐH12- ĐH5- Quốc lộ 40B. 

- Phát triển du lịch tại địa phương, phát huy giá trị của quần thể khu di tích 

Nước Oa, phục vụ vận hành thủy điện Nước Oa, khai thác phát triển hơn 400ha 

keo nguyên liệu. 

- Phá bỏ thế bị cô lập các xã vùng núi cao của huyện Bắc Trà My, huyện 

Nam Trà My khi có động đất, lũ lụt và sạt lỡ đất xảy ra, phục vụ kịp thời việc cứu 

trợ, cứu nạn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trong khu vực. 

8. Phân chia các dự án thành phần: Không phân chia dự án thành phần. 

9. Giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Trà My. 
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- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020. 

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

Oa và đường dẫn hai đầu cầu. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My kính đề nghị 

HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao 

thông Vận tải quan tâm xem xét, thẩm định và phê duyệt để dự án sớm được 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, GTVT, TC; 

- Lưu: VTUB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Thái Hoàng Vũ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC TRÀ MY 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:  12 /BC-UBND Bắc Trà My, ngày 09  tháng  01  năm 2020 
 
 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

Báo cáo Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ  

Dự án: Cầu sông Oa và đƣờng dẫn hai đầu cầu 

Địa điểm: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 
                        

 
 

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG 

ĐẦU TƢ: 

1. Tên công trình: Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu;  

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My. 

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

4. Mục tiêu đầu tư:  

Đầu tư xây dựng dự án nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

đi lại của người dân và học tập của con em học sinh, cứu chữa người bệnh khi 

đau ốm và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn xã Trà Tân và Trà Sơn. Mở rộng 

kết nối giao thông giữa tổ, thôn, xã và tuyến đường ĐH12, Quốc lộ 40B, tạo 

động lực để thúc đẩy việc phát triển kinh tế, phát triển du lịch, đặc biệt là phát 

triển kinh tế rừng từ các loại gỗ keo nguyên liệu từng bước xóa đói giảm nghèo 

bền vững, giúp cho người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, giao lưu văn hóa 

để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. 

Dự án sau khi được xây dựng sẽ phá bỏ thế bị cô lập người dân các xã 

vùng cao như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka của huyện 

Bắc Trà My cũng như toàn bộ người dân của huyện Nam Trà My, phục vụ kịp 

thời công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai, bão lũ xảy ra khi kết nối tuyến 

đường giao thông huyết mạch là quốc lộ 40B thông qua tuyến ĐH5, ĐH12, 

đường Nam Quảng Nam, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trong khu vực, tạo 

sự tiếp cận nhanh chóng với các đầu mối giao thông khu vực. 

 5. Tổng mức đầu tư: Dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 30.000.000.000 

đồng (Ba mươi tỷ đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng 23.625.000.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án 508.705.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD 1.992.680.000 đồng; 

- Chi phí khác 615.592.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng 1.558.023.000 đồng. 

- Giải phóng mặt bằng 1.700.000.000 đồng; 
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6. Quy mô và giải pháp kỹ thuật chính: 

6.1. Quy mô đầu tư: 

* Phần cầu: Xây dựng mới cầu Sông Oa, với cách nội dung như sau: 

- Kết cấu: Cầu dầm BTCT và BTCT dự ứng lực, chiều dài nhịp dự kiến 

L=2x24m. 

- Khổ cầu: B = 7,0 ( phần xe chạy)+2x0,5m (lan can) = 8,0m. 

- Tần suất thiết kế dự kiến: 1%-4%. 

- Tải trọng thiết kế: HL93; người đi bộ 3x10-3Mpa; 

- Quy mô: Vĩnh cửu. 

* Phần đường giao thông và đường dẫn hai đầu cầu:  

Quy mô kỹ thuật chủ yếu như sau: 

- Cấp hạng: Đường cấp V miền núi theo TCVN 4054-05; 

- Bề rộng nền đường: 

 B = 3,5 (mặt đường) + 2*1 (lề gia cố) + 2*0,5 (lề đất) = 6,5m.  

