
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 điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án: Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 
08/3/2021 của UBND huyện Nông Sơn trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn. 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 điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án: Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn, 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, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 76/BC-UBND ngày 08/3/2021.
4. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 111/BC-

SKHĐT ngày 11/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
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 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;

- 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.

- Quyết định số 54/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của Thường trực HĐND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông 
Sơn.

- Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 và Quyết định số 
1781/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị Trung tâm huyện 
Nông Sơn.

- Công văn số 50/HĐND-VP ngày 10/3/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 
về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện 
Nông Sơn;  
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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 Xây dựng.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HDND tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Nông Sơn.
6. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông 

khu trung tâm huyện Nông Sơn, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cứu hộ, 
cứu nạn, phòng chống thiên tai bão lũ trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của 
người dân trong khu vực, ổn định sản xuất, cải thiện đời sống sinh hoạt của 
người dân, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

7. Nội dung và quy mô đầu tư: 
7.1. Nội dung và quy mô đầu tư (đã phê duyệt):
Đầu tư xây dựng công trình giao thông với tổng chiều dài L=2.702m và các 

công trình phụ trợ: Bó vỉa, vỉa hè, hệ thống thoát nước trên tuyến; gồm 03 nhánh 
tuyến: Nhánh từ nút N9-N88 dài 1.668m; nhánh tuyến từ nút N28-N40 dài 
578m; nhánh tuyến từ nút N69-N91 dài 456m. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ 
yếu như sau:

- Cấp đường và tốc độ thiết kế: Đường phố nội bộ theo tiêu chuẩn 
TCXDVN 104-2007, tốc độ thiết kế 40km/h;

- Mặt đường cấp cao A1, môđun đàn hồi Eyc = 120Mpa; tải trọng tính toán 
áo đường trục 100kN.

7.2. Nội dung và quy mô đầu tư đề xuất điều chỉnh:
- Quy mô đầu tư hạng mục bổ sung: bổ sung cầu dầm bản thuộc nhánh 

tuyến N69-N91; bổ sung 02 cống thoát nước ngang đường, bổ sung đoạn tường 
chắn bên trái tuyến và hệ thống mương hở dọc chân taluy bên phải tuyến thuộc 
nhánh tuyến N9-N88; bổ sung 01 cống thoát nước ngang đường dân sinh và gia 
cố mái taluy đường dân sinh bên phải tuyến thuộc nhánh tuyến N28-N40. 

- Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
8. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
9. Tổng mức đầu tư dự án: 
9.1. Tổng mức đầu tư (đã phê duyệt): 81,746 tỷ đồng.
9. 2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 126,537 tỷ đồng (tăng 

thêm 44,791 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt).
10. Nguồn vốn đầu tư:
10.1. Nguồn vốn đầu tư (đã phê duyệt):
- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã 

hội vùng: 30 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 45,546 tỷ đồng.
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- Ngân sách huyện Nông Sơn: 6,2 tỷ đồng. 
10.2. Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 
- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã 

hội vùng: 30 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 90,337 tỷ đồng (tăng thêm 44,791 tỷ đồng).
- Ngân sách huyện Nông Sơn: 6,2 tỷ đồng. 
11. Thời gian thực hiện: 
11.1. Thời gian thực hiện (đã phê duyệt): 2016 - 2020.
11.2. Thời gian thực hiện đề xuất điều chỉnh: 2016 - 2022.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Xây dựng (Công văn số 1368/SXD-QLHT ngày 07/9/2020): 
Theo ý kiến của Sở Xây dựng, lên quan đến giải pháp thiết kế điều chỉnh, 

bổ sung, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường và xét thấy: các nội dung 
điều chỉnh, bổ sung các hạng mục cống thoát nước ngang và cầu dầm bản trên 
các nhánh tuyến là phù hợp.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung dự án: 
Dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn được Hội đồng nhân dân 

tỉnh quyết định chủ trương từ năm 2015, được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu 
tư từ năm 2016 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án năm 2018; với mục tiêu 
đầu tư nhằm hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông khu vực trung tâm 
nội thị Nông Sơn, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng 
chống thiên tai bão lũ trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong 
khu vực, ổn định sản xuất, cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân, tạo điều 
kiện thuận lợi thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên 
trong quá trình quản lý thực hiện dự án, do sự biến động tăng về các đơn giá bồi 
thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ và điều chỉnh, bổ sung dự án nhằm phù hợp 
với thực tế triển khai. Vì vậy việc điều chỉnh, bổ sung dự án là cần thiết để 
UBND huyện Nông Sơn tiếp tục triển khai công tác GPMB, thi công xây dựng 
các hạng mục còn lại, phát huy hiệu quả đầu tư dự án 

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 điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn đảm bảo theo 
trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước. 

3.  Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
Dự án điều chỉnh, bổ sung tăng tổng mức đầu tư từ 81,746 tỷ đồng lên 

126,537 tỷ đồng, trong đó phần vốn tăng thêm sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh 
đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 
50/HĐND-VP ngày 10/3/2021; đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 
nguồn vốn ngân sách tỉnh tăng thêm cho dự án tại báo cáo số 111/BC-SKHĐT 
ngày 11/3/2021. 

