
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 3260/TTr-SGTVT ngày 
16/12/2020 của Sở Giao thông vận tải trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn. 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 Văn 
Ly và đường dẫn, 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 số 154/BC-SKHĐT ngày 29/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Cầu Văn Ly và 
đường dẫn.

4. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021.
4. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của HĐND tỉnh về việc 

phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021;
5. Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 
án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương;

6. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các 
dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự 
án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại 
Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

7. Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Kết luận 
của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí 
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thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh về 03 dự án: Đường 
nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 40B và cầu Phú Thuận; Cầu Văn Ly và đường dẫn; 
Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

8. 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.

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, UBND thị xã Điện 

Bàn, UBND huyện Đại Lộc.
3. Hình thức thẩm định: 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 Văn Ly và đường dẫn.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 525.000.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi 

lăm tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Giao thông vận tải (Theo Công văn số 3261/SGTVT-QLCLCT ngày 

16/12/2020)
a) Về sự cần thiết đầu tư:
Tuyến đường ĐT.610B có chiều dài 14,8Km, là trục giao thông chính từ 

QL.1 (tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đến các xã khu vực Gò Nổi, thị 
xã Điện Bàn. Hướng tuyến có thể đi tiếp về phía Tây nối vào ĐT.609C tại ngã ba 
giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C, và đi về phía Đông nối vào ĐT.605 tại ngã ba 
giao giữa ĐT.609 với ĐT.605. Tuy nhiên, do có sông Thu Bồn chạy qua khu vực, 
cho nên, các hướng tuyến này chưa thể kết nối được.

Hồ sơ đề xuất chủ trương kéo dài tuyến ĐT.610B bằng việc xây dựng cầu 
Ông Đốc qua sông Thu Bồn và hai đường dẫn như đã nêu ở trên sẽ góp phần 
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hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh, nối thông các đường 
QL.1, QL.14B, đường cao tốc, ĐT.605, ĐT.609, ĐT.609B, ĐT.609C và 
ĐT.610B nhằm cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế 
- xã hội vùng phía Tây của tỉnh.

b) Về quy hoạch:
Cầu Ông Đốc và đoạn đường dẫn kéo dài về phía Tây gặp ngã ba giao giữa 

ĐT.609B và ĐT.609C thuộc tuyến ĐT.610B kéo dài, tuyến này nằm trong quy 
hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐUBND ngày 
22/01/2018.

Đoạn đường dẫn kéo dài về ngã ba giao giữa ĐT.609 và ĐT.605 có trong 
quy hoạch chung đô thị Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013.

c) Về quy mô đầu tư:
Xây dựng cầu Ông Đốc qua sông Thu Bồn và 02 đoạn đường dẫn nối về ngã 

ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C và ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 với 
quy mô như sau:

* Phần cầu Ông Đốc:
- Quy mô: vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng 

lực.
- Tần suất thiết kế: 1%.
- Khổ tĩnh không thông thuyền (chiều rộng x chiều cao) = 30m x 6m.
- Khổ cầu: B = 8,0m(phần xe chạy)+2x0,5m(gờ chắn) = 9,0m.
- Tải trọng thiết kế: HL93.
- Chiều dài cầu dự kiến L=650m (cùng với cầu Gò Nổi dài 420m sẽ tương 

đương với cầu Câu Lâu mới dài 1.060m; tương đương với các cầu trên đường sắt 
Bắc - Nam phía hạ lưu với tổng chiều dài khoảng 655m). Chiều dài cầu sẽ được 
chuẩn xác trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi.

* Phần đường dẫn:
- Tổng chiều dài 7,3Km, trong đó:
+ Đoạn đi về ngã ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C dài 3,0Km;
+ Đoạn đi về ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 dài 4,3Km.
- Cấp đường: Theo quy hoạch chung đô thị Điện Bàn, tuyến đường 

ĐT.610B rộng 25,0m và tuyến kết nối ĐT.610B đến ngã ba giao giữa ĐT.609 với 
ĐT.605 rộng 20,5m, tuy nhiên, để phù hợp với lưu lượng giao thông hiện nay và 
mặt cắt ngang các tuyến đường hiện trạng trong khu vực (như ĐT.609 rộng 12m, 
ĐT.605, ĐT.609B và ĐT.610B rộng 9,0m) nên đề xuất đầu tư theo quy mô 
đường cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005, Bnền = 9m = 7m (mặt) + 2x1m 
(lề đường, trong đó gia cố lề mỗi bên 0,5m).

- Mặt cắt ngang: 9m (nền) = 7m (mặt) + 2x1m (lề đường, trong đó gia cố lề 
mỗi bên 0,5m).