- Kết cấu nền, mặt đường và lề gia cố: 

+ Mặt đường BTXM M300 đá 1x2 dày 24cm; 

+ Lót giấy dầu chống thấm nước; 

+ Lớp Cấp phối đá dăm K98 dày 18 cm; 

 + Đắp đất nền đầm chặt K98 dày 30cm; 

- Khổ cống bằng khổ nền đường; 

- Tải trọng thiết kế:  

 + Mặt đường trục xe 100KN;  

 + Thiết kế cầu bản và cống hộp HL93, cống tròn H30-XB80; 

- Hệ thống đảm bảo an toàn giao thông theo QCVN 41-2016. 

7. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh 27.000 triệu đồng;  

- Vốn ngân sách huyện 3.000 triệu đồng. 

8. Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng 

ngày 18/6/2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

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

II. Nhận xét, đánh giá về nội dung Báo cáo Đề xuất chủ trƣơng đầu 

tƣ: 

1. Sự cần thiết, mục tiêu đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh 

giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

- Cầu sông Oa và đường dẫn phục vụ cho hơn 90 hộ dân tại thôn Tân Hiệp 

xã Trà Sơn và xã Trà Tân trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, lương thực, 

học tập và cứu chữa người bệnh khi đau ốm. Đây cũng là tuyến đường duy nhất 
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để người dân sinh sống tại các xã vùng cao của huyện như Trà Tân, Trà Đốc, Trà 

Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka và huyện Nam Trà My lưu thông mỗi khi mùa 

mưa lũ về làm ngập ngầm sông Trường và ngầm sông Oa trên tuyến Quốc lộ 40B. 

Cầu cũ được xây dựng với kết cấu mố và trụ cầu bằng bê tông không có cốt thép, 

sau thời gian sử dụng hơn 10 năm cộng với chế độ thủy văn lòng sông thay đổi 

làm cho cây cầu xuống cấp nghiệm trọng, đợt mưa lũ cuối năm 2016 đã làm xói 

lỡ hoàn toàn phần đường dẫn đầu cầu, trụ cầu nhịp số 1 bị sụt lún, phần mố cầu bị 

gãy đổ hơn 1/2 nên không thể lưu thông đi lại được.  

Do tính bức về giao thông nên UBND huyện Bắc Trà My đã huy động mọi 

nguồn lực để khắc phục bằng phương án gia cố rọ đá phần đường dẫn và mố cầu 

để phục vụ việc đi lại của con em học sinh. Việc khắc phục như trên chỉ mang 

tính chất tạm thời trong thời gian ngắn, không đảm bảo an toàn cho người dân 

cũng như các phương tiện khi lưu thông đi lại, đặc biệt là phần mố trụ cầu còn lại 

có nguy cơ sẽ sụp đổ khi mưa lũ xảy ra.  

- Tuyến đường nằm trong quy hoạch phát triển giao thông của huyện về 

nâng cấp tuyến ĐH12, phát huy giá trị của quần thể khu di tích Nước Oa được 

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích cấp Quốc gia tại Quyết 

định số 983/VH-QG ngày 4/8/1992. 

- Dự án sau khi được xây dựng sẽ phá bỏ thế bị cô lập vào mùa mưa và kết 

nối với tuyến đường giao thông huyết mạch là quốc lộ 40B, mở rộng kết nối 

giao thông giữa các vùng lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận 

chuyển hàng hóa góp phần phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, đảm bảo 

an ninh chính trị trong khu vực. 

2. Đánh giá về mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

2.1 Mục tiêu dự án: 

Đầu tư xây dựng dự án nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

đi lại của người dân và học tập của con em học sinh, cứu chữa người bệnh khi 

đau ốm và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn xã Trà Tân và Trà Sơn. Mở rộng 

kết nối giao thông giữa tổ, thôn, xã và tuyến đường ĐH12, Quốc lộ 40B, tạo 

động lực để thúc đẩy việc phát triển kinh tế, phát triển du lịch, đặc biệt là phát 

triển kinh tế rừng từ các loại gỗ keo nguyên liệu từng bước xóa đói giảm nghèo 

bền vững, giúp cho người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, giao lưu văn hóa 

để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. 

Dự án sau khi được xây dựng sẽ phá bỏ thế bị cô lập người dân các xã 

vùng cao như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka của huyện 

Bắc Trà My cũng như toàn bộ người dân của huyện Nam Trà My, phục vụ kịp 

thời công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai, bão lũ xảy ra khi kết nối tuyến 

đường giao thông huyết mạch là quốc lộ 40B thông qua tuyến ĐH5, ĐH12, 

đường Nam Quảng Nam, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trong khu vực, tạo 

sự tiếp cận nhanh chóng với các đầu mối giao thông khu vực. 

