
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   2073 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   15  tháng 4 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Điểm định canh  

định cư tập trung thôn A Cấp, xã A Nông, huyện Tây Giang; 

hạng mục Đường giao thông đi khu sản xuất Croong 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
 

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Điểm định canh định cư tập trung thôn A Cấp, xã A Nông, 

huyện Tây Giang; hạng mục Đường giao thông; đi khu sản xuất Croong; với các 

nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Điểm định canh định cư tập trung thôn A Cấp, xã A Nông, 

huyện Tây Giang; hạng mục Đường giao thông; đi khu sản xuất Croong. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, góp phần 

hoàn thành các dự án định canh định cư tập trung theo kế hoạch được duyệt để 

tiếp tục bố trí sắp xếp dân cư nhằm ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho 

các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 

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 Tây Giang. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã A Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu 
đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư 

a) Quy mô đầu tư: 

- Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông với quy mô, tiêu chuẩn như 

sau: 
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- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B theo tiêu chuẩn 10380-

2014. 

- Chiều dài tuyến đường khoảng 2,7Km. 

- Bề rộng nền đường: 4,0m (nền) = 3,0m (mặt) + 2x0,5m (lề). 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

- Tải trọng tính toán : 10T. 

- Công trình trên tuyến: Hệ thống thoát nước ngang và dọc tuyến, khổ 

cống bằng khổ nền đường, tải trọng thiết kế cống H30-XB80; ngầm rọ đá; hệ 

thống biển báo. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021. 

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. 

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

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

5. 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,  

NN và PTNT; 

- UBND huyện Tây Giang;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN, TH.               
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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   UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 190/BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 15 tháng 4 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn A Cấp, xã A Nông; hạng mục: Đƣờng 

giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 

18/3/2020 của UBND huyện Tây Giang trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn A Cấp, xã A Nông; hạng mục: 

Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong. 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: Điểm 

ĐCĐC tập trung thôn A Cấp, xã A Nông; hạng mục: Đường giao thông nông thôn 

đi khu sản xuất Croong 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 06/BC-HĐTĐ ngày 04/3/2020 của Hội đồng 

thẩm định chủ trương đầu tư huyện Tây Giang về kết quả thẩm định nội bộ Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn A Cấp, xã A 

Nông; hạng mục: Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn số 181/BC-SKHĐT ngày 08/4/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự 

án Điểm ĐCĐC tập trung thôn A Cấp, xã A Nông, huyện Tây Giang. 

5. 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 về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

3. Các văn bản liên quan khác: 

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

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

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

ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công; 
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- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 

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

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

quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 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, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

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: Điểm ĐCĐC tập trung thôn A Cấp, xã A Nông; hạng mục: 

Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong. 

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 Tây Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã A Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu 

đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương.  

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Hạ tầng giao thông.  

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 -2021. 

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

1. Sở Giao thông vận tải: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 472/SKHĐT-TĐDA ngày 30/3/2020 

về việc góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở Giao thông vận tải, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 

18/3/2020 của UBND huyện Tây Giang. Tuy nhiên, đến ngày lập báo cáo thẩm 

định chủ trương đầu tư, Sở Giao thông vận tải không có văn bản tham gia ý kiến 

(đã quá thời gian góp ý) nên được xem là thống nhất các nội dung của hồ sơ (theo 

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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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn 703/SNN&PTNT-

QLĐTXD ngày 13/4/2020): 

a. Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Vị trí dự kiến đầu tư dự án Điểm 

ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông, huyện Tây Giang thuộc danh mục đầu tư 

điểm ĐCĐC tập trung được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1223/QĐ-

UBND ngày 24/4/2019 và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục 

các dự án đầu tư sử dụng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2020 tại Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát sự phù 

hợp với kế hoạch và quy hoạch khác để tổng hợp. 

b. Các ý kiến khác: Theo kết quả kiểm tra thực tế hiện trường ngày 06/4/2020 

giữa đại diện BQL rừng phòng hộ Tây Giang, các phòng, ban trực thuộc UBND 

huyện Tây Giang và UBND xã Anông thì tuyến đường dự kiến đi qua một số diện 

tích đất như: Rừng trồng cao su, rừng trồng keo (ngoài 3 loại rừng) và đất trống 

(có Biên bản kiểm tra ngày 06/4/2020 đính kèm); trong quá trình lập các thủ tục 

đầu tư dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Chủ đầu tư lập đầy đủ hồ sơ 

có liên quan theo đúng quy định tại Luật Xây dựng, Luật Lâm nghiệp, Nghị định 

số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Lâm nghiệp; thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng 

rừng (nếu có) theo quy định. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Trong những năm qua trên địa bàn huyện miền núi Tây Giang, bằng việc huy 

động nhiều nguồn lực UBND huyện Tây Giang đã quan tâm đầu tư hỗ trợ theo các 

chương trình, Nghị quyết lớn của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa 

phương. Tuy nhiên là huyện miền núi nghèo với hiện trạng kết cấu hạ tầng, nhất là 

trong lĩnh vực giao thông hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ an 

sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương, phục vụ cho công tác bố trí ĐCĐC 

cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực. Trong đó khu vực thôn A 