- Kết cấu áo đường: Bê tông nhựa, Eyc≥130MPa.
- Tải trọng thiết kế: Áo đường: trục 120KN; cống: H30-XB80;
- Khổ cống bằng khổ nền đường.
- Xây dựng điện chiếu sáng toàn tuyến, chiều dài 7,9Km.
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Với quy mô đầu tư như trên đảm bảo hoàn thiện mạng lưới giao thông tại 
khu vực, kết nối thông suốt từ QL.1, QL.14B, đường cao tốc, ĐT.605, ĐT.609, 
T.609B, ĐT.609C và ĐT.610B, tổng mức đầu tư dự kiến là 525 tỷ đồng, trong 
đó:

+ Cầu Ông Đốc dài 650m, kinh phí khoảng 265 tỷ đồng.
+ Đoạn từ cầu Ông Đốc đến ngã ba giao ĐT.609B với ĐT.609C dài 3,0Km, 

kinh phí khoảng 85 tỷ đồng.
+ Đoạn từ cầu Ông Đốc đi về ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 dài 

4,3Km, kinh phí khoảng 175 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tổng mức đầu tư cao hơn mức dự kiến trong Quyết định số 

3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 (350 tỷ đồng). Trường hợp không đủ nguồn 
kinh phí như khái toán thì kiến nghị, trước mắt, đầu tư đoạn từ cuối tuyến 
ĐT610B đến ngã ba giao ĐT.609B với ĐT.609C (bao gồm cầu Ông Đốc), với 
tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng để kết nối liên thông tuyến ĐT610B.

2. UBND thị xã Điện Bàn (Theo Công văn số 142/UBND ngày 
25/01/2021): 

a) Để phát triển kinh tế xã hội cho khu vực, từng bước hoàn thiện hệ thống 
hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối hai địa phương huyện Đại Lộc và thị 
xã Điện Bàn, phục vụ việc đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa được thuận 
lợi, giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy xảy ra bằng đò 
ngang qua sông Thu Bồn việc xây dựng cầu Ông Đốc là hết sức cần thiết.

b) Về qui mô đầu tư xây dựng cầu và đường dẫn hai đầu cầu kết nối 
ĐT.610B với ĐT.609 và ĐT.609B thống nhất theo đề xuất của Sở GTVT tỉnh tại 
Tờ trình số 3260/TTr-SGTVT ngày 16/12/2020.

3. UBND huyện Đại Lộc: Không có ý kiến.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Tuyến đường ĐT.610B là trục giao thông chính 

từ QL.1 (tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đến các xã khu vực Gò Nổi, 
thị xã Điện Bàn. Hướng tuyến có thể đi tiếp về phía Tây nối vào ĐT.609C tại ngã 
ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C và đi về phía Đông nối vào ĐT.605 tại ngã 
ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605. Do có sông Thu Bồn chạy qua khu vực, cho 
nên các hướng tuyến này chưa thể kết nối được. Vì vậy, việc đầu tư kéo dài tuyến 
ĐT.610B bằng việc xây dựng cầu Văn Ly và đường dẫn sẽ góp phần hoàn thiện 
mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh, nối thông các đường QL.1, 
QL.14B, đường cao tốc, ĐT.605, ĐT.609, ĐT.609B, ĐT.609C và ĐT.610B nhằm 
cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
phía Tây của tỉnh.

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 
dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn 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 Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND-
VP ngày 11/01/2021 về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế 
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hoạch đầu tư công năm 2021; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 và 
điều chỉnh tên dự án tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021. Việc đầu 
tư dự án phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018.

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 525.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Các nội dung đầu tư:
5.1. 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) Hạng mục cầu Văn Ly:
- Quy mô: Vĩnh cửu.
- Tải trọng thiết kế: HL93.
- Kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài 

khoảng 650m.
- Khổ cầu: B=9,0m= 8m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ chắn, lan can).
b) Hạng mục dường dẫn: Chiều dài khoảng 7,3km (đã bao gồm chiều dài 

các cầu số 1, số 2 và số 3) bao gồm 02 nhánh tuyến:
- Nhánh tuyến 1: Đoạn đi về ngã ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C có 

chiều dài khoảng 3km. 
- Nhánh tuyến 2: Đoạn đi về ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 dài 

khoảng 4,3km (đã bao gồm cầu số 1 chiều dài khoảng 82m, cầu số 2 chiều dài 
khoảng 22m và cầu số 3 chiều dài khoảng 58m).