2.2. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: 

Quy mô dự án phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông của huyện Bắc 
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Trà My tại Đề án quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Trà My đến năm 2020 và 

năm 2030. 

2.3. Các qui trình, vi phạm áp dụng: 

- Qui trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263-2000; 

- Qui trình khoan thăm dò địa chất 22TCN 259-2000, 22TCN 262-2000; 

- Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054:2005; 

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05; 

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017; 

- Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông 

vận tải ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông 

thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông;  

- Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 ban hành Quy định tạm 

thời về kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng 

công trình giao thông; 

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18-79; 

Và các tiêu chuẩn khác. 

2.4. Địa điểm xây dựng: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

2.5. Phạm vi đầu tư: 

Đầu tư xây dựng Cầu sông Oa và tuyến đường hai đầu cầu: 

Điểm đầu dự án: nối với đường giao thông vào khu di tích lịch sử Nước 

Oa, xã Trà Tân; Điểm cuối: nối với đường bê tông tại thôn Tân Hiệp xã Trà Sơn; 

Chiều dài dự án: khoảng 1,5Km. 

3. Đánh giá về khái toán tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả 

năng cân đối nguồn vốn đầu tư công: 

3.1. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) là 

phù hợp với tiêu chuẩn, định mức đầu tư xây dựng trên địa bàn. 

3.2. Cơ cấu nguồn vốn: 

TT Năm 

Kinh phí (triệu đồng) 

Ngân sách tỉnh 
Ngân sách huyện 

Bắc Trà My 
Tổng cộng 

1 Năm 2020 6.800   6.800 

2 Năm 2021 13.500 1.500 15.000 

3 Năm 2022 6.700 1.500 8.200 

  Tổng cộng  27.000 3.000 30.000 

  Tỷ lệ % 90% 10% 100% 

3.3. Khả năng cân đối nguồn vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự 

án: 

http://vbcddh.mt.gov.vn/documents/5243.aspx
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Nguồn vốn đầu tư để thực hiện dự án xin hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và ngân 

sách huyện vì vậy trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ hàng năm Chủ đầu tư 

phải tiến hành cân đối nguồn vốn, lựa chọn triển khai hoàn thành dứt điểm từng 

đoạn tuyến phù hợp với mức vốn được phân bổ để đưa dự án vào vận hành và 

khác thác sớm nhất, tuyệt đối không làm dàn trải gây nợ đọng. 

4. Về tiến độ triển khai thực hiện: 

4.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 

- Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư: Quý I/2019. 

- Lập, thẩm định, quyết định đầu tư: Quý II/2020. 

4.2. Thời gian thực hiện đầu tư: 

- Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu: 

Quý III/2020. 

- Triển khai xây dựng Quý IV/2020. 

- Hoàn thành, Bàn giao công trình đưa vào sử dụng và quyết toán công 

trình: Quý II/2022. 

5. Đánh giá về tác động môi trường, xã hội của dự án: 

5.1. Phân tích đánh giá sơ bộ về tác động môi trường: 

a. Chất lượng không khí: Trong quá trình thi công do quá trình san lấp mặt 

bằng, vận chuyển vật liệu nên những hoạt động này cũng góp phần làm tăng nồng 

độ bụi. Nhiệt độ cao, tốc độ gió vào những ngày thời tiết khô hanh cũng làm tăng 

lượng bụi. Việc khai thác, vận chuyển vật liệu cũng ảnh hưởng đến chất lượng 

không khí đó là bụi công trình gây ô nhiễm trên toàn khu vực, ảnh hưởng do bụi 

sẽ tác động đến khu vực tập trung dân cư dọc hai bên tuyến đường. 

b. Tiếng ồn: Dân cư quanh khu vực tuyến thi công và các đường vận 

chuyển sẽ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, nguồn gây ồn và chấn động do các thiết bị, 

trạm trộn bê tông, các xe vận chuyển vật liệu và lưu thông.  

c. Ô nhiễm môi trường nước:  

- Xây dựng đường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước do độ đục tăng lên kéo theo 

việc hạn chế sự phát triển của động vật và sinh vật dưới nước. 

