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BÁO CÁO 
Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy 

Xuyên và đường ven biển Việt Nam. 

    

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 28/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và 
số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì 
công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BXD, ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng về 
việc ban hành Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ 
phận kết cấu công trình năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 3823/QĐ-UBND, ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về 
việc Quyết định Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm đồ án 
điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn từ năm 2030 và 
năm 2045; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND, ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam. 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; 

Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng Bách Khoa trình Sở Giao thông vận tải 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông 
Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam với các nội dung chính sau: 

A. GIỚI THIỆU CHUNG DỰ ÁN. 

I. Giới thiệu chung: 

Duy Xuyên là huyện nằm phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Phía Bắc giáp huyện 
Điện Bàn và thành phố Hội An, phía Tây Bắc giáp huyện Đại Lộc, phía Tây 
Nam và phía Nam giáp huyện Quế Sơn, phía Đông Nam giáp huyện Thăng 
Bình và phía Đông giáp biển Thái Bình Dương. Duy Xuyên có diện tích tự 
nhiên hơn 300 km2, với dân số khoảng 132.500 người, bao gồm 14 xã, thị trấn. 
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Duy Xuyên nổi tiếng với di sản văn hóa thế giới - Thánh địa Mỹ Sơn của người 
Chăm. Ngoài ra, Duy Xuyên còn có kinh thành Trà Kiệu, có thủy điện Duy 
Sơn, đập Vĩnh Trinh. Duy Xuyên nổi tiếng đất Quảng là miền đất học, một cái 
nôi của nhân tài đất Quảng. 

Hiện tại, Duy xuyên cơ bản được định hình hai vùng mang đặc điểm và 
định hướng phát triển khác nhau: Vùng Đông Duy Xuyên và Vùng Tây Duy 
Xuyên. Vùng Đông Duy Xuyên được xác định là khu vực có tiềm năng phát 
triển ngay sau khi cầu Cửa Đại hoàn thành; là khu vực sẽ liên kết thuận tiện với 
Hội An và Đà Nẵng. Với tài nguyên bãi tắm đẹp, nằm sát cửa sông, có hệ thống 
sinh thái phong phú, Duy Nghĩa, Duy Hải hoàn toàn có khả năng phát triển du 
lịch quốc tế và du lịch sinh thái. Vùng Tây của huyện, với lợi thế về tài nguyên 
đất đai, tài nguyên du lịch với di sản văn hóa thế giới Thánh địa Mỹ Sơn, các 
làng nghề và lễ hội truyền thống...có thể tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, 
là cơ hội lớn cho định hướng phát triển kinh tế xã hội trong vùng và liên kết 
phát triển với Vùng Đông Duy Xuyên, nói riêng và Vùng Đông Quảng Nam, 
nói chung. 

II. Thông tin chung dự án: 

1. Tên dự án: Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường 
ven biển Việt Nam. 

2. Dự án: Nhóm B. 

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

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

5. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  

+ Dự kiến tổng mức đầu tư: 450 tỷ đồng. (Theo Quyết định số 90/QĐ-

UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh). 

+ Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

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

B. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ: 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU 
TƯ, ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ. 

1. Sự cần thiết phải đầu tư: 

Quy hoạch Vùng Đông tỉnh Quảng Nam (trong đó có huyện Duy Xuyên) 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 389/QĐ-UBND ngày 28/01/2011 xác định là vùng động lực của tỉnh, 
đóng vai trò hạt nhân và hướng tới một vùng phát triển ngang tầm với các vùng 
lân cận.  

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn đến năm 2030 và 
năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3823/QĐ-UBND, ngày 
25/12/2020 đã xác định Duy Xuyên là vùng động lực phát triển cho Cụm động 
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lực số 2 (bao gồm 3 huyện Duy Xuyên - Thăng Bình - Quế Sơn); là vùng liên 
kết phát triển giữa Cụm động lực số 2 với Cụm động lực số 1 (Hội An - Điện 
Bàn - Đại Lộc) và Cụm Trung Tây (Nông Sơn - Quế Sơn - Hiệp Đức) qua  
tuyến Quôc  lộ 1A, đường Võ Chí Công và Quốc  lộ 14H; cùng với sự hình 
thành cầu Cửa Đại, cầu Giao Thủy và dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đóng 
vai trò kết nối phát triển phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị. 

Theo quy hoạch, tuyến đường nối Quốc lộ 1 đi vùng Đông Duy Xuyên và 
đường ven biển Việt Nam là tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh (quy 
hoạch là đường tỉnh ĐT.610), cùng với Đường tránh lũ Nam Phước (ĐH20.DX) 
tạo thành trục đường ngang kết nối theo hướng Đông - Tây. Điểm đầu tại 
Km956+876/QL1, đi qua các khu quy hoạch đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, điểm 
cuối kết nối với đường Võ Chí Công. Chiều dài khoảng 11,2Km (cụ thể tại bình 

đồ tổng hướng tuyến trong hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư gửi kèm).  

Tuyến đường được xây dựng sẽ trực tiếp kết nối khu Đô thị Duy Hải - Duy 
Nghĩa (được quy hoạch với diện tích đất tự nhiên 25,9Km2; dân số đô thị đến 
năm 2030 đạt khoảng 55.000 người, năm 2045 đạt khoảng 95.000 người) với 
các trục đường chính trong khu vực, tạo động lực thúc đẩy hình thành và phát 
triển đô thị trong tương lai.  

Thực hiện chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ để tạo 
động lực phát triển kinh tế xã hội, tuyến đường này được đầu tư cùng với tuyến 
Đường nối đường Võ Chí Công đi khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với 
QL.14H, kết hợp với các tuyến đường hiện có sẽ tạo nên mạng lưới giao thông 
liên vùng, mở rộng không gian, tạo thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển vùng 
Đông theo chủ trương của Tỉnh ủy.  