Cấp, xã A Nông (bố trí ĐCĐC cho 31 hộ dân), mặc dù có nhiều lợi thế và tiềm 

năng cho phát triển kinh tế, với sản phẩm cây lâm nghiệp, cây dược liệu có giá trị 

như ba kích,... Tuy nhiên, thời gian qua các sản phẩm này vẫn chưa phát huy được 

hết tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, sản phẩm 

làm ra chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô nên chưa thể cạnh tranh, tạo thương hiệu 

bền vững. Một trong những nguyên nhân chính của vấn đề là do điều kiện giao 

thông chưa đảm bảo, chi phí vận chuyển lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm; việc 

sản xuất chỉ giới hạn ở quy mô nhỏ, lẻ trong nhân dân địa phương mà chưa có sự 

đầu tư từ các doanh nghiệp do trở ngại về giao thông. Vì vậy, việc đầu tư xây 

dựng điểm ĐCĐC thôn A Cấp, xã A Nông với hạng mục Đường giao thông nông 

thôn đi khu sản xuất Croong là cần thiết và cấp bách cho sự phát triển chung, tạo 

điều kiện thuận lợi cho bố trí ĐCĐC trong khu vực. 

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 Điểm ĐCĐC tập trung thôn A Cấp, xã A Nông; hạng mục: Đường giao 
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thông nông thôn đi khu sản xuất Croong 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 

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. 

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 7.500.000.000 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:  

- Đầu tư xây dựng tuyến đường với quy mô như sau: 

+ Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B theo tiêu chuẩn 10380-

2014: 

+ Chiều dài tuyến đường khoảng 2,7km. 

+ Bề rộng nền đường: 4m (nền) = 3,0m (mặt) + 2x0,5m (lề). 

+ Mặt đường bê tông xi măng. 

+ Tải trọng tính toán: 10T. 

- Công trình trên tuyến: Hệ thống thoát nước ngang và dọc tuyến, khổ cống 

bằng khổ nền đường, tải trọng thiết kế cống H30-XB80; ngầm rọ đá; hệ thống biển 

báo. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Xã A Nông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

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

trung ương là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó nguồn vốn ngân sách trung 

ương đã được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn là 7,5 tỷ đồng tại Báo 

cáo thẩm định số 181/BC-SKHĐT ngày 08/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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 - 2021, qua xem xét báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận tiến độ dự án 

2020-2021 là phù hợp. 

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: 

Với chức năng của tuyến đường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất quy mô dự 

án như sau: đường loại B theo tiêu chuẩn 10380-2014 có B nền =4m=3m (mặt) + 

2x0,5m (lề).  
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Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên phương pháp từ dữ liệu 

chi phí các công trình tương tự đã được phê duyệt; 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 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, đề nghị UBND huyện Tây Giang 

trong quá trình lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng cần chỉ đạo, phối hợp 

các cơ quan chuyên môn của huyện (Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT, phòng 

TN&MT) kiểm tra thực tế hiện trường đối với toàn bộ hướng tuyến; thực hiện các 

thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo quy định. 

IV. KẾT LUẬN 

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

chủ trương đầu tư dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn A Cấp, xã A Nông; hạng mục 

Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong. 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 huyện Tây Giang (đ/b); 
- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   181 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  08 tháng 4  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Điểm định canh định cƣ tập trung thôn A Cấp,  

xã A Nông, huyện Tây Giang 

 

  Kính gửi: UBND huyện Tây Giang  

 

Theo đề nghị của UBND huyện Tây Giang tại Tờ trình số 39/TTr-UBND 

ngày 18/3/2020 về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự 

án Điểm định canh định cư (ĐCĐC) tập trung thôn A Cấp, xã A Nông, huyện Tây 

Giang. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và 

báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án với các nội 

dung sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 18/3/2020 của UBND huyện Tây Giang; 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 43/BC-UBND ngày 

03/3/2020 và Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 

06/BC-HĐTĐ ngày 04/3/2020 của UBND huyện Tây Giang. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công; 

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

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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

đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

4. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

5. Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về việc 

sửa đổi một số điều của Quyết định 3063/QĐ-UBND ngày 15/10/2018; 

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 
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7. Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

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

năm 2020;  

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

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

đầu tư công năm 2020; 

 9. Công văn số 7130/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc báo cáo phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công vốn ngân 

sách Trung ương 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 Tài chính. 

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

476/SKHĐT-KTN ngày 30/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Điểm định canh định cư tập trung thôn A Cấp, xã A Nông, 

huyện Tây Giang; hạng mục đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong.  

2. Dự án nhóm: C. 

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

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

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã A Nông, huyện Tây Giang. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 7.500 triệu đồng 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương  

9. Thời gian thực hiện: 2020 - 2021. 

10. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng giao thông.   