- Đường cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005.
- Bề rộng nền đường Bn= 9m= 7m (mặt đường) + 2x1m (lề đường, trong đó 

gia cố lề mỗi bên 0,5m).
- Khổ cống bằng bề rộng nền đường.
- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa.
- Tải trọng thiết kế: + Tính áo đường: Trục 120kN.

+ Tính cống: H30-HK80.
+ Tính cầu: HL93.

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến.
5.2. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
5.3. Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại thị xã Điện Bàn và huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam.
5.4. Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn 

ngân sách trung ương là phù hợp và đúng mục tiêu. Nguồn vốn trung ương: Dự 
án được HĐND tỉnh thống nhất cho phép thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn thực hiện đầu tư tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; được 
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị 
đầu tư năm 2021 tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021; được Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 
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154/BC-SKHĐT ngày 29/3/2021 với kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 dự 
kiến bố trí 02 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

5.4. Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian thực hiện dự án năm 2021-2024, qua xem xét báo cáo thẩm định nguồn 
vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tiến độ dự án giai 
đoạn 2021-2024.

5.5. 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.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
- Theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 
350 tỷ đồng, tuy nhiên trong quá trình khảo sát sơ bộ lập báo cáo đề xuất, nhằm 
hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy liên kết vùng, Sở Giao thông vận tải 
kiến nghị bổ sung đoạn tuyến từ cầu Văn Ly đi về ngã ba giao giữa ĐT.609 với 
ĐT.605 dài 4,3km, do đó tổng mức đầu tư là 525 tỷ đồng, cao hơn tổng mức đầu 
tư dự kiến 175 tỷ đồng, phần vốn tăng thêm được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 154/BC-SKHĐT ngày 
29/3/2021.

- Việc khái toán tổng mức đầu tư được lập trên cơ sở khảo sát sơ bộ, bóc 
tách khối lượng để lập dự toán, việc khái toán để lập tổng mức đầu tư tương đối 
phù hợp khi so sánh với suất đầu tư năm 2020 quy định tại Quyết định số 65/QĐ-
BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng, giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn 
xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình trên cơ 
sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt 
sơ bộ 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 Văn Ly và đường dẫn.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư theo quy định./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND tỉnh (báo cáo);
- Sở GTVT;
- Lưu: VT, TĐDA (Toàn).

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao





 UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

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

thực hiện đầu tư dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam.
  

Theo đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu Văn 
Ly và đường dẫn của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 3260/TTr-GTVT 
ngày 16/12/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực 
hiện đầu tư dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư xây dựng và phát triển công nghệ lập, Sở Giao thông Vận tải đã chỉnh sửa và 
hoàn thiện.

2. Ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Giao thông 
Vận tải số 3261/SGTVT-QLCLCT ngày 16/12/2020.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công năm 2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 01/11/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công 
năm 2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH 
ngày 31/12/2020.

4. Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh về Kết 
luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh về 03 dự 
án: Đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận; Cầu Văn Ly và 
đường dẫn; Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

5. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
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tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

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

377/SKHĐT-QHTH ngày 12/3/2021 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 Văn Ly và đường dẫn.
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
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. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 525.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách trung ương 525.000 

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 2021 - 2024.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 601/STC-ĐT 

ngày 19/3/2021 của Sở Tài chính)
- Về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Theo Quyết định số 90/QĐ-

UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì 
lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 
2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh 
giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, trong đó có giao Sở Giao thông Vận tải lập 
báo cáo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, thì dự kiến tổng mức đầu tư là 
525.000 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư là ngân sách trung ương, trong đó năm 
2021 là 40.000 triệu đồng, năm 2022 là 200.000 triệu đồng, năm 2023 là 
200.000 triệu đồng và năm 2024 là 85.000 triệu đồng. Tuy nhiên, tại Quyết định 
số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 và Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 
12/01/2021 thì tổng mức đầu tư dự kiến là 350.000 triệu đồng. Như vậy, tổng 
mức đầu tư của dự án, đơn vị lập cao hơn 175.000 triệu đồng, đề nghị Sở Kế 
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hoạch và Đầu tư xem xét lại tổng mức đầu tư và nguồn vốn ngân sách trung 
ương đảm bảo thực hiện dự án.

- Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025 chưa được HĐND tỉnh thông qua. Theo Báo cáo số 169/BC-
UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó không có danh mục chi tiết, chỉ 
có dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 
37.345.074 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 
là 23.754.251 triệu đồng, vốn đầu tư ngân sách trung ương là 4.716,353 triệu 
đồng. Sở Tài chính chưa có cơ sở khẳng định sự phù hợp của việc đầu tư ngân 
sách tỉnh, ngân sách trung ương cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, dự báo 
thu ngân sách các năm tới sẽ không tăng nhiều, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 
rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong suốt quá trình thực 
hiện dự án, trường hợp không đảm bảo nguồn thì cần xem xét giảm quy mô đầu 
tư dự án.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình thủ tục đầu tư
Dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm 

định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 
17/11/2020. Sở Giao thông Vận tải 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
Tổng mức đầu tư dự kiến tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 

17/11/2020 của UBND tỉnh là 350.000 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư xác 
định tổng mức đầu tư trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và ý kiến 
thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 3261/SGTVT-QLCLCT ngày 
16/12/2020, kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh (tăng 
175.000 triệu đồng).

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn
Tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất đầu tư dự án từ nguồn ngân sách trung ương trên cơ sở đề nghị của 
UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 
trí nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án, phù hợp với khả năng cân đối nguồn ngân 
sách trung ương.

4. Mức vốn bố trí nguồn vốn
Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 
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Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh bố trí khoảng 525.000 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện đầu tư dự án trong thời gian 
không quá 04 năm, kể từ năm 2021.

III. Kết luận
Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn, dự kiến có tổng mức đầu tư 350.000 

triệu đồng; dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án từ 
nguồn ngân sách trung ương tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021 trên cơ 
sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020.

Tổng mức đầu tư dự án được Sở Giao thông Vận tải thẩm định báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư tại Công văn số 3261/SGTVT-QLCLCT ngày 
16/12/2020 là 525.000 triệu đồng, tăng 175.000 triệu đồng so tổng mức đầu tư 
dự kiến tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021. Phần tổng mức đầu tư tăng 
đã được kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại 
Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh thống nhất phương 
án đề xuất đầu tư theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải (tăng 175.000 triệu 
đồng). Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND 
tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư từ ngân sách trung ương đối với phần tăng của 
dự án.

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí khoảng 525.000 
triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương phù hợp trong khả năng cân đối, để 
thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 04 năm, kể từ năm 2021.

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải 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.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, QHTH, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  #SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án Cầu Ông Đốc và 
đường dẫn phía Tây nối đường ĐT.610B 

với đường ĐT.609 và ĐT.609B

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

Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND 
ngày 17/11/2020 về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách 
Trung ương; theo hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu Ông Đốc 
và đường dẫn phía Tây nối đường ĐT.610B với đường ĐT.609 và ĐT.609B do 
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ lập, Sở Giao 
thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết đầu tư:
Tuyến đường ĐT.610B có chiều dài 14,8Km, là trục giao thông chính 

từ QL.1 (tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đến các xã khu vực Gò 
Nổi, thị xã Điện Bàn. Hướng tuyến có thể đi tiếp về phía Tây nối vào 
ĐT.609C tại ngã ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C, và đi về phía Đông nối 
vào ĐT.605 tại ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605. Tuy nhiên, do có sông 
Thu Bồn chạy qua khu vực, cho nên, các hướng tuyến này chưa thể kết nối được. 

Hồ sơ đề xuất chủ trương kéo dài tuyến ĐT.610B bằng việc xây dựng 
cầu Ông Đốc qua sông Thu Bồn và hai đường dẫn như đã nêu ở trên sẽ góp phần 
hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh, nối thông các đường 
QL.1, QL.14B, đường cao tốc, ĐT.605, ĐT.609, ĐT.609B, ĐT.609C và 
ĐT.610B nhằm cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh 
tế - xã hội vùng phía Tây của tỉnh.

2. Về quy hoạch:
Cầu Ông Đốc và đoạn đường dẫn kéo dài về phía Tây gặp ngã ba giao 

giữa ĐT.609B và ĐT.609C thuộc tuyến ĐT.610B kéo dài, tuyến này nằm trong 
quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐ-
UBND ngày 22/01/2018. 

Đoạn đường dẫn kéo dài về ngã ba giao giữa ĐT.609 và ĐT.605 có 
trong quy hoạch chung đô thị Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013. 

3. Về quy mô đầu tư:
Xây dựng cầu Ông Đốc qua sông Thu Bồn và 02 đoạn đường dẫn nối 

về ngã ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C và ngã ba giao giữa ĐT.609 với 
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ĐT.605 với quy mô như sau:
* Phần cầu Ông Đốc: 
- Quy mô: vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép 

dự ứng lực.
- Tần suất thiết kế: 1%.
- Khổ tĩnh không thông thuyền (chiều rộng x chiều cao) = 30m x 6m.
- Khổ cầu: B = 8,0m(phần xe chạy)+2x0,5m(gờ chắn) = 9,0m.
- Tải trọng thiết kế: HL93.
- Chiều dài cầu dự kiến L=650m (cùng với cầu Gò Nổi dài 420m sẽ 

tương đương với cầu Câu Lâu mới dài 1.060m; tương đương với các cầu trên 
đường sắt Bắc - Nam phía hạ lưu với tổng chiều dài khoảng 655m). Chiều dài 
cầu sẽ được chuẩn xác trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi.