Do vậy, nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng dự án Đường nối Quốc lộ 1 đi 
vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam là hết sức cần thiết. 

2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

- Tuyến đường có trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 
và Quy hoạch vùng huyện Duy Xuyên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 3823/QĐ-UBND ngày 25/12/2020. 

- Điểm đầu tại Km956+876/QL.1(nút giao với Đường tránh lũ Nam 
Phước), đến nút giao với nhánh tuyến nối QL.14H, nút giao với Đường nối 
đường Võ Chí Công đi khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với QL.14H (đang 
lập chủ trương đầu tư), vượt sông Trường Giang và nối vào Km7+700/đường 
Võ Chí Công.Tổng chiều dài 11,2Km. 

- Về mặt cắt ngang các đoạn tuyến trong bản vẽ quy hoạch:  

+ Đoạn từ QL.1 đến sông Trường Giang (dài 6,83Km) có cắt ngang quy 
hoạch là 33,0m(nền) = 2x10,5m(mặt) + 2,0m(dải phân cách) + 2x5,0m(vỉa hè). 

+ Đoạn từ sông Trường Giang(cầu hiện trạng) đến đường Võ Chí Công: 
35,0m (nền) = 2x10,5m (mặt) + 2,0m (dải phân cách) + 2x6,0m (vỉa hè). 



 

4

II. MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƯ 

1. Mục tiêu đầu tư: 

- Hoàn thiện tuyến đường trục Đông-Tây huyện Duy Xuyên có điểm đầu 
nối QL1A đến đường Võ Chí Công, cùng với Đường tránh lũ Nam Phước 
(ĐH20.DX) tạo thành trục đường ngang kết nối theo hướng Đông – Tây. Tuyến 
đường này được đầu tư cùng với tuyến Đường nối đường Võ Chí Công đi khu 
công nghiệp Đông Quế Sơn nối với QL.14H, kết hợp với các tuyến đường hiện 
có sẽ tạo nên mạng lưới giao thông liên vùng, mở rộng không gian, tạo thuận lợi 
để thu hút đầu tư, phát triển vùng Đông theo chủ trương của Tỉnh ủy. 

 - Từng bước hoàn thiện phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, 
bổ sung tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 và Quy hoạch vùng 
huyện Duy Xuyên được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3823/QĐ-
UBND ngày 25/12/2020. 

2. Các phương án đầu tư: 

2.1. Phương án 1: Đầu tư đúng theo quy hoạch.  

- Phạm vi đầu tư: Từ QL.1 đến đường Võ Chí Công dài 11,2Km và đoạn 
nối QL.14H dài 0,6Km. 

- Cấp hạng: Đường cấp khu vực theo TCXDVN 104-2007. 

- Mặt cắt ngang: 35,0m (nền) = 2x10,5m (mặt) + 2,0m (dải phân cách) + 
2x6,0m (vỉa hè). 

- Tải trọng thiết kế:  

+ Cầu: HL93, người đi bộ 3x10-3Mpa; Cống: H30-XB80 

+ Áo đường: Trục xe 120KN 

- Tần suất thiết kế: Cầu: P=1%; cống và đường: P=4% 

- Khổ thông thuyền: Sông Bà Rén cấp V, (BxH) = (20x4)m; sông Trường 
Giang cấp IV, (BxH) = (30x6)m. 

- Mặt đường: Cấp cao A1; Eyc≥155Mpa. 

- Cầu qua sông Bà Rén dài khoảng 400m (chiều dài cầu được tạm xác 
định theo các cầu đã có ở thượng lưu gồm cầu Bà Rén/QL.1 dài 264m và cầu 
An Phú dài 132m) và cầu qua sông Trường Giang dài 296m (bằng với cầu hiện 
trạng cách 1km), chiều dài cụ thể sẽ xác định ở bước nghiên cứu khả thi. 

- Cắt ngang cầu rộng 29m = 2x10,5m (phần xe chạy) + 2,0m (dải phân 
cách) + 2x3,0m (lề bộ hành và lan can). 

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

- Tổng mức đầu tư khoảng 1.604 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, 
GPMB khoảng 151 tỷ đồng). 
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2.2. Phương án 2: Chỉ đầu tư đoạn đầu từ QL.1 đến cầu Trường Giang và 

một phần cắt ngang đường (đoạn từ cầu Trường Giang đến đường Võ Chí Công 
sử dụng đường hiện trạng). 

- Phạm vi đầu tư: Từ QL.1 đến cầu Trường Giang dài 6,83Km, đoạn nối 
QL.14H dài 0,6Km và cải tạo đoạn cong đầu cầu Trường Giang. 

- Đường cấp III đồng bằng theo TCVN 4054 – 2005. 

- Cắt ngang đường đầu tư một bên rộng 12,5m = 10,5m (mặt) + 2x1m 
(lề). Tim đường giai đoạn này cách tim đường quy hoạch 6,25m. 

- Cầu qua sông Bà Rén dài khoảng 400m (Chiều dài cầu sẽ được chuẩn 
xác trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi). Cắt ngang cầu rộng 14m. 

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

- Các nội dung khác: Giống như Phương án 1. 

- Tổng mức đầu tư khoảng 567 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, 
GPMB khoảng 61 tỷ đồng). 
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* Kết luận: Qua nghiên cứu, phân tích quy hoạch kết nối giao thông khu 

vực và các phương án đầu tư nêu trên, kiến nghị chọn Phương án 2 đầu tư với 
các lý do. 

 - Phù hợp với nguồn vốn đầu tư dự kiến tại Quyết định số 90/QĐ-UBND, 
ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.  