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

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

1. Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 906/STC-

ĐT ngày 06/4/2020: 

a. Về mặt kỹ thuật, hiệu quả dự án: UBND tỉnh đã có Quyết định số 

3063/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 phê duyệt Đề án "Thực hiện chính sách đặc thù 
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hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ", trong đó nhu cầu vốn đầu tư để thực hiện định canh định cư thôn A Cấp, xã 

A Nông, huyện Tây Giang là 7.510 triệu đồng với nhiều hạng mục: bồi thường tạo 

mặt bằng, san lấp, giao thông, khai hoang đất sản xuất, nhà sinh hoạt cộng đồng, 

trường học, trạm truyền thông không dây. Tuy nhiên hiện nay, UBND huyện Tây 

Giang đề xuất đầu tư hạng mục Đường giao thông nông thôn từ Điểm ĐCĐC tập 

trung thôn A Cấp đi khu sản xuất Croong với tổng mức đầu tư là 7.500 triệu đồng, 

chiếm tỷ lệ 100% vốn đầu tư của đề án nhưng chưa đánh giá rõ tình hình thực hiện 

đầu tư hạ tầng tại Điểm ĐCĐC tập trung thôn A Cấp nên chưa đảm bảo cơ sở để 

xác định ưu tiên đầu tư hạng mục đường giao thông. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu 

tư làm việc lại với địa phương, lấy ý kiến Ban Dân tộc tỉnh để đảm bảo hoàn thành 

mục tiêu đề án. 

Sở Tài chính đề nghị với mục tiêu phục vụ vận chuyển nông sản phát triển 

sản xuất của người dân Điểm ĐCĐC, nên đầu tư tuyến đường với quy mô tối thiểu 

theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, nền đường 4m, bề rộng mặt 

đường 3m, chiều rộng lề đường 2x0,5m thay cho đề xuất quy mô đầu tư của huyện 

Tây Giang là đường có mặt cắt ngang Bnền = 3,5m (mặt) + 2x0,75m (lề) = 5,0m 

kết cấu đường bê tông xi măng BTXM M250 dày 16cm. Đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư làm việc với địa phương kiểm tra lựa chọn mặt cắt đường phù hợp với cấp 

đường theo quy định và lấy thêm ý kiến Sở Giao thông Vận tải. 

b. Về nguồn vốn đầu tư: Tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ 

đã dự nguồn 45.282 triệu đồng cho 4 dự án định canh định cư, trong đó có dự án 

này. Tuy nhiên chưa được giao cụ thể mức bố trí vốn cho từng dự án. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát để phân bổ kế hoạch vốn 

2020 cho 4 dự án không quá số tiền trên, đồng thời đưa vào kế hoạch đầu tư công 

giai đoạn 2021-2025 nhu cầu vốn còn lại. 

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Về chủ trƣơng đầu tƣ: Việc đầu tư dự án Điểm định canh định cư thôn 

A Cấp, xã A Nông, huyện Tây Giang là cần thiết nhằm từng bước hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất của người dân vùng miền núi và đồng 

bào dân tộc thiểu số; đồng thời, phù hợp với Chương trình Hỗ trợ đồng bào dân tộc 

miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công 

năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh (Biểu 

số 06 các dự án sử dụng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020). 
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2. Về hạng mục và tổng mức đầu tƣ: Điểm định canh định cư thôn A Cấp, 

xã A Nông, huyện Tây Giang; hạng mục đường giao thông nông thôn đi khu sản 

xuất Croong đã được thống nhất danh mục đầu tư tại Quyết định 1223/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 

3063/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 với tổng mức đầu tư dự kiến là 7.500 triệu 

đồng. Đồng thời, việc lựa chọn hạng mục đường giao thông đi khu sản xuất của 

Điểm ĐCĐC tập trung thôn A Cấp, huyện Tây Giang cũng đã được Ban Dân tộc 

thống nhất đề xuất đầu tư sau khi đi kiểm tra thực tế tại các điểm ĐCĐC miền núi 

(theo Công văn số 922/BDT-CSDT ngày 29/11/2019 của Ban Dân tộc). Tuy nhiên, 

để đảm bảo phù hợp với công năng sử dụng và hiệu quả đầu tư dự án, đề nghị chủ 

đầu tư và Phòng Thẩm định dự án thuộc Sở tổng hợp ý kiến về mặt kỹ thuật của Sở 

Giao thông Vận tải để xác định quy mô đầu tư phù hợp. 

3. Về nguồn vốn đầu tƣ: Dự án Điểm định canh định cư tập trung thôn A 

Cấp, xã A Nông, huyện Tây Giang thuộc danh mục được đầu tư từ nguồn vốn ngân 

sách Trung ương với mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định 

2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung này đã được thống nhất tại  

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư 

công năm 2020 và Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

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

nhà nước năm 2020. 

4. Về cân đối vốn: theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của 

UBND tỉnh về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 

2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020, Công văn số 7130/UBND-KTTH 

ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 

2020; sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham 

mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất phân bổ vốn ngân sách 

Trung ương kế hoạch đầu tư công năm 2020 tối đa cho dự án là 7.000 triệu đồng. 

Phần còn lại, tiếp tục đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình hỗ trợ đồng 

bào dân tộc miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

5. Thời gian bố trí vốn ngân sách: Dự kiến 2020-2021 

IV. KẾT LUẬN 

Dự án Điểm định canh định cư tập trung thôn A Cấp, xã A Nông, huyện Tây 

Giang; hạng mục đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong được đầu tư 

từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc 

miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tổng mức đầu 

tư là 7.500 triệu đồng, kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách Trung ương năm 2020 

bố trí tối đa cho dự án là 7.000 triệu đồng.   
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Đề nghị UBND huyện Tây Giang hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định trình 

cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; chịu trách nhiệm rà soát nội 

dung, quy mô, tiêu chuẩn, định mức đầu tư của dự án theo đúng quy định hiện 

hành; quản lý và sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp 

luật. 