* Phần đường dẫn:
- Tổng chiều dài 7,3Km, trong đó: 

+ Đoạn đi về ngã ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C dài 3,0Km; 
+ Đoạn đi về ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 dài 4,3Km.

- Cấp đường: Theo quy hoạch chung đô thị Điện Bàn, tuyến đường 
ĐT.610B rộng 25,0m và tuyến kết nối ĐT.610B đến ngã ba giao giữa ĐT.609 
với ĐT.605 rộng 20,5m, tuy nhiên, để phù hợp với lưu lượng giao thông hiện 
nay và mặt cắt ngang các tuyến đường hiện trạng trong khu vực (như ĐT.609 
rộng 12m, ĐT.605, ĐT.609B và ĐT.610B rộng 9,0m) nên đề xuất đầu tư theo 
quy mô đường cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005, Bnền = 9m = 7m 
(mặt) + 2x1m (lề đường, trong đó gia cố lề mỗi bên 0,5m).

- Mặt cắt ngang: 9m (nền) = 7m (mặt) + 2x1m (lề đường, trong đó gia 
cố lề mỗi bên 0,5m).

- Kết cấu áo đường: Bê tông nhựa, Eyc≥130MPa. 
- Tải trọng thiết kế: Áo đường: trục 120KN; cống: H30-XB80;
- Khổ cống bằng khổ nền đường.
- Xây dựng điện chiếu sáng toàn tuyến, chiều dài 7,9Km.

Với quy mô đầu tư như trên đảm bảo hoàn thiện mạng lưới giao thông 
tại khu vực, kết nối thông suốt từ QL.1, QL.14B, đường cao tốc, ĐT.605, 
ĐT.609, ĐT.609B, ĐT.609C và ĐT.610B, tổng mức đầu tư dự kiến là 525 tỷ 
đồng, trong đó: 

+ Cầu Ông Đốc dài 650m, kinh phí khoảng 265 tỷ đồng.
+ Đoạn từ cầu Ông Đốc đến ngã ba giao ĐT.609B với ĐT.609C dài 

3,0Km, kinh phí khoảng 85 tỷ đồng.
+ Đoạn từ cầu Ông Đốc đi về ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 

dài 4,3Km, kinh phí khoảng 175 tỷ đồng.
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Tuy nhiên, tổng mức đầu tư cao hơn mức dự kiến trong Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 (350 tỷ đồng). Trường hợp không đủ nguồn 
kinh phí như khái toán thì kiến nghị, trước mắt, đầu tư đoạn từ cuối tuyến 
ĐT610B đến ngã ba giao ĐT.609B với ĐT.609C (bao gồm cầu Ông Đốc), với 
tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng để kết nối liên thông tuyến ĐT610B.

Vậy, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc sở (b/c);
- Lưu: VT, QLCLCT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                          

 
   #ChuKyLanhDao



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
         Số:  142/UBND                        Điện Bàn, ngày   25   tháng 01 năm 2021 

 
V/v Góp ý đề xuất chủ trương đầu tư cầu 

Ông Đốc và đường dẫn phía Tây nối với 

ĐT.610B với ĐT.609 và ĐT.609B 

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

 

Căn cứ Công văn số 16/SKHĐT-TĐDA ngày 05/01/2021 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Tờ trình số 3260/TTr-SGTVT ngày 16/12/2020 của 

Sở GTVT tỉnh và Báo cáo số 17/BC-QLĐT ngày 22/01/2021 của Phòng Quản lý 

đô thị về góp ý chủ trương đầu tư công trình cầu Ông Đốc và đường dẫn phía Tây 

nối ĐT.610B với ĐT.609 và ĐT.609B, 

 Về vấn đề này, UBND thị xã Điện Bàn có ý kiến như sau: 

1. Để phát triển kinh tế xã hội cho khu vực, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ 

tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối hai địa phương huyện Đại Lộc và thị xã 

Điện Bàn, phục vụ việc đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, 

giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy xảy ra bằng đò ngang 

qua sông Thu Bồn việc xây dựng cầu Ông Đốc là hết sức cần thiết.   