- Phù hợp với Quy hoạch vùng Duy Xuyên đã được phê duyệt tại Quyết 
định số 3823/QĐ-UBND, ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh. 

3. Quy mô đầu tư: (phương án chọn)  
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3.1. Đường giao thông. 

- Từ QL.1 đến cầu Trường Giang dài 6,83Km, đoạn nối QL.14H dài 
0,6Km và cải tạo đoạn cong đầu cầu Trường Giang. 

- Cấp kỹ thuật: Đường cấp III đồng bằng theo TCVN 4054 – 2005; 

- Cắt ngang đường đầu tư một bên rộng 12,5m = 10,5m (mặt) + 2x1m (lề). 
Tim đường giai đoạn này cách tim đường quy hoạch 6,25m; 

- Tải trọng thiết kế: 

+ Kết cấu áo đường : Trục 120KN; 

+ Công trình cống : H30-XB80; 

- Tần suất thiết kế: Cầu: P=1%; cống và đường: P=4% 

- Khổ cống: Bằng khổ nền đường; 

- Quy mô công trình: vĩnh cửu; 

- Nút giao thông: Dạng nút giao cùng mức; 

1:1
.50

1:1.50

2% 4%2%4%

CAÙC LÔÙP KEÁT CAÁU AÙO ÑÖÔØNG

MAËT CAÉT NGANG ÑAÏI DIEÄN NEÀN ÑÖÔØNG (GIAI ÑOAÏN 1)

 
3.2. Cầu qua sông Bà Rén:  

- Chiều dài cầu dự kiến: L=400m. (Chiều dài cầu sẽ được chuẩn xác trong 
bước báo cáo nghiên cứu khả thi) 

- Quy mô công trình: Vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT dự ứng lực; 

- Tải trọng thiết kế: Hoạt tải xe HL93 (tiêu chuẩn TCVN 11823-3:2017); 

- Tần suất thiết kế: 1%; 

- Cắt ngang cầu rộng 14m;  

- Kết cấu: Cầu dầm BTCT dự ứng lực, mố trụ bằng bê tông cốt thép. 

- Kết cấu móng mố trụ là móng cọc khoan nhồi tùy thuộc vào tình hình địa 
chất thực tế sẽ được nghiên cứu và đề xuất cụ thể tại bước nghiên cứu khả thi; 

- Điện chiếu sáng trên cầu bố trí 2 bên kiểu so le khoảng cách trung bình 
30m/cột. 

4. Địa điểm xây dựng: 

- Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

5. Phạm vi đầu tư: 
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- Điểm đầu khớp nối với Quốc lộ 1A tại Km956+876/QL.1. (Gần cây xăng 
Tuyết Mai tại thị trấn Nam Phước, nút giao với Đường tránh lũ Nam Phước). 
Điểm cuối đấu nối vào cầu Trường Giang (ĐH6B.DX). Tổng chiều dài tuyến 
L=6.830m (đã bao gồm cầu Bara khoảng L=400m). Đoạn nối QL.14H dài 
0,6Km 

III. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU 
TƯ, KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ VIỆC 
HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN 
DỰ ÁN: 

1. Dự kiến tổng mức đầu tư: (phương án 1) 

- Tổng mức đầu tư dự kiến là: 1.604.000.000.000 đồng. 

 (Bằng chữ: Một nghìn, sáu trăm lẻ bốn tỷ đồng).  

Trong đó: 

Stt Hạng mục chi phí  Thành tiền Đơn vị 
1 Chi phí xây dựng : 1.229.370.579.000 đồng 

2 Chi phí quản lý dự án : 11.186.811.000 đồng 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. : 29.326.009.000 đồng 

4 Chi phí khác : 7.217.187.000 đồng 

5 Chi phí dự phòng. : 176.286.537.000 đồng 

6 Chi phí đền bù, GPMB : 150.594.000.000 đồng 
 

2. Dự kiến tổng mức đầu tư (phương án 2): Phương án chọn 

- Tổng mức đầu tư dự kiến là: 567.000.000.000 đồng. 

 (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi bảy tỷ đồng).  

Trong đó: 

Stt Hạng mục chi phí  Thành tiền Đơn vị 
1 Chi phí xây dựng : 416.448.033.000 đồng 

2 Chi phí quản lý dự án : 5.369.495.000 đồng 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng. : 16.940.361.000 đồng 

4 Chi phí khác : 4.795.180.000 đồng 

5 Chi phí dự phòng. : 62.814.160.000 đồng 

6 Chi phí đền bù, GPMB : 60.622.200.000 đồng 

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư 
công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án :  

Vốn ngân sách tỉnh:  567.000.000.000 đồng 

IV. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ PHÙ 
HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG CÁC 
NGUỒN LỰC THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN HỢP LÝ BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ 
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TẬP TRUNG, CÓ HIỆU QUẢ. 

Năm thực hiện Nội dung thực hiện Kinh phí (tỷ đồng) 

2021 Chuẩn bị đầu tư, thanh toán 72 

2022 Thanh toán, quyết toán 205 

2023 Thanh toán, quyết toán 205 

2024 Thanh toán, quyết toán 85 

Tổng cộng  567 
 

 

V. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH 
THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH 

(Kèm theo bảng khái toán tổng mức) 

VI. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, 
XÃ HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI 

1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội:  

Khu vực xây dựng dự án chủ yếu là đất bãi sông, đất vườn và đất trồng cây 
hằng năm hai bên, nên việc tác động đến môi trường, xã hội không ảnh hưởng 
đến dân sinh, cũng như các hoạt động khác. Đây là dự án đầu tư xây dựng công 
trình giao thông, phục vụ nhu cầu dân sinh. Do vậy, khi hoàn thành nó sẽ góp 
phần tích cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. 