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

Điểm định canh định cư tập trung thôn A Cấp, xã A Nông, huyện Tây Giang; hạng 

mục đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong. Đề nghị UBND huyện 

Tây Giang triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Nguyễn Hoàng Thanh 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 703 /SNN&PTNT-QLĐTXD Quảng Nam, ngày 13 tháng 4 năm 2020 

V/v góp ý Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư hạng mục Đường giao thông 

nông thôn đi khu sản xuất Croong thuộc 

dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, 

xã Anông, huyện Tây Giang 

 

       Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 472/SKHĐT-TĐDA 

ngày 30/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý nội dung Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư hạng mục Đường giao thông nông thôn đi khu sản 

xuất Croong thuộc dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông, huyện Tây 

Giang. Theo Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 

24/6/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng: Vị trí dự kiến đầu tư dự án 

Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông, huyện Tây Giang thuộc danh 

mục đầu tư điểm ĐCĐC tập trung được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1223/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 và đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua 

danh mục các dự án đầu tư sử dụng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 

2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

rà soát sự phù hợp với kế hoạch và quy hoạch khác để tổng hợp 

2. Các ý kiến khác: Theo kết quả kiểm tra thực tế hiện trường ngày 

06/4/2020 giữa đại diện BQL rừng phòng hộ Tây Giang, các phòng, ban trực 

thuộc UBND huyện Tây Giang và UBND xã Anông thì tuyến đường dự kiến 

đi qua một số diện tích đất như: Rừng trồng cao su, rừng trồng keo (ngoài 3 

loại rừng) và đất trống (có Biên bản kiểm tra ngày 06/4/2020 đính kèm); trong 

quá trình lập các thủ tục đầu tư dự án, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu 

Chủ đầu tư lập đầy đủ hồ sơ có liên quan theo đúng quy định tại Luật Xây 

dựng, Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo quy định. 

Trên cơ sở các nội dung góp ý của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Tây Giang; 

- Chi cục Kiểm lâm (theo dõi); 

- Lưu: VT, KHTC, QLXDCT.  
(E:\Dropbox\Online - CoviD 19\04072020 Gop y chu 

truong diem ĐCĐC Acap xa Anong.docx) 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Lê Ngọc Trung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂY GIANG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  43/BC-UBND                 Tây Giang, ngày  03  tháng  3 năm 2020 
 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án : Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông; 

Hạng mục : Đƣờng giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong; 

Lý trình : Km0+00-Km2+700; 

Địa điểm : Xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

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

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt đề án “thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát 

triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo 

Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng chính phủ; 

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 thu 

chi ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 27/9/2019 của HĐND huyện 

Tây Giang về thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 trên địa bàn 

huyện; 

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 28/12/2019 của HĐND huyện 

Tây Giang khóa XI về phân bổ dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND 

huyện Tây Giang về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thương xuyên 

năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; 

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của UBND huyện 

Tây Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu, 

chi ngân sách Nhà nước năm 2020. 

I. Giới thiệu chung 

- Xã Anông là xã miền núi của huyện Tây Giang, là một trong 08 xã có 

đường Biên giới với nước bạn Lào cách thành phố Tam Kỳ hơn 180km, cách 

thành phố Đà Nẵng hơn 120km  

+ Phía Bắc giáp giáp Lào.  

+ Phía Nam giáp xã Atiêng.  



  

+ Phía Tây giáp Lào.  

+ Phía Đông giáp xã Bhalêê. 

+Diện tích tự nhiên của xã  là 5.664 ha. 

- Hiện nay, tổng dân số trên địa xã là 1.131khẩu/279 hộ, tỷ lệ hộ nghèo 11,83%. 

II. Sự cần thiết đầu tƣ, các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về 

sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ. 

1. Sự cần thiết đầu tƣ 

- Điểm ĐCĐC tập trung thôn thôn Acấp, xã Anông được nhà nước quy 

hoạch đầu tư từ năm 2009 nhằm thực hiện tổ chức lại sản xuất theo hướng đảm 

bảo an ninh lương thực tại chỗ, khai thác tiềm năng đất đai và các lợi thế của tiểu 

vùng; bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh 

thái, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng; gắn nhiệm vụ định canh định cư với 

quy hoạch sắp xếp bố trí lại dân cư; góp phần đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số một cách bền vững. Thực hiện nhiệm vụ Đinh canh định 

cư theo phương châm “Nhà nước nhân dân cùng làm”, ngân sách Trung ương là 

chủ yếu, đồng thời phát huy nội lực và trách nhiệm của chính quyền địa phương, 

cộng đồng làng, hộ dân. Theo đó trong những năm đầu tái định cư tại điểm thôn 

Acấp địa phương đã quy hoạch khu sản xuất, vận động nhân dân mở đường vào 

khu sản xuất Croong để thuận tiện cho việc phát triển sản xuất và vận chuyển hàng 

nông lâm sản nhưng qua thời gian con đường không đáp ứng được và gặp rất 

nhiều khó khăn nhất là trong mùa mưa bão. Do là đường đất, mở theo truyền đồi 

rộng khoản 1m. Vì vậy, việc đầu tư tuyến đường từ Điểm ĐCĐC tập trung thôn 

Acấp đi khu sản xuất Croong là hết sức cần thiết. 

- Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2020-2022 thực hiện dự án là phù hợp với mục 

tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện Tây Giang.  

