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Phụ lục 

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ  
SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 

(Kèm theo nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

TT Dự án 

Nhóm dự 

án 
Tổng 

mức đầu 

tƣ (triệu 

đồng) 

Cơ cấu nguồn vốn 

 (triệu đồng) 
Thời gian thực 

hiện dự án 
Ghi chú 

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 
B C 

  Tổng cộng 4 8 1.423.531 1.413.333,5 10.197,5     

I Danh mục dự án cấp thiết               

  Giáo dục - Đào đạo và dạy nghề               

1 
Đầu tư xây dựng Trường THPT Quế Sơn, huyện 

Quế Sơn 
X  

 
59.869 59.869   2021- 2023 Phụ lục 1 

  Y tế, dân số và gia đình               

1 

Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 

tầng của Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Quảng 
Nam 

 

X 24.267 24.267   2021- 2023 Phụ lục 2 

  Thể dục, thể thao               

1 Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ   X 40.000 40.000   2021- 2023 Phụ lục 3 

  Các hoạt động kinh tế               

1 

Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ 

các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa 
bàn tỉnh 

  X 15.000 15.000   2021- 2023 Phụ lục 4 



5 

 
 

TT Dự án 

Nhóm dự 

án 
Tổng 

mức đầu 

tƣ (triệu 

đồng) 

Cơ cấu nguồn vốn 

 (triệu đồng) 
Thời gian thực 

hiện dự án 
Ghi chú 

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 
B C 

2 
Hoàn thiện hạ tầng gói thầu số 1 Khu tái định cư, 
nhà ở công nhân Tam Anh Nam 

  X 29.000 29.000   2021- 2023 Phụ lục 5 

  
Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nƣớc, 

đảng, đoàn thể   
      

  
    

1 

Mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang 

thiết bị phục vụ công tác chỉ huy, điều hành ứng phó 

thiên tai   

X 6.000 6.000   2021- 2023 Phụ lục 6 

II Danh mục dự án chuẩn bị đầu tƣ               

1 
Đường nối Quốc lộ 1 đi vùng Đông Duy Xuyên và 

đường ven biển Việt Nam 
X   567.000 567.000 

  
2021- 2024 Phụ lục 7 

2 Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn X   315.000 315.000   2021- 2024 Phụ lục 8 

3 Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C X   340.000 340.000   2021- 2024 Phụ lục 9 

III Danh mục dự án đầu tƣ tu bổ di tích               

1 Nhà bia di tích Giếng Nhà Nhì   X 1.000 1.000   2021- 2023 Phụ lục 10 

2 Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích tháp Chăm Bằng An   X 6.000 6.000   2021- 2023 Phụ lục 11 

3 
Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều), thành phố 

Hội An   
X 20.395 10.197,5 10.197,5 2021- 2023 Phụ lục 12 

 



Phụ lục 1 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN, HUYỆN QUẾ SƠN 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Quế Sơn, 

huyện Quế Sơn đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo yêu cầu dạy và học của giáo viên 

và học sinh nhà trường. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Khối nhà lớp học (20 phòng học): 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng: 

1.428m
2
, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng: 4.319m

2
; Kết cấu: Móng, khung, 

dầm, sàn, mái BTCT chịu lực, tường xây gạch không nung; nền lát gạch granite; 

lăn sơn toàn bộ công trình, mái lợp ngói.  

- Khối nhà hiệu bộ: 03 tầng; diện tích xây dựng khoảng: 324 m
2
, tổng diện 

tích sàn xây dựng khoảng:  980m
2 

; Kết cấu: Móng, khung, dầm, sàn, mái BTCT 

chịu lực, tường xây gạch không nung; nền lát gạch granite; lăn sơn toàn bộ công 

trình, mái lợp ngói. 

- Khối bộ môn + Thư viện: 03 tầng; diện tích xây dựng: 773m
2
, tổng diện 

tích sàn xây dựng khoảng: 2.362m
2 

; Kết cấu: Móng, khung, dầm, sàn, mái 

BTCT chịu lực, tường xây gạch không nung; nền lát gạch granite; lăn sơn toàn 

bộ công trình, mái lợp ngói. 

- Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật: San nền;  nhà bảo vệ; nhà xe 

giáo viên; nhà để xe học sinh; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống PCCC;... 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 59.869.000.000 đồng (Năm mươi chín tỷ tám 
trăm sáu mươi chín triệu đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh 
Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐỒNG BỘ CHO KHỐI NHÀ 7 TẦNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU 

VỰC TỈNH QUẢNG NAM 

 (Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mới các thiết bị y tế với kỹ thuật, công nghệ 

hiện đại góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh của đội ngũ y, 
bác sỹ; đảm bảo đầy đủ điều kiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

2. Quy mô đầu tư:  

Đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế, gồm: Máy siêu âm chuyên tim mạch 

(01 máy); Máy siêu âm tổng quát (01 máy); Bơm tiêm điện (30 cái); Hệ thống 
nội soi tiêu hoá (dạ dày, đại tràng) (01 hệ thống); Máy điện tim (06 máy); Máy 

theo dõi bệnh nhân (20 máy); Máy phá rung tim (01 cái); Máy điện não (01 
máy); Giường inox (250 cái); Tủ đầu giường inox (250 cái); Tủ đựng thuốc (10 
cái); Giường bệnh hồi sức đa năng (05 cái); Xe tiêm thuốc (11 cái); Bộ đặt nội 

khí quản có camera (03 máy); Máy đo nghiệm pháp gắng sức/ thảm lăn gắng sức 
(01 cái); Holter điện tim (01 cái); Holter huyết áp (01 cái); Máy hút dịch (05 

cái); Máy đo chức năng hô hấp (01 máy); Máy đo độ bảo hoà oxy trong máu 
(SPO2) (14 máy); Máy điện cơ (01 cái); Máy đo chỉ số ABI và bTBI (01 cái); 

Máy siêu âm điều trị (01 cái); Máy laser He - Ne (01 cái); Máy sóng ngắn (01 
cái); Máy điều trị từ trường siêu dẫn (01 cái); Máy nén bóp massage bằng tuần 

hoàn khí tự động (01 cái); Máy điều trị điện xung, điện phân, giao thoa và các 
dòng điện khác (01 cái); Máy xung kích (01 cái); Hệ thống máy tập phục hồi 

chức năng đa năng (01 hệ thống); Máy sắc thuốc đóng gói tự động (01 cái);... 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 24.267.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, hai 
trăm sáu mươi bảy triệu đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Phụ lục 3 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

NÂNG CẤP, CẢI TẠO SÂN VẬN ĐỘNG TAM KỲ  

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 
 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện để tổ 

chức thi đấu, tập luyện, ăn, ở, sinh hoạt của các vận động viên, huấn luyện viên, 
cán bộ quản lý của Câu lạc Bộ Bóng đá Quảng Nam. Đồng thời, đáp ứng các 
tiêu chuẩn quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á để Liên đoàn Bóng đá Việt 

Nam cấp phép đăng cai, tổ chức thi đấu giải Bóng đá Quốc gia. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng mới Nhà ở Đội tuyển quốc gia: 03 tầng, diện tích xây dựng 
khoảng 340m

2
, diện tích sàn khoảng 1.020 m

2
; Kết cấu: móng, dầm, giằng, trụ, 

sàn BTCT, mái đổ sàn bê tông trên lợp tôn chống nóng; tường xây dựng không, 
sàn lát gạch ceramic, sơn hoàn thiện, cửa nhôm kính cường lực, hệ thống điện 

nước. 

- Đầu tư nâng cấp mặt sân cỏ và hệ thống tưới nước tự động; 

- Đầu tư cải tạo Đường chạy điền kinh; 

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng; 

- Sửa chữa khán đài A, B, C, D; 

- Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác: Đầu tư xây lại tường rào khán đài D; 
xây mới 02 khu vệ sinh khán giả tại khán đài C, D; xây dựng bể chứa nước dung 

tích: 60m
3
. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 – 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 4 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẢNH BÁO AN TOÀN, CẮM MỐC 
CHỈ GIỚI PHẠM VI BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẬP, HỒ CHỨA 

NƯỚC THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo 

vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên 

truyền, nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ các công trình thủy 

lợi và xác định được phạm vi bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, góp phần, hạn 

chế tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình.  

2. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng bản đồ cắm mốc tỷ lệ 1/1.000 và lập hồ sơ quản lý mốc; 

- Xác định vùng phụ cận bảo vệ đập; 

- Cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa nước thủy 

lợi trên địa bàn tỉnh; 

- Xây dựng các bảng tuyên truyền về luật thủy lợi thuộc phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 15.000.000.000 đồng (Mười  ăm tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021- 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 5 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THIỆN HẠ TẦNG GÓI THẦU 
SỐ 01 KHU TÁI ĐỊNH CƯ, NHÀ Ở CÔNG NHÂN TAM ANH NAM 

 (Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật gói thầu số 01 

Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh Nam; tạo quỹ đất để bố trí tái định 

cư các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các 

dự án khu công nghiệp Tam Anh Nam. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Đầu tư xây dựng các hạng mục giao thông, thoát nước, san nền và cấp 

nước phần diện tích còn lại khoảng 2ha chưa được đầu tư của gói thầu số 01. 