1.1. Phạm vi và hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng: 

- Phạm vi: Những khu vực chịu tác động trực tiếp của công trình (cầu, 
đường đầu cầu) và các vùng chịu tác động gián tiếp. 

- Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án khả thi và thiết kế 
xây dựng các công trình giao thông theo tiêu chuẩn 22TCN 242-98 của Bộ Giao 
thông vận tải. 

1.2. Dự báo những tác động môi trường, đề xuất biện pháp giảm thiểu: 
Sơ bộ tác động môi trường: 

Khối lượng GPMB không lớn chủ yếu là đất ở, đất trồng và số ít nhà cấp 4 
và nhà 2 tầng, hàng rào, sân nhà...Do vậy, những ảnh hưởng đối với xã hội của 
dự án không đáng kể, trong bước nghiên cứu tiếp theo sẽ thực hiện chi tiết theo 
các quy định hiện hành. 

Tác động tích cực: 

Việc triển khai xây dựng dự án sẽ góp phần: 

- Tác động tích cực lên điều kiện sống, điều kiện môi trường và các dịch 
vụ cơ sở hạ tầng trong khu vực dự án như xã Duy Thành của huyện Duy Xuyên. 

- Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến sẽ từng bước hoàn chỉnh mạng mạng lưới 
giao thông trong khu vực, là trục hành lang Đông Tây nối vùng phía Đông với 
các khu du lịch, công nghiệp,.... Đồng thời giải quyết áp lực giao thông, giảm ô 
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nhiễm môi trường, không khí và năng lực vận chuyển được tăng lên, khả năng 
lưu thông hàng hoá giữa miền cao và miền xuôi tăng lên, thúc đẩy sự phát triển 
và chuyển dịch cơ cấu của các ngành kinh tế, thúc đẩy sự phát triển các hoạt 
động kinh tế và mở rộng không gian các vùng lân cận; 

Thu hút được nhiều lao động, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng dân cư 
sống xung quanh khu vực dự án trong quá trình thi công cũng như vận hành dự 
án, có nhiều căn hộ/nhà được xây dựng và tập trung đông dân cư tới sinh 
sống.v.v... 

Tác động tiêu cực: 

- Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực nêu trên, những tác động 
tiêu cực tới môi trường phát sinh từ dự án là không thể tránh khỏi. Những tác 
động này có thể gây ảnh hưởng đến các yếu tố và thành phần của môi trường, 
làm thay đổi cảnh quan và sức khoẻ của cộng đồng và tài nguyên thiên nhiên 
xung quanh khu vực dự án. Do đó, cần phải có những phân tích, đánh giá khách 
quan và khoa học những tác động tiềm tàng để làm cơ sở xây dựng các biện 
pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực một cách có hiệu quả; 

- Đánh giá tác động môi trường và xã hội sử dụng bảng ma trận tác động 
để sàng lọc các tác động theo thể loại riêng (vật lý, sinh học, xã hội...) và theo 
từng loại dự án. Các tác động này sẽ được xác định mức độ quy định như sau: 

Ký 
hiệu 

Mức độ tác 
động 

Diễn giải 

N Không tác động  

L 
Tác động tiêu 
cực ở mức độ 
thấp 

Cường độ tác động thấp, quy mô cục bộ, ảnh hưởng tạm 
thời và có khả năng tự phục hồi. 

M 
Tác động tiêu 
cực ở mức độ 
trung bình 

Tác động ở mức độ nhỏ trong khu vực nhạy cảm; tác 
động ở mức độ trung bình với những tác động vừa phải 
mà có thể đảo ngược, có thể giảm nhẹ và có thể quản lý, 
diễn ra trên phạm vi cục bộ, và trong thời gian tạm thời. 

H 
Tác động tiêu 
cực ở mức độ 
cao 

Tác động ở mức độ trung bình trong khu vực nhạy cảm; 
tác động ở mức độ lớn và có tác động đáng kể tới xã hội 
và/hoặc môi trường, trong đó, một số tác động là không 
thể đảo ngược và yêu cầu có sự bồi thường/bồi hoàn. 

B 
Tác động tích 
cực 

Tạo ra những thay đổi tích cực cho môi trường xung 
quanh và con người (về điều kiện sống, về tinh thần...). 
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Ma trận tác động sơ bộ 

Hoạt động của dự án 

Các yếu tố nhạy cảm môi trường 

Vật lý 
Sinh 
thái 

Con người 

C
hấ

t l
ượ

ng
 n
ư
ớc

 m
ặt

 

C
hấ

t  
lư
ợn

g 
 n
ư
ớc

 
ng

ầm
 

C
hấ

t  
lư
ợn

g 
bù

n,
 đ
ất

 

C
hấ

t l
ư
ợn

g 
kh

ôn
g 

kh
í 

D
òn

g 
ch

ảy
 tự

 n
hi

ên
 

Đ
ộ 
ồn

 

Đ
ộ 

ru
ng

 

Đ
ịa

 m
ạo

/ đ
ịa

 h
ìn

h 

Si
nh

 th
ái

 tr
ên

 c
ạn

 

Si
nh

 th
ái

 d
ướ

i n
ư
ớc

 

Sử
 d
ụn

g 
đấ

t 

N
uô

i t
rồ

ng
 th

ủy
 s
ản

 

D
u 

lịc
h 

gi
ải

 tr
í 

K
in

h 
tế

 