2. Hiện trạng công trình: 

 Hiện tại chỉ có tuyến đường mòn của nhân dân đi vào khu sản xuất. 

  - Điểm đầu tuyến nối vào tuyến đường  ĐH3.TG tại Km11+400. 

  - Điểm cuối tuyến tại khu sản xuất Croong. 

 3. Các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về sự phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch đầu tƣ. 

 - Việc đầu tư xây dựng tuyến đường phù hợp với quy hoạch phát triển tổng 

thể kinh tế xã hội xã Anông giai đoạn 2016-2020. 

 - Hoàn thiện điểm định canh định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt điểm định canh, định cư tập trung thôn Acấp, xã Anông. 

 III. Mục tiêu, Quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

 1 Mục tiêu đầu tƣ: 

 1.1. Mục tiêu dài hạn 

 Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội mở rộng diện tích sản xuất nông, hoàn 

thiện điểm định canh định cư theo Quyết định 1342/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt điểm định canh, định cư tập trung thôn Acấp, xã Anông. 

 1.2 Mục tiêu cụ thể:  

- Đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn vào khu sản xuất với chiều dài: 

2,7 km, nền đất bề rộng nền đường 4,0 m và các công trình trên tuyến gồm nền 

đường bê tông M250 đá 1x2 kích thước (3.0m x 0.16m); L= 2,7km, toàn tuyến bố  



  

trí 16 cống tròn BTCT và một ngầm tràn xếp rọ đá. 

- Đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa nông lâm sản cho 51 hộ 

dân thôn Acấp nói riêng và xã Anông nói chung. 

 2. Quy mô đầu tƣ:  

  - Cấp đường: Đường GTNT loại B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

  - Chiều dài tuyến: 2,7 km. 

  * Các chỉ tiêu kỹ thuật: 

  - Vận tốc thiết kế: Vtk = 20km/h. 

  - Bề rộng nền đường: Bnền = 4,0m. 

  - Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,0m. 

  - Bề rộng lề đường: Blề = 2x0,5m. 

  - Dốc ngang mặt đường : 2%. 

  - Dốc ngang lề đường : 4%. 

 - Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: 15m 

- Độ dốc dọc lớn nhất: 13% (Châm chước 15%). 

* Tải trọng tính toán: 

- Tính áo đường: Trục 10T. 

- Tính cống: H30-XB80. 

- Tần suất thiết kế: 4%. 

  - Khổ cống: Bằng bề rộng nền đường. 

  * Các công trình trên tuyến 

- Nền mặt đường:   

+ Kết cấu áo đường bằng bê tông xi măng M250 dày 16cm, rộng 3,0 m, L= 

2,7km, lót giấy dầu chống thoát nước 

+  Do điều kiện nguồn vốn có hạn nên giai đoạn này không kiên cố mương 

dọc. Việc thoát nước dọc chủ yếu theo mương đất với khẩu độ: (0,4*0,4*1,2)m  

- Cống qua đường 

+ Loại cống tròn d=100cm (toàn tuyến có 12 cống): Thân cống: Dùng các 

đốt cống BTCT M200 đá 1x2 ghép lại. Phía trong và ngoài quét nhựa đường bảo 

vệ; Móng cống: Trên lớp dăm sạn đệm dày 30cm; Hố thu bê tông M150 đá 2x4. 

+ Tường đầu, tường cánh xây bằng đá hộc xây vữa M100. Móng, sân cống 

bằng đá hộc xây vữa M100. Sân hạ lưu cống gia cố bằng đá hộc xây vữa M100. 

+ Loại cống tròn d=150cm (toàn tuyến có 4 cống d= 150cm): Thân cống: 

Dùng các đốt cống BTCT M200 đá 1x2 ghép lại. Phía trong và ngoài quét nhựa 

đường bảo vệ; Móng cống: Trên lớp dăm sạn đệm dày 30cm; Hố thu bê tông 

M150 đá 2x4; Tường đầu, tường cánh xây bằng đá hộc xây vữa M100. Móng, sân 

cống bằng đá hộc xây vữa M100. Sân hạ lưu cống gia cố bằng đá hộc xây vữa 

M100 và Hạ lưu cống gia cố thêm rọ đá nhằm tránh xói lỡ. 

 Các công trình  khác: Ngầm xếp rọ đá qua suối tại Km0+42.60 với quy mô: 

Ngầm rọ đá dài 55m, rộng 5.0m, xếp rọ đá kích thước (2x1x1)m. 

  3. Địa điểm và phạm vi đầu tƣ: Xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

 IV. Dự kiến tổng mức đầu tƣ và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng cân 

đối nguồn vốn đầu tƣ khả năng cân đối nguồn vốn đầu tƣ và việc huy động 

các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án 

 1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ: 



  

 - Dựa trên các tính toán sơ bộ và xét các vấn đề về giá thị trường, nguồn 

vốn đầu tư được đề xuất như sau: 

 - Tổng vốn đầu tư: 7.500.000.000 đồng. 

2. Cơ cấu nguồn vốn: Theo quyết  định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2006 

của Thủ tướng Chính phủ năm 2020. 

V. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tƣ 

 1. Công tác chuẩn bị đầu tư: Năm 2020. 

 2. Xây dựng công trình: 2020-2021. 

 VI. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi 

phí vận hành dự án sau khi hoàn thành. 