2. Về qui mô đầu tư xây dựng cầu và đường dẫn hai đầu cầu kết nối ĐT.610B 

với ĐT.609 và ĐT.609B thống nhất theo đề xuất của Sở GTVT tỉnh tại Tờ trình số 

3260/TTr-SGTVT ngày 16/12/2020. 

UBND thị xã kính đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định./. 

            Nơi nhận:  
      - Như trên; 

      - P.QLĐT; 

      - Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Xuân Hà 

 
 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 3260/TTr-SGTVT ngày 
16/12/2020 của Sở Giao thông vận tải trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn. 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 Văn 
Ly và đường dẫn, 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 số 154/BC-SKHĐT ngày 29/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Cầu Văn Ly và 
đường dẫn.

4. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021.
4. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của HĐND tỉnh về việc 

phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021;
5. Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 
án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương;

6. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các 
dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự 
án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại 
Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

7. Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh Kết luận 
của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí 
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thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh về 03 dự án: Đường 
nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 40B và cầu Phú Thuận; Cầu Văn Ly và đường dẫn; 
Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

8. 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.

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, UBND thị xã Điện 

Bàn, UBND huyện Đại Lộc.
3. Hình thức thẩm định: 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 Văn Ly và đường dẫn.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 525.000.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi 

lăm tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Giao thông vận tải (Theo Công văn số 3261/SGTVT-QLCLCT ngày 

16/12/2020)
a) Về sự cần thiết đầu tư:
Tuyến đường ĐT.610B có chiều dài 14,8Km, là trục giao thông chính từ 

QL.1 (tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đến các xã khu vực Gò Nổi, thị 
xã Điện Bàn. Hướng tuyến có thể đi tiếp về phía Tây nối vào ĐT.609C tại ngã ba 
giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C, và đi về phía Đông nối vào ĐT.605 tại ngã ba 
giao giữa ĐT.609 với ĐT.605. Tuy nhiên, do có sông Thu Bồn chạy qua khu vực, 
cho nên, các hướng tuyến này chưa thể kết nối được.

Hồ sơ đề xuất chủ trương kéo dài tuyến ĐT.610B bằng việc xây dựng cầu 
Ông Đốc qua sông Thu Bồn và hai đường dẫn như đã nêu ở trên sẽ góp phần 
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hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh, nối thông các đường 
QL.1, QL.14B, đường cao tốc, ĐT.605, ĐT.609, ĐT.609B, ĐT.609C và 
ĐT.610B nhằm cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế 
- xã hội vùng phía Tây của tỉnh.

b) Về quy hoạch:
Cầu Ông Đốc và đoạn đường dẫn kéo dài về phía Tây gặp ngã ba giao giữa 

ĐT.609B và ĐT.609C thuộc tuyến ĐT.610B kéo dài, tuyến này nằm trong quy 
hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐUBND ngày 
22/01/2018.

Đoạn đường dẫn kéo dài về ngã ba giao giữa ĐT.609 và ĐT.605 có trong 
quy hoạch chung đô thị Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013.

c) Về quy mô đầu tư:
Xây dựng cầu Ông Đốc qua sông Thu Bồn và 02 đoạn đường dẫn nối về ngã 

ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C và ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 với 
quy mô như sau:

* Phần cầu Ông Đốc:
- Quy mô: vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng 

lực.
- Tần suất thiết kế: 1%.
- Khổ tĩnh không thông thuyền (chiều rộng x chiều cao) = 30m x 6m.
- Khổ cầu: B = 8,0m(phần xe chạy)+2x0,5m(gờ chắn) = 9,0m.
- Tải trọng thiết kế: HL93.
- Chiều dài cầu dự kiến L=650m (cùng với cầu Gò Nổi dài 420m sẽ tương 

đương với cầu Câu Lâu mới dài 1.060m; tương đương với các cầu trên đường sắt 
Bắc - Nam phía hạ lưu với tổng chiều dài khoảng 655m). Chiều dài cầu sẽ được 
chuẩn xác trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi.

* Phần đường dẫn:
- Tổng chiều dài 7,3Km, trong đó:
+ Đoạn đi về ngã ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C dài 3,0Km;
+ Đoạn đi về ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 dài 4,3Km.
- Cấp đường: Theo quy hoạch chung đô thị Điện Bàn, tuyến đường 

ĐT.610B rộng 25,0m và tuyến kết nối ĐT.610B đến ngã ba giao giữa ĐT.609 với 
ĐT.605 rộng 20,5m, tuy nhiên, để phù hợp với lưu lượng giao thông hiện nay và 
mặt cắt ngang các tuyến đường hiện trạng trong khu vực (như ĐT.609 rộng 12m, 
ĐT.605, ĐT.609B và ĐT.610B rộng 9,0m) nên đề xuất đầu tư theo quy mô 
đường cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005, Bnền = 9m = 7m (mặt) + 2x1m 
(lề đường, trong đó gia cố lề mỗi bên 0,5m).