T
ho

át
 n
ư
ớc

/ n
gậ

p 
ún

g 

A
n 

to
àn

 g
ia

o 
th

ôn
g 

C
ản

h 
qu

an
 

D
i t

íc
h 

lị
ch

 s
ử 

vă
n 

hó
a 

tí
n 

ng
ưỡ

ng
 

T
ài

 n
gu

yê
n 

th
iê

n 
nh

iê
n 

Sứ
c 

kh
ỏe

 c
ộn

g 
đồ

ng
 

Giải phóng mặt bằng L L L M L L N L L L H N L M M L M L L L 

Khai thác nguyên vật liệu  L L N M M L N L L L L N L B N N M N M N 

Vận chuyển nguyên vật liệu N N N M N M L N N N N N L L N M N N L L 

Kho bãi nguyên vật liệu L L L L N N N N L L L N L L N L L L N N 

Sử dụng/bảo quản trang  thiết 
bị/máy móc 

L N L M N M L N N N N N L L N L N N L L 

Ách tắc giao thông N N N M N L L N N N N N N L N N L N N L 

Làm lán trại (nếu có), tập 
trung đông công nhân 

L N N L N N N N N N L N L N N N L L N N 

Đào đắp nền đường và làm 
mặt đường 

M L L M M M L L L L H L L M M L L L L L 

Đào đất và xây cống L L L L L L L L N L L N L L M L L N L L 

Đổ bùn, đất nạo vét (nếu có) M L M M L N N L L N H N L L M L M L N L 

Xây dựng cầu M L L L L L L L N L L N N L L L N N L L 

Vận hành tuyến đường N N N M M L L L N N L N B B M M B B L L 

Bảo dưỡng tuyến đường L N N L N L N N N N N N N L N L N N N L 

Bảng đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đã cho thấy, hầu hết 
các tác động tới xã hội và môi trường chủ yếu xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị 
và thi công, các tác động của dự án ảnh hưởng tới môi trường và xã hội bao 
gồm:  

Tác động đến cộng đồng dân cư do đền bù và giải phóng mặt bằng; 

Ô nhiễm nguồn nước mặt, sông, hồ, ven bờ; 

Ô nhiễm môi trường không khí; 

Ô nhiễm môi trường đất, suy giảm chất lượng đất; 

Ảnh hưởng của rác thải rắn sinh hoạt và xây dựng; 

Ảnh hưởng do bụi, khí thải, tiếng ồn tới các công trình công cộng gần khu 
vực dự án; 

Ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh; 

Ảnh hưởng tới giao thông; 

Tai nạn lao động, rủi ro sự cố; 

Các tác động tiêu cực trong giai đoạn xây dựng sẽ dần mất đi hoặc cải 
thiện hoặc thay thế bằng các tác động tích cực trong giai đoạn vận hành. 
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Sơ bộ tác động xã hội: 

Những ảnh hưởng vĩnh viễn: 

Dự án dự kiến sẽ có một số ảnh hưởng liên quan đến giải phóng mặt bằng 
nhằm phục vụ cho việc thi công công trình. Những hộ dân bị thiệt hại về hàng 
rào, sân nhà và hoa màu sẽ được bồi thường theo giá quy định của Nhà nước. 

Những ảnh hưởng tạm thời: 

Mặc dù sẽ có những biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình xây 
dựng, dự án sẽ gây ra một số ảnh hưởng tạm thời hoặc tạm thời hạn chế đi lại 
đến các nhà ở và các công trình khác dọc hai bên đường; 

Ngoài ra, cũng có những ảnh hưởng nhỏ đến tường rào, hàng rào và những 
tài sản cố định khác trong giai đoạn thi công. Những ảnh hưởng này sẽ được 
xác định và bồi thường/hỗ trợ theo chính sách quy định; 

Các công trình của dự án dự kiến sẽ gây ra một số ảnh hưởng đến các công 
trình công cộng như cột điện, công trình ngầm của các đơn vị liên quan. Tất cả 
những công trình công cộng bị ảnh hưởng sẽ được xây dựng lại hoặc sửa chữa 
và khôi phục lại.   

Khuyến nghị: 

Các biện pháp để giảm thiểu những tác động tạm thời của dự án trong giai 
đoạn thi công sẽ được xem xét. Việc giám sát phục hồi môi trường sống cho 
những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được tiến hành trong suốt quá trình 
thực hiện dự án. 

Sơ bộ hiệu quả kinh tế xã hội của dự án. 

Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác 
đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực. Trong dự án này những lợi ích 
kinh tế bao gồm: 

Lợi ích do tiết kiệm chi phi vận hành của phương tiện: 

- Chi phí vận hành phương tiện bao gồm: 

- Chi phí cố định: là những chi phí phải trả khi sử dụng xe cộ trong 1 giờ, 
không phụ thuộc vào hành trình và vận tốc xe chạy. Chi phí này bao gồm các 
khoản khấu hao, lương lái xe và các khoản chi cho quản lý phương tiện; 

- Chi phí biến đổi: là chi phí phụ thuộc vào hành trình, điều kiện xe chạy 
(loại mặt đường, địa hình) và tính năng của xe (bao gồm chi phí về nhiên liệu, 
dầu mỡ, hao mòn săm lốp, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ...); 

- Chi phí vận hành của phương tiện phụ thuộc vào chất lượng tuyến đường, 
khoảng cách vận tải và tốc độ vận hành phương tiện trên đường. Chi phí này sẽ 
được xem xét trong trường hợp “Có” và “Không có cải tạo nâng cấp” dự án. 
Khi tuyến đườngđược xây dựng mới và đưa vào hoạt động sẽ làm điều kiện 
đường sá tốt lên, từ đó giảm chi phí vận hành của phương tiện, tức là có được 
lợi ích từ việc tiết kiệm chi phí vận hành. 
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Các lợi ích khác từ việc đầu tư xây dựng mới tuyến đường mà không 
thể định lượng được: 