 Tổng mức đầu tƣ:  7.500.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng đồng)     

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng   : 6.167.634.000 

- Chi phí Quản lý dự án : 164.620.000 

- Chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng : 661.530.000 

- Chi phí khác : 127.335.000 

- Chi phí dự phòng : 378.881.000 

Tổng cộng  7.500.000.000 

VII. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng, xã hội. 

1. Tác động môi trƣờng khi xây dựng công trình. 

a. Những tác động có lợi 

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn vào khu sản xuất 

thôn Croong, thôn Acấp, xã Anông, huyện Tây Giang nhằm phục vụ việc giao 

thông đi lại, vận chuyển nông sản, trao đổi lưu thông hàng hóa, nâng cao đời sống 

người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, phù hợp với chủ trương xây dựng nông 

thôn mới mà Đảng và Nhà nước đề ra. 

b. Những tác động có hại tạm thời 

- Do các máy móc hoạt động trong khi thi công công trình gây tiếng ồn cho 

nhân dân trong vùng dự án. 

- Trong quá trình thi công do tập trung đất đá có ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất của nhân dân. 
Nhưng những tác động có hại tạm thời trên đây chỉ xảy ra trong thời gian thi 

công. Sau khi đưa công trình vào hoạt động, các tác động tích cực trên sẽ không còn. 

 2. Những biện pháp khắc phục 

 Máy móc thiết bị thi công phải bố trí đúng nơi quy định để tránh gây ách tắc 

trong việc đi lại của nhân dân. Sau khi thi công xong phải vệ sinh công trường để 

bào giao cho đơn vị quản lý sử dụng. 

VIII. Các giải pháp tổ chức thực hiện. 

 1. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang. 

 2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

 3. Dự kiến kinh phí chuẩn bị đầu tư: 7.500.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng y)     

 4. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: Theo quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 và lồng ghép các nguồn vốn khác. 

 5. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Năm 2020 



  

IX. Kết luận và kiến nghị: 

Trên đây là báo cáo chủ trương đầu tư dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 

Acấp, xã Anông; hạng mục: Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong; 

lý trình: Km0+00-Km2+700; địa điểm: Thôn Acấp, xã Anông, huyện Tây Giang, 

tỉnh Quảng Nam; kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét và quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT tỉnh Q.Nam; 

- TT.HĐND&UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- BQLDA QĐ-ĐT huyện; 

- C. PVP; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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Bhling Mia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UBND HUYỆN TÂY GIANG 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  06  /BC-HĐTĐ 
 

Tây Giang, ngày   04  tháng 3  năm 2020 

 

BÁO CÁO  

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

Dự án : Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông; 

Hạng mục : Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong; 

Lý trình : Km0+00-Km2+700; 

Địa điểm : Xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

 

  Kính gửi  

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam; 
 

 Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư huyện Tây Giang 

nhận được Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 43/BC-UBND ngày 03/3/2020 

của Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông; hạng mục: Đường giao 

thông nông thôn đi khu sản xuất Croong; lý trình: Km0+00-Km2+700; địa điểm: 

xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.  

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan liên 

quan, Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư huyện Tây Giang báo 

cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, 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 số 43/BC-UBND ngày 03/3/2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang. 

3. Báo cáo số 08/BC-TCKH ngày 04/3/2020 của Phòng Tài chính-Kế hoạch 

huyện về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách. 

4. Biên bản số 06/BB-HĐTĐ ngày 04/3/2020 của Hội đồng thẩm định chủ 

trương đầu tư huyện. 

5. Hồ sơ tài liệu khác có liên quan. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

3. Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công; 

4. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

5. Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt đề án “thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh 



  

tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 

số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng chính phủ; 

6. 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 thu chi 

ngân sách Nhà nước năm 2020; 

7. Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 28/12/2019 của HĐND huyện Tây 

Giang khóa XI về phân bổ dự toán thu-chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản năm 2020; 

8. Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện 

Tây Giang về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thương xuyên năm 

2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020; 

9. Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của UBND huyện Tây 

Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi 

ngân sách Nhà nước năm 2020; 

10. Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 30/01/2016 của UBND huyện Tây Giang 

về phát triển kinh tế-xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016-2020; 

11. Các văn bản liên quan khác (nếu có): Không. 

III. Tổ chức thẩm định 
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Phòng Tài chính Kế hoạch là cơ quan thường 

trực của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư huyện. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Các ngành có liên quan theo Quyết định số 

1396b/QĐ-UBND, ngày 03/9/2015 của UBND huyện Tây Giang 

3. Hình thức thẩm định: Các cá nhân làm việc độc lập, lãnh đạo đưa ra ý 

kiến kết luận khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định. 
 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN   
 

I. Mô tả thông tin chung dự án và đề xuất của hội đồng thẩm định dự án  
1. Tên dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông; hạng mục: 

Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong; lý trình: Km0+00-Km2+700; 

địa điểm: xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: C không trọng điểm, loại dự án: Giao thông, đường GTNT 

loại B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

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 huyện Tây Giang. 

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tây Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: nằm trên tuyến đường đi khu sản xuất Croong, 

xã Anông, thuận tiện trong việc khai thác, sử dụng. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 7.500.000.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết 

định số 2085/QĐ-TTg. 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Giao thông. 