- Mặt cắt ngang: 9m (nền) = 7m (mặt) + 2x1m (lề đường, trong đó gia cố lề 
mỗi bên 0,5m).

- Kết cấu áo đường: Bê tông nhựa, Eyc≥130MPa.
- Tải trọng thiết kế: Áo đường: trục 120KN; cống: H30-XB80;
- Khổ cống bằng khổ nền đường.
- Xây dựng điện chiếu sáng toàn tuyến, chiều dài 7,9Km.
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Với quy mô đầu tư như trên đảm bảo hoàn thiện mạng lưới giao thông tại 
khu vực, kết nối thông suốt từ QL.1, QL.14B, đường cao tốc, ĐT.605, ĐT.609, 
T.609B, ĐT.609C và ĐT.610B, tổng mức đầu tư dự kiến là 525 tỷ đồng, trong 
đó:

+ Cầu Ông Đốc dài 650m, kinh phí khoảng 265 tỷ đồng.
+ Đoạn từ cầu Ông Đốc đến ngã ba giao ĐT.609B với ĐT.609C dài 3,0Km, 

kinh phí khoảng 85 tỷ đồng.
+ Đoạn từ cầu Ông Đốc đi về ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 dài 

4,3Km, kinh phí khoảng 175 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tổng mức đầu tư cao hơn mức dự kiến trong Quyết định số 

3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 (350 tỷ đồng). Trường hợp không đủ nguồn 
kinh phí như khái toán thì kiến nghị, trước mắt, đầu tư đoạn từ cuối tuyến 
ĐT610B đến ngã ba giao ĐT.609B với ĐT.609C (bao gồm cầu Ông Đốc), với 
tổng mức đầu tư khoảng 350 tỷ đồng để kết nối liên thông tuyến ĐT610B.

2. UBND thị xã Điện Bàn (Theo Công văn số 142/UBND ngày 
25/01/2021): 

a) Để phát triển kinh tế xã hội cho khu vực, từng bước hoàn thiện hệ thống 
hạ tầng giao thông theo quy hoạch, kết nối hai địa phương huyện Đại Lộc và thị 
xã Điện Bàn, phục vụ việc đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa được thuận 
lợi, giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường thủy xảy ra bằng đò 
ngang qua sông Thu Bồn việc xây dựng cầu Ông Đốc là hết sức cần thiết.

b) Về qui mô đầu tư xây dựng cầu và đường dẫn hai đầu cầu kết nối 
ĐT.610B với ĐT.609 và ĐT.609B thống nhất theo đề xuất của Sở GTVT tỉnh tại 
Tờ trình số 3260/TTr-SGTVT ngày 16/12/2020.

3. UBND huyện Đại Lộc: Không có ý kiến.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Tuyến đường ĐT.610B là trục giao thông chính 

từ QL.1 (tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đến các xã khu vực Gò Nổi, 
thị xã Điện Bàn. Hướng tuyến có thể đi tiếp về phía Tây nối vào ĐT.609C tại ngã 
ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C và đi về phía Đông nối vào ĐT.605 tại ngã 
ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605. Do có sông Thu Bồn chạy qua khu vực, cho 
nên các hướng tuyến này chưa thể kết nối được. Vì vậy, việc đầu tư kéo dài tuyến 
ĐT.610B bằng việc xây dựng cầu Văn Ly và đường dẫn sẽ góp phần hoàn thiện 
mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh, nối thông các đường QL.1, 
QL.14B, đường cao tốc, ĐT.605, ĐT.609, ĐT.609B, ĐT.609C và ĐT.610B nhằm 
cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
phía Tây của tỉnh.

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 
dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn 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 Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND-
VP ngày 11/01/2021 về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế 
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hoạch đầu tư công năm 2021; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 và 
điều chỉnh tên dự án tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021. Việc đầu 
tư dự án phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018.