-  Các lợi ích khác mang lại cho cả xã hội bao gồm: lợi ích do giảm giá 
thành vận tải, do mở rộng vùng hấp dẫn của đường, giảm thời gian chờ đợi của 
người và phương tiện, giảm số lượng và mức độ tai nạn giao thông, giảm sự 
mệt nhọc của hành khách, thúc đẩy việc phát triển, khai thác tiềm năng của địa 
phương đẩy mạnh thị trường kinh tế, nhịp độ tăng trưởng kinh tế, giảm mức độ 
ô nhiễm môi trường (do chất lượng khai thác của đường được nâng cao), phát 
triển văn hoá, giáo dục, y tế,....; 

-  Xét nhóm lợi ích mang tính xã hội: Thúc đẩy công việc phát triển, khai 
thác các tiềm năng trong khu vực, địa phương, đẩy mạnh kinh tế thị trường, 
nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Hiệu quả kinh tế cho các ngành, các xí nghiệp 
ngoài ngành giao thông vận tải do giảm lượng dự trữ trong các kho, tránh 
những tổn thất gây do chậm trễ cung cấp nguyên vật liệu, máy móc thiết bị. 
Hiệu quả mang lại cho các ngành không trực tiếp sản xuất như thương nghiệp, 
dịch vụ văn hoá, đời sống; 

- Về ảnh hưởng đối với cộng đồng: Việc thực hiện dự án không chỉ liên 
quan đến những người trực tiếp sử dụng đường mà cũng liên quan đến các nhà 
sản xuất, các đơn vị kinh doanh, dịch vụ, những người tiêu thụ, những người 
sống trong vùng hấp dẫn của đường (như các nhà nông, người chăn nuôi, người 
làm nghề khai thác, buôn bán, chế biến vv...) Kết quả là góp phần làm tăng thu 
nhập quốc dân. 

- Những ảnh hưởng khác: Xét hiệu quả có lợi: sau khi thực hiện dự án, giá 
đất dọc hai bên đường tăng nhiều, giá trị sử dụng cao hơn do thuận tiện cho việc 
giao lưu, xây dựng các trụ sở, chung cư, xí nghiệp sản xuất, dịch vụ, v.v...Hiệu 
quả về thay đổi cơ cấu xã hội: Sẽ hình thành các khu dân cư, đô thị mới và việc 
xây dựng đường mới có liên quan tới việc quy hoạch địa phương, quy hoạch 
vùng kinh tế. Hiệu quả về chính trị, quản lý hành chính: Dự án có tác dụng tăng 
cường cho công việc quản lý hành chính, truyền đạt các chủ trương, chính sách, 
các chỉ thị của nhà nước và tạo điều kiện cho lưu thông, trao đổi.   

2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 

2.1. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án: 

- Việc đầu tư hoàn thiện tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, tăng 
cường kết nối và giao thương hàng hóa, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản phục 
vụ phát triển sản xuất và cải thiện đời sống của nhân dân địa phương và các 
vùng lân cận. 

- Đời sống của nhân dân trong vùng dự án hiện nay vẫn còn rất khó khăn, 
đường giao thông đi lại hạn chế vì bị sông lớn chia cắt. Việc xây dựng công trình 
Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam 
là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm phục vụ nhu cầu đi lại thiết thực của người 
dân khu vực và sự cần thiết cho liên kết vùng. 

2.2. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án:  
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- Phục vụ vận tải, lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, kinh tế - xã hội, 
tăng cường an ninh - quốc phòng tại những khu vực mà tuyến đường đi qua; 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng tăng cường lao động sản 
xuất, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, giảm nghèo 
bền vững và hướng đến làm giàu trên quê hương. 

- Hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã định. 

- Phục vụ công tác quốc phòng - an ninh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong 
điều kiện khẩn cấp hoặc khi có lũ lụt, mưa bão. 

- Gắn phát triển với bảo vệ môi trường cảnh quan, giảm nhẹ tác động của 
biến đổi khí hậu đối với môi trường sống của con người. 

VII. PHÂN CHIA DỰ ÁN THÀNH PHẦN: 

Không phân chia dự án thành phần. 

VIII. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Chủ đầu tư: Do UBND tỉnh xem xét quyết định 

2. Hình thức quản lý dự án: Theo các quy định của nhà nước về đầu tư 
xây dựng. 

3. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh. 

4. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Năm 2021. 

IX. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:  

Trên đây là nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường nối 
Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam. Công ty 
Cổ phần tư vấn và Xây dựng Bách Khoa kính đề nghị Sở Giao thông vận tải 
trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định quan tâm, xem xét, thẩm 
định và báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư để 
dự án sớm được triển khai thực hiện. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GTVT tỉnh Quảng Nam; 
- Lưu: VT. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



Trước thuế Thuế VAT Sau thuế

I Chi phí xây dựng Gxd 1.117.609.617.000 111.760.962.000 1.229.370.579.000

1
*Cầu vượt sông Bà Rén L=400m. 

(14310.09/QĐ số: 65/QĐ-BXD)
G1

=(32.740.000*1,12%)đ/m2*400m(dài)*29m 

(rộng)
386.689.164.000 38.668.916.000 425.358.080.000

2
*Cầu Trường Giang L=296m. (14310.09/QĐ 

số: 65/QĐ-BXD)
G2

 =(32.740.000*1,12%)đ/m2*296m(dài)*29m 

(rộng)
286.149.981.000 28.614.998.000 314.764.979.000

3 * Đường giao thông tuyến chính G3
Tính theo suất đầu tư công trình tương tự trên 

địa bàn
718.625.908.000 71.862.591.000 790.488.499.000

Theo suất đầu tư nền đường của đường tránh 

lũ đã phê duyệt=1.438.000,00đồng/m2*1,1 

(1,1 là hệ số trượt giá và cự ly vận chuyển)