10. Thời gian thực hiện:  

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2021. 

   - Phân kỳ đầu tư:  

Năm Nguồn vốn ngân sách Nguồn vốn  



  

Trung ƣơng hỗ trợ (đồng) ngân sách huyện (đồng) 

- Năm thứ nhất (năm 2020) 7.000.000.000  

- Năm thứ hai   (năm 2021) 500.000.000  

- Năm thứ ba   (năm 2022)   

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

12. Các thông tin khác (nếu có): Không. 

II. Tổng hợp ý kiến thẩm định của các đơn vị phối hợp 
- Tổng hợp ý kiến của các đơn vị phối hợp thẩm định theo quy định của Luật 

Đầu tư công, Nghị định của Chính phủ: Các đơn vị có liên quan thống nhất với ý 

kiến của Hội đồng thẩm định.   

III. Ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định  
Việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án phù hợp với các quy định của Luật 

Đầu tư công; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Công văn số 

1101/BKHĐT-TH, ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn 

phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công. 

1. Sự cần thiết đầu tƣ dự án 

- Điểm ĐCĐC tập trung thôn thôn Acấp, xã Anông được nhà nước quy 

hoạch đầu tư từ năm 2009 nhằm thực hiện tổ chức lại sản xuất theo hướng đảm bảo 

an ninh lương thực tại chỗ, khai thác tiềm năng đất đai và các lợi thế của tiểu vùng; 

bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm 

bảo giữ vững an ninh quốc phòng; gắn nhiệm vụ định canh định cư với quy hoạch 

sắp xếp bố trí lại dân cư; góp phần đẩy nhanh xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số một cách bền vững. Thực hiện nhiệm vụ Đinh canh định cư theo 

phương châm “Nhà nước nhân dân cùng làm”, ngân sách Trung ương là chủ yếu, 

đồng thời phát huy nội lực và trách nhiệm của chính quyền địa phương, cộng đồng 

làng, hộ dân. Theo đó trong những năm đầu tái định cư tại điểm thôn Acấp địa 

phương đã quy hoạch khu sản xuất, vận động nhân dân mở đường vào khu sản 

xuất Croong để thuận tiện cho việc phát triển sản xuất và vận chuyển hàng nông 

lâm sản nhưng qua thời gian con đường không đáp ứng được và gặp rất nhiều khó 

khăn nhất là trong mùa mưa bão. Do là đường đất, mở theo truyền đồi rộng khoản 

1m. Vì vậy, việc đầu tư tuyến đường từ Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp đi khu 

sản xuất Croong là hết sức cần thiết. 

- Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2020-2022 thực hiện dự án là phù hợp với mục 

tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện Tây Giang. 

2. Nội dung, quy mô của dự án 

  - Cấp đường: Đường GTNT loại B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

  - Chiều dài tuyến: 2,7 km. 

  * Các chỉ tiêu kỹ thuật: 

  - Vận tốc thiết kế: Vtk = 20km/h. 

  - Bề rộng nền đường: Bnền = 4,0m. 

  - Bề rộng mặt đường: Bmặt = 3,0m. 

  - Bề rộng lề đường: Blề = 2x0,5m. 

  - Dốc ngang mặt đường : 2%. 

  - Dốc ngang lề đường : 4%. 



  

 - Bán kính đường cong nằm nhỏ nhất: 15m 

- Độ dốc dọc lớn nhất: 13% (Châm chước 15%). 

* Tải trọng tính toán: 

- Tính áo đường: Trục 10T. 

- Tính cống: H30-XB80.. 

- Tần suất thiết kế: 4%. 

  - Khổ cống: Bằng bề rộng nền đường. 

  * Các công trình trên tuyến 

- Nền mặt đường:   

+ Kết cấu áo đường bằng bê tông xi măng M250 dày 16cm, rộng 3,0 m, L= 

2,7km, lót giấy dầu chống thoát nước 

+  Do điều kiện nguồn vốn có hạn nên giai đoạn này không kiên cố mương 

dọc. Việc thoát nước dọc chủ yếu theo mương đất với khẩu độ: (0,4*0,4*1,2)m  

- Cống qua đường 

+ Loại cống tròn d=100cm (toàn tuyến có 12 cống): Thân cống: Dùng các 

đốt cống BTCT M200 đá 1x2 ghép lại. Phía trong và ngoài quét nhựa đường bảo 

vệ; Móng cống: Trên lớp dăm sạn đệm dày 30cm; Hố thu bê tông M150 đá 2x4. 

+ Tường đầu, tường cánh xây bằng đá hộc xây vữa M100. Móng, sân cống 

bằng đá hộc xây vữa M100. Sân hạ lưu cống gia cố bằng đá hộc xây vữa M100. 

+ Loại cống tròn d=150cm (toàn tuyến có 4 cống d= 150cm): Thân cống: 

Dùng các đốt cống BTCT M200 đá 1x2 ghép lại. Phía trong và ngoài quét nhựa 

đường bảo vệ; Móng cống: Trên lớp dăm sạn đệm dày 30cm; Hố thu bê tông M150 

đá 2x4; Tường đầu, tường cánh xây bằng đá hộc xây vữa M100. Móng, sân cống 

bằng đá hộc xây vữa M100. Sân hạ lưu cống gia cố bằng đá hộc xây vữa M100 và 

Hạ lưu cống gia cố thêm rọ đá nhằm tránh xói lỡ. 