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 525.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Các nội dung đầu tư:
5.1. 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) Hạng mục cầu Văn Ly:
- Quy mô: Vĩnh cửu.
- Tải trọng thiết kế: HL93.
- Kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực với chiều dài 

khoảng 650m.
- Khổ cầu: B=9,0m= 8m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ chắn, lan can).
b) Hạng mục dường dẫn: Chiều dài khoảng 7,3km (đã bao gồm chiều dài 

các cầu số 1, số 2 và số 3) bao gồm 02 nhánh tuyến:
- Nhánh tuyến 1: Đoạn đi về ngã ba giao giữa ĐT.609B với ĐT.609C có 

chiều dài khoảng 3km. 
- Nhánh tuyến 2: Đoạn đi về ngã ba giao giữa ĐT.609 với ĐT.605 dài 

khoảng 4,3km (đã bao gồm cầu số 1 chiều dài khoảng 82m, cầu số 2 chiều dài 
khoảng 22m và cầu số 3 chiều dài khoảng 58m).

- Đường cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005.
- Bề rộng nền đường Bn= 9m= 7m (mặt đường) + 2x1m (lề đường, trong đó 

gia cố lề mỗi bên 0,5m).
- Khổ cống bằng bề rộng nền đường.
- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa.
- Tải trọng thiết kế: + Tính áo đường: Trục 120kN.

+ Tính cống: H30-HK80.
+ Tính cầu: HL93.

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến.
5.2. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
5.3. Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại thị xã Điện Bàn và huyện Đại 

Lộc, tỉnh Quảng Nam.
5.4. Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn 

ngân sách trung ương là phù hợp và đúng mục tiêu. Nguồn vốn trung ương: Dự 
án được HĐND tỉnh thống nhất cho phép thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn thực hiện đầu tư tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; được 
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị 
đầu tư năm 2021 tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021; được Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 
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154/BC-SKHĐT ngày 29/3/2021 với kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 dự 
kiến bố trí 02 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.

5.4. Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian thực hiện dự án năm 2021-2024, qua xem xét báo cáo thẩm định nguồn 
vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tiến độ dự án giai 
đoạn 2021-2024.

5.5. 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.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
- Theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 
350 tỷ đồng, tuy nhiên trong quá trình khảo sát sơ bộ lập báo cáo đề xuất, nhằm 
hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy liên kết vùng, Sở Giao thông vận tải 
kiến nghị bổ sung đoạn tuyến từ cầu Văn Ly đi về ngã ba giao giữa ĐT.609 với 
ĐT.605 dài 4,3km, do đó tổng mức đầu tư là 525 tỷ đồng, cao hơn tổng mức đầu 
tư dự kiến 175 tỷ đồng, phần vốn tăng thêm được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 154/BC-SKHĐT ngày 
29/3/2021.

- Việc khái toán tổng mức đầu tư được lập trên cơ sở khảo sát sơ bộ, bóc 
tách khối lượng để lập dự toán, việc khái toán để lập tổng mức đầu tư tương đối 
phù hợp khi so sánh với suất đầu tư năm 2020 quy định tại Quyết định số 65/QĐ-
BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng, giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn 
xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình trên cơ 
sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt 
sơ bộ 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 Văn Ly và đường dẫn.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư theo quy định./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND tỉnh (báo cáo);
- Sở GTVT;
- Lưu: VT, TĐDA (Toàn).

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao





ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Quảng Nam, ngày     tháng    năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt

 chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách 
nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ

 lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND 
ngày 17/11/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Luật Đầu tư công 
ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về 
kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh 
về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương 
đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2021, Công văn số 
05/HĐND-VP ngày 01/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh và đề nghị của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 11/TTr-SKHĐT ngày 11/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 
1. Giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị chủ trì lập Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư và trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước, như sau:

(Danh mục dự án, cơ quan chủ trì theo Phụ lục đính kèm)

2. Điều chỉnh tên dự án được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông 
vận tải lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Điểm 4 Khản II.2 mục II Phụ 
lục kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, như sau:

- Đã ban hành: Dự án Cầu Ông Đốc và đường dẫn phía Tây nối đường 
ĐT610B với ĐT609B;

- Điều chỉnh lại: Cầu Vân Ly và đường dẫn



Điều 2. Phân công trách nhiệm :
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên tại Phụ lục đính kèm căn cứ danh 

mục, dự toán tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các dự án chịu trách nhiệm 
phối hợp với các Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành và các đơn vị, địa 
phương liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đề xuất chủ đầu tư 
thực hiện dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì thẩm định, trình cấp thẩm 
quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai 
thực hiện; đồng thời chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nhận xét, đánh 
giá, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; trình UBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & PTNT, các Ban 
Quản lý dự án: ĐTXD tỉnh, ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, ĐTXD các 
công trình Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, địa phương 
có tên tại Phụ lục đính kèm và các cơ quan liên quan  chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP, các phòng chuyên viên
- Lưu: VT, KTTH
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