L=(11,2-0,4-0,296)Km*35m 

rộng*1.438.000,00đồng/m2*1,1
581.532.952.000 58.153.295.000 639.686.247.000

Theo suất đầu tư mặt đường của đường tránh 

lũ đã phê duyệt=565.000,00đồng/m2*1,1 (1,1 

là hệ số trượt giá và cự ly vận chuyển)

L=(11,2-0,4-0,296)Km*10,5x2m 

rộng*565.000,00đồng/m2*1,1
137.092.956.000 13.709.296.000 150.802.252.000

4
* Đoạn nối QL14H với tuyến chính  

(14120.11/QĐ số: 65/QĐ-BXD)
G4 =22.540.000.000đ*0,6Km 12.294.545.000 1.229.455.000 13.524.000.000

II Chi phí quản lý dự án Gqlda Gxd x 1,00% 11.186.811.000 11.186.811.000

III Chi phí tư vấn ĐTXD Gtv 26.660.009.000 2.666.000.000 29.326.009.000

1 Chi phí lập Chủ trương đầu tư Tv1 Gxd x 30% 0,060% 200.777.540 20.078.000 220.855.540

2 Chi phí khảo sát lập BCNCKT Tv2 1.126.364.000 112.636.000 1.239.000.000

3 Chi phí lập BCNCKT Tv3 Gxd x 0,171% 1.909.819.370 190.982.000 2.100.801.370

4 Chi phí khảo sát thiết kế BVTC Tv4 2.210.000.000 221.000.000 2.431.000.000

5 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công Tv5 Gxd x 0,812% 9.079.068.500 907.907.000 9.986.975.500

6 Chi phí cắm cọc GPMB Tv6 837.818.000 83.782.000 921.600.000

7 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Tv7 Gxd x 0,039% 435.221.213 43.522.000 478.743.213

8 Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng Tv8 Gxd x 0,038% 429.302.782 42.930.000 472.232.782

9 Chi phí lập và đánh giá HSMT XL Tv9 Gxd x 0,026% 287.303.130 28.730.000 316.033.130

G1+…+G4

Tv2+…+Tv14

Tính riêng

Tính riêng

Tính riêng

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHI TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (PHƯƠNG ÁN 1)
Công trình: Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam

Địa điểm: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

TT Khoản mục chi phí
Ký

hiệu
Diễn giải cách tính

Thành tiền (Đồng)



Trước thuế Thuế VAT Sau thuế
TT Khoản mục chi phí

Ký
hiệu

Diễn giải cách tính
Thành tiền (Đồng)

10 Chi phí giám sát thi công xây dựng Tv10 Gxd x 0,667% 7.454.683.784 745.468.000 8.200.151.784

11 Chi phí kiểm định công trình Tv11 Tv9 x 35% 2.609.139.324 260.914.000 2.870.053.324

12 Chi phí lập và đánh giá HSMT TKBVTC Tv12 Tv3+Tv4 0,359% 40.538.324 4.054.000 44.592.324

13 Chi phí lập và đánh giá HSMT giám sát Tv13 Tv9 x 0,448% 33.400.810 3.340.000 36.740.810

14 Chi phí lập và đánh giá HSMT Kiểm toán Tv14 K10 x 0,816% 6.571.819 657.000 7.228.819

IV Chi phí khác Gk 6.602.318.000 614.869.000 7.217.187.000

1 Lệ phí thẩm định dự án đầu tư K1 TMĐT x 0,01% 46.979.062 46.979.062

2 Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ K2 1.258.364.000 125.836.000 1.384.200.000

3 Chi phí bảo hiểm công trình cầu K3 G1 x 0,650% 2.513.480.000 251.348.000 2.764.828.000

4 Chi phí bảo hiểm công trình đường K4 G2 x 0,215% 1.571.479.000 157.148.000 1.728.627.000

5 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT XL K5 Gxd x 0,10% 100.000.000 100.000.000

6 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT TKBVTC K6 (Tv3+Tv4) x 0,1 11.289.000 11.289.000

7 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT TV GS K7 Tv9 x 0,1 7.455.000 7.455.000

8 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT Kiểm toán K8 K10 x 0,1 2.000.000 2.000.000

9 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT bảo hiểm K9 (K3+K4) x 0,1 4.085.000 4.085.000

10 Chi phí kiểm toán vốn K10 (TDT-DP-ĐB*0,5) x 0,11% 805.370.000 80.537.000 885.907.000

11 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán K11 (TDT-DP-ĐB*0,5)*0,5 x 0,08% 281.816.500 281.816.500

V Chi phí dự phòng Gdp 160.406.561.000 15.879.975.000 176.286.537.000

1 Dự phòng phát sinh khối lượng DP1 (I+II+III+IV) x 10% 116.205.876.000 11.504.183.000 127.710.059.000

2 Dự phòng trượt giá DP2 (I+II+III+IV) x 3,80% 44.200.685.000 4.375.792.000 48.576.478.000

VI Chi phí giải phóng mặt bằng Gmb 150.594.000.000 150.594.000.000

1 Chi phí giải phóng mặt bằng Gmb1 Tạm tính 150.594.000.000 150.594.000.000

VII Tổng cộng TDT 1.473.000.000.000 131.000.000.000 1.604.000.000.000(I+II+III+IV+V+VI)

K1+…+K11

Tạm tính 1ha*40tr

DP1+DP2

Gmb1



Trước thuế Thuế VAT Sau thuế

I Chi phí xây dựng Gxd 378.589.120.000 37.858.913.000 416.448.033.000

1
*Cầu vượt sông Bà Rén L=400m. (14310.09/QĐ số: 
65/QĐ-BXD)

G1 =(32.740.000*1,12%)đ/m2*400m(dài)*14m(rộng) 186.677.527.000 18.667.753.000 205.345.280.000