 Các công trình  khác: Ngầm xếp rọ đá qua suối tại Km0+42.60 với quy mô: 

Ngầm rọ đá dài 55m, rộng 5.0m, xếp rọ đá kích thước (2x1x1)m. 

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

thẩm định: Phù hợp với quy định của của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công; Công văn 1101/BKHĐT-TH, ngày 02/3/2015 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lƣợc; kế hoạch và quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: 
Phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông của huyện và quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới xã. 

5. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án: Dự án thuộc nhóm C không 

trọng điểm. 

6. Đánh giá về tổng mức đầu tƣ: Tổng mức đầu tư được lập trên cơ sở quy 

mô công trình đã được lập, tuân thủ quy định về quản lý chi phí xây dựng hiện hành. 

7. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ, diện tích đất cần sử 

dụng, thời gian, tiến độ thực `hiện: Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu 

tư: Dự án được đầu tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cho nhân dân, 

phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của nhân dân trong vùng cũng như tiềm 

năng sẵn có của xã Anông. 

8. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trƣờng và phát triển bền vững: 

Dự án tác động đến môi trường không đáng kể, được cộng đồng dân cư đồng 



  

thuận, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao trong việc ổn định, cải thiện điều kiện 

sinh hoạt, đi lại của nhân dân. 

- Tổng mức đầu tư của dự án: 7.500.000.000 đồng, phù hợp với quy mô thiết 

kế. 

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết định 

số 2085/QĐ-TTg.  

- Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án:  

Năm 

Nguồn vốn ngân 

sách Trung ƣơng hỗ 

trợ (đồng) 

Nguồn vốn  

ngân sách huyện 

(đồng) 

- Năm thứ nhất (năm 2020) 7.000.000.000 0 

- Năm thứ hai   (năm 2021) 500.000.000 0 

- Năm thứ ba   (năm 2022)  0 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021. 

- Phân chia các dự án thành phần: Được bố trí làm 01 dự án chung duy nhất, 

không chia tách. 

- Các nội dung công việc thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Chi phí 

dự kiến 700,00 triệu đồng từ nguồn vốn tạm ứng, sau lấy vốn từ dự án để hoàn ứng 

chi công tác chuẩn bị đầu tư; thời gian chuẩn bị đầu tư: Quý I/2020. 

IV. Kết luận: Dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông; hạng 

mục: Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong; lý trình: Km0+00-

Km2+700; địa điểm: xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, đủ điều kiện để 

trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp 

theo.  

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định huyện về chủ trương 

đầu tư dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông; hạng mục: Đường giao 

thông nông thôn đi khu sản xuất Croong; lý trình: Km0+00-Km2+700; địa điểm: 

xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, kính đề nghị UBND huyện, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Lưu HĐTĐ. 

TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

(Đã ký) 

 
 

 

Arất Blúi 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TÂY GIANG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   40/TTr-UBND  Tây Giang, ngày 18  tháng 3 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án : Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông; 

Hạng mục : 
Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất 

Croong; 

Lý trình : Km0+00-Km2+700; 

Địa điểm : Xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

 

Kính gửi  

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam; 
 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

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

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương 

trình, dự án đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt đề án “thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát 

triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo 

Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng chính phủ; 

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 thu 

chi ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 27/9/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện về thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 ; 

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của UBND huyện 

Tây Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán thu, 

chi ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Điểm 

ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông; hạng mục: Đường giao thông nông thôn đi 

khu sản xuất Croong; lý trình: Km0+00-Km2+700; địa điểm: xã Anông, huyện 

Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính sau: 

I. Thông tin chung dự án: 

1. Tên dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn Acấp, xã Anông; hạng mục: 

Đường giao thông nông thôn đi khu sản xuất Croong; lý trình: Km0+00-

Km2+700; địa điểm: xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 



 2 

2. Dự án nhóm: C không trọng điểm, loại dự án: Giao thông, đường GTNT 

loại B theo tiêu chuẩn TCVN 10380: 2014. 

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 huyện Tây Giang. 

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tây Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Nằm trên tuyến đường đi khu sản xuất Croong, 

thôn Acấp xã Anông, thuận tiện trong việc khai thác, sử dụng. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 7.500.000.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Quyết 

định số 2085/QĐ-TTg. 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Giao thông. 

10. Thời gian thực hiện:  

- Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2020-2021. 

   - Phân kỳ đầu tư:  

Năm 

Nguồn vốn ngân sách 

Trung ương hỗ trợ 

(đồng) 

Nguồn vốn  

ngân sách huyện (đồng) 

- Năm thứ nhất (năm 2020) 7.000.000.000  

- Năm thứ hai   (năm 2021) 500.000.000  

- Năm thứ ba   (năm 2022)   

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

12. Các thông tin khác (nếu có): Không. 

II. Danh mục hồ sơ kèm theo 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm C không trọng điểm theo 

quy định của Luật đầu tư công và Điều 19 của Nghị định 136/2015/NĐ-CP. 

3. Báo cáo thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm 

định huyện. 

4. Số lượng hồ sơ: 05 bộ tài liệu. 

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.HĐND&UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- BQLDA QĐ-ĐT huyện; 

- C. PVP; 

- Lưu: VT-TH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bhling Mia 
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