- Hệ sinh thái nông nghiệp và hệ sinh thái địa phương sẽ bị ảnh hưởng do 

nguồn nước cuốn sa bồi, tác dụng đến đầm lầy ở lân cận vùng có công trình. Việc 

xây dựng cầu cũng gây nhiều ô nhiễm cho môi trường nước. Ô nhiễm cục bộ từ 

cống rãnh, lán trại, dầu mỡ của xe máy, kho thiết bị, dầu mỡ đã sử dụng. 

d. Môi trường đất và xói lở: Khi triển khai Công trình sẽ gây ô nhiễm môi 

trường đất, phần lớn là chất thải xây dựng đất, đá, xi măng, cát, ... 

e. Các hệ sinh thái: Tuyến đi qua khu vực có điều kiện tự nhiên đồng nhất, 

việc nâng cấp cải tạo của công trình diễn ra trong phạm vi hẹp, nhìn chung quá 

trình xây dựng sẽ không ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái trong khu vực.  

f. Đời sống cộng đồng và các hoạt động kinh tế: 

- Trong giai đoạn xây dựng:  
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+ Làm gián đoạn giao thông, cản trở giao tiếp xã hội. Do khối lượng vận 

chuyển vật liệu lớn, để xây dựng nền mặt đường bằng nên giao thông trong giai 

đoạn xây dựng sẽ mang lại cả sự bất tiện lẫn sự mất an toàn đối với dân cư trong 

khu vực và giao thông thông thường. 

+ Trong quá trình làm đường, ô nhiễm phát sinh do công trình như bụi, 

tiếng ồn từ máy móc xây dựng, vận chuyển, khói từ trạm trộn nhựa... gây phiền hà 

cho dân cư sống ven đường. 

+ Mật độ công nhân xây dựng tăng lên, bệnh dịch do chất thải mất vệ sinh 

môi trường. Sự có mặt của công nhân xây dựng làm thay đổi nếp sinh hoạt của 

dân địa phương, việc tiếp nhận thanh niên bản xứ vào lực lượng lao động sẽ góp 

phần cho cơ hội làm tăng mức sống nói chung. 

- Trong quá trình khai thác đường: 

+ Khi công trình hình thành, các hoạt động kinh tế và nhịp độ giao thông sẽ 

tăng lên sẽ cải thiện thu nhập của dân cư địa phương quanh tuyến. Các hạ tầng cơ 

sở cũng như dịch vụ xã hội, y tế, giáo dục, điện nước sẽ được cải thiện dần. Các 

dịch vụ mua bán, trao đổi cũng được phát triển. 

+ Do dòng xe qua lại hàng ngày càng gia tăng gây nên sự ô nhiễm phát tán 

từ dòng xe trên đường  như: nồng độ bụi, nồng độ chất độc và tiếng ồn sẽ phần 

nào ảnh hưởng đến sức khỏe của dân ven đường. 

*. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU: 

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động kinh tế xã hội: 

- Trong quá trình xây dựng dự án để đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa của 

người dân thuận lợi tiến hành thi công 1/2 mặt đường, sau khi đảm bảo cường độ 

để thông xe tiến hành thi công 1/2 mặt đường còn lại. 

- Xây dựng cống tạm, đường tạm đảm bảo giao thông đi lại trên tuyến. 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động tới các điều kiện tự nhiên: 

- Giai đoạn thi công: Trong thời gian thi công, bụi thải ra từ các công việc 

làm đất sẽ được khống chế bằng cách tưới nước. Quá trình trộn bê tông sẽ được 

tiến hành ở khu vực xa các nơi dân cư. Cần có biện pháp phụ trợ để giảm bớt bụi 

bằng cách thường xuyên tưới nước trên các đoạn tuyến có dân cư tập trung mà xe 

thi công thuờng qua lại và khu vực xung quang công trường. Các bao xi măng 

phải được chứa trong kho có ván che lọc bụi, khi trộn khô phải che chắn bụi cho 

các máy trộn, cần phải có các biện pháp đảm bảo môi truờng trong quá trình xây 

dung, biện pháp thi công hợp lý. 