Đầu tư xây dựng hạng mục cấp điện, chiếu sáng cho toàn bộ diện tích gói thầu 

số 01. 

- Xây dựng hoàn thiện các hạng mục giao thông, thoát nước, cấp nước đã 

được đầu tư trước đây nhưng chưa hoàn thiện của gói thầu số 01. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 

 

 

  



Phụ lục 6 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN MỞ RỘNG, NÂNG CẤP CƠ SỞ HẠ 
TẦNG, VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỈ 

HUY, ĐIỀU HÀNH ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày 19 / 4 /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang 

thiết bị phục công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai và cứu hộ cứu nạn. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Xây mới Khu phòng họp: 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 141 m
2
; 

Tầng 1 làm nhà để xe, tầng 2 bố trí phòng họp. 

- Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị: Bàn ghế và hệ thống điều hòa phòng 

họp, 06 bộ máy tính xách tay, 04 màn hình tivi 55 inch trở lên, 01 bộ hệ thống 

màn hình tivi ghép, hệ thống kết nối phục vụ họp trực tuyến. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 117 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 7 

 CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG NỐI QUỐC LỘ 1 ĐI VÙNG 
ĐÔNG DUY XUYÊN VÀ ĐƯỜNG VEN BIỂN VIỆT NAM 

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; đảm bảo giao 

thông trong khu vực được thông suốt; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội địa phương. 

2. Quy mô đầu tư: 

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ đường Quốc lộ 1A đến cầu Trường 

Giang dài khoảng 6,83km; đoạn nối đường Quốc lộ 14H dài khoảng 0,6km và 
cải tạo đoạn cong đầu cầu Trường Giang; với quy mô như sau: 

- Cấp đường: Cấp III đồng bằng theo TCVN 4054-2005.  

- Mặt cắt ngang: Bnền =  12,5m = 10,5m (mặt) + 2x1,0m (lề).  

- Kết cấu mặt đường: cấp cao A1. 

- Tải trọng tính áo đường: Trục xe 120kN; tính cống: H30-XB80; tính cầu: 
HL93.  

- Cầu qua sông Bà Rén dài khoảng 400m; khổ cầu rộng 14m.  

- Giải phóng mặt bằng theo mặt cắt quy hoạch rộng 35m. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 567.000.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bảy 

tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 8 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẦU NGHĨA TỰ, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; đảm bảo giao 
thông trong khu vực được thông suốt; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội địa phương. 

2. Quy mô đầu tư:  

Đầu tư xây dựng cầu Nghĩa Tự và đường dẫn phía Đông đến đường 
ĐT.603B với quy mô như sau: 

- Cầu Nghĩa Tự có chiều dài khoảng 189m, khổ cầu rộng 12,5m. 

- Đường dẫn phía Đông đến đường ĐT.603B với chiều dài khoảng 724 m 

với quy mô sau: 

+ Đường cấp khu vực theo TCXDVN104-2007. 

+ Mặt cắt ngang: 33,0m (nền đường) = 2x10,5m (mặt đường) + 2x1m (dải 
phân cách) + 2x5,0m (vỉa hè). 

+ Tải trọng thiết kế: tính áo đường: trục xe 120KN; tính cống H30-XB80; 

tính cầu: HL93. 

+ Kết cấu áo đường: cấp cao A1. 

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 315.000.000.000 đồng (Ba trăm mười  ăm tỷ 
đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 9 

 CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐƯỜNG NỐI QUỐC LỘ 14H ĐẾN ĐT.609C 

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày   19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu đi lại, cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa 
bão; từng bước xóa bỏ các bến đò ngang trên sông Thu Bôn, giảm thiểu tại nạn 

giao thông đường thủy; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch. 

2. Quy mô đầu tư: 

Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, chiều dài 
khoảng 8,6Km (đã bao gồm chiều dài cầu Phú Thuận 600m và một số đoạn 

trùng với đường địa phương đã đầu tư mở rộng khoảng 3,4Km); với quy mô như 
sau:  

- Đường cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005. 

- Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa. 