3 * Đường giao thông tuyến chính G3
Tính theo suất đầu tư công trình tương tự trên địa 

bàn
179.617.048.000 17.961.705.000 197.578.753.000

Theo suất đầu tư nền đường của đường tránh lũ đã phê 

duyệt=1.438.000,00đồng/m2*1,1 (1,1 là hệ số trượt giá 

và cự ly vận chuyển)

L=(6,83-0,4+0,4)Km*12,5m 

rộng*1.438.000,00đồng/m2*1,1
135.046.175.000 13.504.618.000 148.550.793.000

Theo suất đầu tư mặt đường của đường tránh lũ đã phê 

duyệt=565.000,00đồng/m2*1,1 (1,1 là hệ số trượt giá 

và cự ly vận chuyển)

L=(6,83-0,4+0,4)Km*10,5m 

rộng*565.000,00đồng/m2*1,1
44.570.872.500 4.457.087.000 49.027.960.000

4
* Đoạn nối QL14H với tuyến chính  (14120.11/QĐ số: 
65/QĐ-BXD)

G4 =22.540.000.000đ*0,6Km 12.294.545.000 1.229.455.000 13.524.000.000

II Chi phí quản lý dự án Gqlda Gxd x 1,42% 5.369.495.000 5.369.495.000

III Chi phí tư vấn ĐTXD Gtv 15.400.329.000 1.540.032.000 16.940.361.000
1 Chi phí lập Chủ trương đầu tư Tv1 Gxd x 30% 0,086% 97.646.473 9.765.000 107.411.473

2 Chi phí khảo sát lập BCNCKT Tv2 1.126.364.000 112.636.000 1.239.000.000

3 Chi phí lập BCNCKT Tv3 Gxd x 0,231% 872.722.880 87.272.000 959.994.880

4 Chi phí khảo sát thiết kế BVTC Tv4 2.210.000.000 221.000.000 2.431.000.000

5 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công Tv5 Gxd x 1,046% 3.961.644.627 396.164.000 4.357.808.627

6 Chi phí cắm cọc GPMB Tv6 746.182.000 74.618.000 820.800.000

7 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Tv7 Gxd x 0,062% 235.802.919 23.580.000 259.382.919

8 Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng Tv8 Gxd x 0,059% 222.913.084 22.291.000 245.204.084

9 Chi phí lập và đánh giá HSMT XL Tv9 Gxd x 0,049% 184.243.579 18.424.000 202.667.579

10 Chi phí giám sát thi công xây dựng Tv10 Gxd x 1,112% 4.209.400.256 420.940.000 4.630.340.256

11 Chi phí kiểm định công trình Tv11 Tv9 x 35% 1.473.290.090 147.329.000 1.620.619.090

12 Chi phí lập và đánh giá HSMT TKBVTC Tv12 Tv3+Tv4 0,459% 28.346.725 2.835.000 31.181.725

13 Chi phí lập và đánh giá HSMT giám sát Tv13 Tv9 x 0,536% 22.555.372 2.256.000 24.811.372

14 Chi phí lập và đánh giá HSMT Kiểm toán Tv14 K10 x 0,816% 9.216.540 922.000 10.138.540

G1+…+G4

Tv2+…+Tv14

Tính riêng

Tính riêng

Tính riêng

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHI TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (PHƯƠNG ÁN 2)

Công trình: Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam
Địa điểm: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

TT Khoản mục chi phí
Ký

hiệu
Diễn giải cách tính

Thành tiền (Đồng)



Trước thuế Thuế VAT Sau thuế
TT Khoản mục chi phí

Ký
hiệu

Diễn giải cách tính
Thành tiền (Đồng)

IV Chi phí khác Gk 4.407.867.000 387.313.000 4.795.180.000
1 Lệ phí thẩm định dự án đầu tư K1 TMĐT x 0,01% 39.252.468 39.252.468

2 Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ K2 1.117.636.000 111.764.000 1.229.400.000

3 Chi phí bảo hiểm công trình cầu K3 G1 x 0,650% 1.213.404.000 121.340.000 1.334.744.000

4 Chi phí bảo hiểm công trình đường K4 G2 x 0,215% 412.610.000 41.261.000 453.871.000

5 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT XL K5 Gxd x 0,10% 100.000.000 100.000.000

6 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT TKBVTC K6 (Tv3+Tv4) x 0,1 6.172.000 6.172.000

7 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT TV GS K7 Tv9 x 0,1 4.209.000 4.209.000

8 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT Kiểm toán K8 K10 x 0,1 2.000.000 2.000.000

9 Phí thẩm định HSMT và KQLCNT bảo hiểm K9 (K3+K4) x 0,1 2.000.000 2.000.000

10 Chi phí kiểm toán vốn K10 (TDT-DP-ĐB*0,5) x 0,24% 1.129.478.000 112.948.000 1.242.426.000

11 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán K11 (TDT-DP-ĐB*0,5)*0,5 x 0,16% 381.105.500 381.105.500

V Chi phí dự phòng Gdp 57.179.794.000 5.634.366.000 62.814.160.000
1 Dự phòng phát sinh khối lượng DP1 (I+II+III+IV) x 10% 40.376.681.000 3.978.626.000 44.355.307.000

2 Dự phòng trượt giá DP2 (I+II+III+IV) x 4,16% 16.803.113.000 1.655.740.000 18.458.853.000

VI Chi phí giải phóng mặt bằng Gmb 60.622.200.000 60.622.200.000

1 Chi phí giải phóng mặt bằng Gmb1 Tạm tính 60.622.200.000 60.622.200.000

VII Tổng cộng TDT 522.000.000.000 45.000.000.000 567.000.000.000(I+II+III+IV+V+VI)

K1+…+K11

Tạm tính 1ha*40tr

DP1+DP2

Gmb1