- Giai đoạn vận hành: Trồng cây xanh 2 bên đường, dải cây xanh này có vai 

trò quan trọng là hạn chế khuyếch tán bụi, lọc bụi không khí và hút bớt tiếng ồn 

cũng như khí thải độc hại của xe cộ gây ra. 

c. Biện pháp giảm tiếng ồn: 

Đặt các trạm trộn bê tông cách xa khu dân cư, trường học tối thiểu 200m, 

các máy thi công, máy phát có mức ồn <70 dBA. Giảm tốc độ các xe tải trọng 

nặng gần khu dân cư. 
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d. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước: 

- Các lán trại thi công không được xây dựng cạnh nguồn nước gần hơn 

50m. 

- Cung cấp cho công nhân những chậu rửa và thùng chứa chất thải được 

thiết kế thích hợp. Không được đổ trực tiếp các chất thải sinh hoạt, dầu mỡ xe 

máy trực tiếp xuống sông. Phải có người phụ trách việc kiểm soát công trường 

nhằm duy trì tiêu chuẩn an toàn môi trường nước đặc biệt là dầu mỡ, các chất độc 

hại rửa trôi trên mặt đường trong giai đoạn vận tải. 

- Cung cấp các hệ thống vệ sinh di động và chở chất thải đến những nơi 

chôn vùi thích hợp. 

- Các rãnh thoát nước từ đường phải được trang bị các hố thu cát, sạn tại 

các điểm liên quan để loại đất trôi ra khỏi nước mưa các hố lắng đơn giản có thể 

được coi là biện pháp kinh tế nhất. Cần phải duy trì bảo dưỡng thường xuyên. 

e. Biện pháp giảm thiểu xói mòn, mất đất:  

Tránh thi công đào đắp vào những tháng có lượng mưa cao, hạn chế chiều 

dài độ dốc và giữ cho vùng diện tích trồng của bề mặt đất ở mức tối thiểu. Tạo ra 

bề mặt phủ cho đất bằng cách trồng cỏ trên các vùng gần đường, gần vùng trung 

gian và vùng dân. Tránh việc dọn sạch thảm thực vật ở các dải trung gian, dự trữ 

các thảm nguyên thủy ở bất kỳ nơi nào có thể được. 

Nhìn chung các tác động của Công trình xây dựng đến môi trường là trực 

tiếp, nhưng những tác động này đến môi trường là chấp nhận được. Công trình 

tạo điều kiện tốt thúc đẩy sự pháp triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Bắc Trà 

My và các vùng lân cận, là một khu vực đầy tiềm năng về kinh tế của đất nước, 

góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.  

III. Kết luận: Việc đầu tư xây dựng Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu 

cầu là hết sức cần thiết và cấp bách tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại 

trong thời gian đến. 

UBND huyện Bắc Trà My kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét./. 
 

Nơi nhận: 
- HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở: KH&ĐT, GTVT, TC; 

- Lưu: VTUB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Thái Hoàng Vũ 

 



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

HUYỆN BẮC TRÀ MY      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   03   /TTr-UBND Bắc Trà My, ngày  09  tháng  01   năm 2020 

TỜ TRÌNH 
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn  

Dự án: Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu; 

Địa điểm xây dựng: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 

 
  Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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

tư công trung hạn và kế hoạch hằng năm; Nghị định 120/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 

10/9/2015 của chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 

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; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; 

UBND huyện Bắc Trà My kính trình HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cầu sông Oa 

và đường dẫn hai đầu cầu, huyện Bắc Trà My với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu; 

2. Dự án nhóm: C; 

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

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx


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

5. Chủ đầu tư dự án: UBND huyện Bắc Trà My; 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam; 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 30.000 triệu đồng. 