- Tải trọng tính toán:  

+Tính áo đường: Trục xe 10T hoặc 100kN. 

+ Tính cống: H30 - XB80. 

+ Tính cầu: HL93. 

- Bề rộng nền đường Bnền =  9,0m = 8,0m (mặt đường và lề gia cố) + 

2x0,5m (lề đất). 

- Xây dựng cầu Phú Thuận dài khoảng 600m bằng bê tông cốt thép và bê 

tông cốt thép dự ứng lực; khổ cầu: B = 9,0m = 8,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m 
(gờ lan can). 

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên cầu. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 340.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ 
đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đại Lộc và huyện Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021- 2024. 

 

 

 

 

 



Phụ lục 10 

 CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

NHÀ BIA DI TÍCH GIẾNG NHÀ NHÌ  

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng Nhà bia Di tích lịch sử cách mạng 
Giếng Nhà Nhì để khẳng định và tôn vinh vai trò, ý nghĩa, giá trị lịch sử của 

truyền thống chống giặc ngoại xâm; Giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn; Phát 
huy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Xây dựng bia di tích: Diện tích xây dựng khoảng 32,49m
2
; Kết cấu: 

móng, cột, dầm, sàn BTCT đá 1x2 M200. Mái dán ngói, nền lát gạch; bia xây 
gạch hoàn thiện ốp đá granit, khắc âm chữ; 

- Xây dựng tường rào và cải tạo sân vườn, cảnh quan. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 1.000.000.000 đồng (Một  tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 – 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 11 

 CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

BẢO TỒN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH THÁP CHĂM BẰNG AN  

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Việc tu bổ, phục hồi tháp Chăm Bằng An là nhằm ngăn 
chặn nguy cơ đổ vỡ, mất mát, tăng cường độ bền vững, ổn định lâu dài cho cấu 

trúc di tích một công trình có giá trị văn hóa nghệ thuật cao, góp phần bảo tồn 
một địa chỉ văn hóa có giá trị lớn và độc đáo của tỉnh và khu vực. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Hạ giải tháo dở khối xây sạt lở mất khả năng liên kết; Phục hồi tu bổ các 

chi tiết mất và rã rời; Toàn khối hóa cả tháp; Vệ sinh khoa học chống sự xâm 
thực của cây cối và rêu mốc; Xử lý các khe nứt, gia cường, khóa neo các khối 

xây, gia cường bề mặt bị phong hóa, mủn mục;... 

- Toàn khối hóa thân tháp: liên kết các mảng tường, chèn bịt các khe nứt, 
liên kết các viên xây; Gia cường bề mặt khối xây; Tăng cường chất lượng gạch 

phục chế đối với các phần tháp đã bị sạt lở, bị mất cần phải phục hồi. 

- Khảo cổ, thám sát, thu gom hiện vật rơi vãi quanh chân tháp; phục hồi 

mặt tường ngoài  phần thân tháp; tu bổ mặt tường lòng tháp; tôn tạo lối đi xung 
quanh thân tháp. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 – 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 12 

 CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

TU BỔ DI TÍCH CHÙA CẦU (LAI VIỄN KIỀU), THÀNH PHỐ HỘI AN  

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày  19 / 4  /2021 của HĐND tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) là một 
thành phần quan trọng, có giá trị tiêu biểu trong khu phố cổ Hội An, góp phần 

bảo tồn di tích, nhằm gìn giữ tối đa các giá trị cốt lõi của di tích trong tổng thể 
chung của khu phố cổ Hội An; duy trì sự ổn định lâu dài, tăng độ bền vững và 

tuổi thọ của di tích, tôn tạo cảnh quan, cải tạo môi trường tạo điều kiện tốt cho 
việc nâng cao giá trị của di tích.  

2. Quy mô đầu tư: 

- Tu bổ Chùa Cầu: gia cố hệ nền, móng, mố, trụ; tu bổ hệ sàn, hệ khung gỗ, 

hệ mái; cải tạo lại hệ thống cấp điện; chống mối toàn bộ công trình. 

- Tôn tạo cảnh quan chung, hạ tầng kỹ thuật. 

- Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ tu bổ di tích. 

- Số hóa di tích phục vụ công tác tu bổ di tích bằng công nghệ 3D; hội thảo, 
tọa đàm. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 20.395.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, 

ba trăm chín mươi  ăm triệu đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh Quảng Nam hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư; 

- Ngân sách thành phố Hội An bố trí 50% tổng mức đầu tư. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021- 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