TT Hạng mục chi phí Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng   23.625.000.000 

2 Chi phí quản lý dự án 508.705.000 

3 Chi phí tư vấn 1.992.680.000 

4 Chi phí khác 615.592.000 

5 Chi phí dự phòng 1.558.023.000 

6 Giải phóng mặt bằng 1.700.000.000 

  Tổng cộng  30.000.000.000  

Trong đó:  

+ Vốn Ngân sách tỉnh:  27.000 triệu đồng 

+ Vốn Ngân sách huyện:   3.000 triệu đồng 

Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian: 

TT Năm 

Kinh phí (triệu đồng) 

Ngân sách tỉnh 
Ngân sách huyện 

Bắc Trà My 
Tổng cộng 

1 Năm 2020 6.800   6.800 

2 Năm 2021 13.500 1.500 15.000 

3 Năm 2022 6.700 1.500 8.200 

  Tổng cộng  27.000 3.000 30.000 

  Tỷ lệ % 90% 10% 100% 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 27.000 triệu đồng. 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:  

Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ; 

10. Thời gian thực hiện dự án: 2020 - 2022. 

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

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư; 

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



UBND huyện Bắc Trà My kính trình HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở 

kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Tài chính; 

- Lưu: VTUB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Thái Hoàng Vũ 

 

 



1 

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

HUYỆN BẮC TRÀ MY      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   06  /TTr-UBND Bắc Trà My, ngày  09   tháng  01  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu 

Địa điểm xây dựng: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 

 
    Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

    - Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  

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

hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hằng năm; Nghị định 120/NĐ-CP 

ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của chính phủ về kế hoạch đầu tư công 

trung hạn và hằng năm; 

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; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 

04/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/6/2015; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ 

về quản lý chất lượng 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My kính trình HĐND, UBND tỉnh 

Quảng Nam, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Giao thông Vận tải thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu, 

huyện Bắc Trà My với các nội dụng chính như sau: 

I. Thông tin chung về dự án: 

1. Tên dự án: Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu, huyện Bắc Trà 

My. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx
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2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình giao 

thông cấp III. 

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

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

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My. 

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

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ 

đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng 23.625.000.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án 508.705.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn ĐTXD 1.992.680.000 đồng; 

- Chi phí khác 615.592.000 đồng; 

- Giải phóng mặt bằng 1.700.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng 1.558.023.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện 

9. Dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 

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

11. Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư xây dựng dự án nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc đi lại của người dân và học tập của con em học sinh, cứu chữa người 

bệnh khi đau ốm và vận chuyển hàng hóa trên địa bàn xã Trà Tân và Trà Sơn. 

Mở rộng kết nối giao thông giữa tổ, thôn, xã và tuyến đường ĐH12, Quốc lộ 

40B, tạo động lực để thúc đẩy việc phát triển kinh tế, phát triển du lịch, đặc 

biệt là phát triển kinh tế rừng từ các loại gỗ keo nguyên liệu từng bước xóa 

đói giảm nghèo bền vững, giúp cho người đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận, 

giao lưu văn hóa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. 

Dự án sau khi được xây dựng sẽ phá bỏ thế bị cô lập người dân các xã 

vùng cao như Trà Tân, Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka của 

huyện Bắc Trà My cũng như toàn bộ người dân của huyện Nam Trà My, phục 

vụ kịp thời công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai, bão lũ xảy ra khi kết nối 

tuyến đường giao thông huyết mạch là quốc lộ 40B thông qua tuyến ĐH5, 

ĐH12, đường Nam Quảng Nam, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trong 

khu vực, tạo sự tiếp cận nhanh chóng với các đầu mối giao thông khu vực. 

12. Quy mô đầu tư dự kiến: 

* Phần cầu: Xây dựng mới cầu Sông Oa, với cách nội dung như sau: 

- Kết cấu: Cầu dầm BTCT và BTCT dự ứng lực, chiều dài nhịp dự kiến 

L=2x24m. 

  - Khổ cầu: B = 7,0 ( phần xe chạy)+2x0,5m (lan can) = 8,0m. 

  - Tần suất thiết kế dự kiến: 1%-4%. 
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  - Tải trọng thiết kế: HL93; người đi bộ 3x10
-3

Mpa; 

  - Quy mô: Vĩnh cửu. 

* Phần đường giao thông và đường dẫn hai đầu cầu:  

Quy mô kỹ thuật chủ yếu như sau: 

- Cấp hạng: Đường cấp V miền núi theo TCVN 4054-05; 

- Bề rộng nền đường: 

 B = 3,5 (mặt đường) + 2*1 (lề gia cố) + 2*0,5 (lề đất) = 6,5m.  

- Kết cấu nền, mặt đường và lề gia cố: 

+ Mặt đường BTXM M300 đá 1x2 dày 24cm; 

+ Lót giấy dầu chống thấm nước; 

+ Lớp Cấp phối đá dăm K98 dày 18 cm; 

  + Đắp đất nền đầm chặt K98 dày 30cm; 

- Khổ cống bằng khổ nền đường; 

- Tải trọng thiết kế:  

  + Mặt đường trục xe 100KN;  

  + Thiết kế cầu bản và cống hộp HL93, cống tròn H30-XB80; 

- Hệ thống đảm bảo an toàn giao thông theo QCVN 41-2016. 

II. Danh mục hồ sơ kèm theo: 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư; 

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

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My kính trình HĐND, UBND tỉnh 

Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải thẩm định, phê 

duyệt./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở GTVT; 

- Lưu: VTUB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 
 

Thái Hoàng Vũ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC TRÀ MY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:   13 /BC-UBND Bắc Trà My, ngày   09  tháng  01   năm 2020 

BÁO CÁO 
Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án  

Dự án: Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu; 

Địa điểm xây dựng: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam 

 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My nhận được Tờ trình số 18/TTr-BQL 

ngày 08/01/2020 của BQL dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My đề nghị thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cầu sông Oa và đường dẫn hai 

đầu cầu; Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My đã tổ chức thẩm định nguồn vốn 

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

năng cân đối vốn dự án Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

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

2. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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

kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch hằng năm; 

4. Căn cứ Nghị định 120/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của chính 

phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 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 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù 

trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; 

5. 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; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng 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; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-77-2015-nd-cp-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-va-hang-nam-290008.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-136-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-dau-tu-cong-300247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/nghi-dinh-161-2016-nd-cp-co-che-dac-thu-quan-ly-dau-tu-xay-dung-du-an-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-333119.aspx
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6. Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020; 

7. Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND 

huyện Bắc Trà My về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch 

đầu tư công năm 2020; 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1.  Đơn vị thẩm định: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ 

QUAN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu. 

2. Dự án nhóm: B. 

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

Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My (Đại diện Chủ đầu 

tư: BQL dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My). 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 30.000 triệu đồng 

TT Hạng mục chi phí Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng   23.625.000.000 

2 Chi phí quản lý dự án 508.705.000 

3 Chi phí tư vấn 1.992.680.000 

4 Chi phí khác 615.592.000 

5 Chi phí dự phòng 1.558.023.000 

6 Giải phóng mặt bằng 1.700.000.000 

  Tổng cộng  30.000.000.000  

Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian: 

TT Năm 

Kinh phí (triệu đồng) 

Ngân sách tỉnh 
Ngân sách huyện 

Bắc Trà My 
Tổng cộng 

1 Năm 2020 6.800   6.800 

2 Năm 2021 13.500 1.500 15.000 

3 Năm 2022 6.700 1.500 8.200 
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TT Năm 

Kinh phí (triệu đồng) 

Ngân sách tỉnh 
Ngân sách huyện 

Bắc Trà My 
Tổng cộng 

  Tổng cộng  27.000 3.000 30.000 

  Tỷ lệ % 90% 10% 100% 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách huyện 3.000 triệu đồng (Bằng 

chữ: Ba tỷ đồng). 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Lĩnh vực giao thông. 

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

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

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Về nguồn vốn: Ngân sách huyện đảm bảo bố trí 3.000 triệu đồng. 

2. Về cân đối vốn: Phù hợp với khả năng cân đối nguồn ngân sách huyện. 

3. Mức vốn bố trí: Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My bố trí ngân sách 

huyện 3.000 triệu đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng y), chi tiết: 

Stt Năm 

Mức vốn bố trí ngân 

sách huyện 

(Triệu đồng)  

Ghi chú 

1 Năm 2020 0  

2 Năm 2021 1.500  

3 Năm 2022 1.500  

 Tổng cộng  3.000  

III. KẾT LUẬN 

Dự án Cầu sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu đề xuất nguồn vốn và mức 

vốn ngân sách huyện phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn trong thời gian từ 

năm 2020 đến năm 2022. Đề nghị BQL dự án - Quỹ đất huyện Bắc Trà My triển 

khai thực hiện các bước tiếp theo./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Sở KH & ĐT tỉnh; 

- Phòng TCKH huyện;  

- BQL dự án – Quỹ đất huyện; 

- Lưu: VT-UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Thái Hoàng Vũ 
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