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 sau điều chỉnh, bổ sung 126,537 tỷ đồng, theo đó 

dự án thuộc nhóm B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
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5. Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất điều chỉnh 
chủ trương đầu tư thời gian tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026 - tháng 6/2022; 
qua xem xét báo cáo thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư kiến nghị tiến độ thực hiện dự án từ năm 2016-2022.

6. Các nội dung đầu tư điều chỉnh, bổ sung:
a) Quy mô và nội dung đầu tư điều chỉnh, bổ sung:
- Quy mô đầu tư hạng mục bổ sung: bổ sung cầu dầm bản thuộc nhánh 

tuyến N69-N91; bổ sung 02 cống thoát nước ngang đường, bổ sung đoạn tường 
chắn bên trái tuyến và hệ thống mương hở dọc chân taluy bên phải tuyến thuộc 
nhánh tuyến N9-N88; bổ sung 01 cống thoát nước ngang đường dân sinh và gia 
cố mái taluy đường dân sinh bên phải tuyến thuộc nhánh tuyến N28-N40. 

- Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
b) Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung dự kiến: 126,537 tỷ 

đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu đồng).
c) Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã 

hội vùng: 30 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 90,337 tỷ đồng (tăng thêm 44,791 tỷ đồng).
- Ngân sách huyện Nông Sơn: 6,2 tỷ đồng. 
7. Kiến nghị của đơn vị thẩm định:
Việc khái toán tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở khái toán 

khối lượng các hạng mục bổ sung dự án và chi phí theo các phương án GPMB 
đã được duyệt, giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở khối lượng, định mức đơn 
giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê 
duyệt tại chủ trương đầu tư điều chỉnh của cấp thẩm quyền.

Sau khi chủ trương đầu tư điều chỉnh 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 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông 
Sơn. 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết 
định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Nông Sơn;
- Lưu: VT, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 
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 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 Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (phần điều chỉnh, bổ sung)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn.
  

Theo đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 
Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (phần điều chỉnh, bổ sung) của 
UBND huyện Nông Sơn tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 08/3/2021.

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 Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (phần điều chỉnh, 
bổ sung) như sau:

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

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 75/BC-UBND ngày 

08/3/2021 của UBND huyện Nông Sơn.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 76/BC-UBND 

ngày 08/3/2021 của UBND huyện Nông Sơn.
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. Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 09/3/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/3/2021.

4. Công văn số 50/HĐND-VP ngày 10/3/2021 của Thường trực HĐND 
tỉnh về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm 
huyện Nông Sơn.

5. Công văn số 1075/UBND-KTN ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về 
việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm huyện 
Nông Sơn.
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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 

348/SKHĐT-QHTH ngày 10/3/2021 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: Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (phần điều chỉnh, 

bổ sung).
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án (phần điều chỉnh, bổ sung): 44.837 

triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách tỉnh 44.837 triệu 

đồng.
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2022.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 521/STC-ĐT 

ngày 11/3/2021 của Sở Tài chính)
Theo Báo cáo điểu chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung 

tâm huyện Nông Sơn do UBND huyện Nông Sơn lập, thì dự kiến tổng mức đầu 
tư đề nghị điều chỉnh là 126.537 triệu đồng, tăng so với tổng mức đầu tư dự án 
đã được phê duyệt là 44.837 triệu đồng (126.537 triệu đồng - 81.700 triệu đồng). 
Nguồn vốn đầu tư cho phần tăng lên này là nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, trong 
đó năm 2021 là 22.000 triệu đồng và năm 2022 là 22.837 triệu đồng.

Về chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án: Ngày 
04/3/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1075/UBND-KTN về việc điều chỉnh
tăng tổng mức đầu tư của dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn báo 
cáo Thường trực HĐND tỉnh; ngày 09/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh có 
Thông báo số 14/TB-HĐND về Kết luận của đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy 
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viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 
08/3/2021, trong đó có nội dung thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng 
mức đầu tư của dự án và phần vốn tăng thêm sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh 
theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1075/UBND-KTN ngày 
04/3/2021.

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. Với nguồn vốn dự kiến theo Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 
23/10/2020 của UBND tỉnh, Sở Tài chính 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 thêm quy mô đầu tư dự 
án.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình thủ tục đầu tư
Phần điều chỉnh, bổ sung của dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất chủ trương tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 09/3/2021, Công 
văn số 50/HĐND-VP ngày 10/3/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại 
Công văn số 1075/UBND-KTN ngày 04/3/2021.

UBND huyện Nông Sơn 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
Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư trên cơ sở Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư của UBND huyện Nông Sơn số 75/BC-UBND ngày 
08/3/2021.

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn
Tại Công văn số 50/HĐND-VP ngày 10/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án và đầu tư từ 
nguồn ngân sách tỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 
1075/UBND-TH ngày 04/3/2021.

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 tỉnh.

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 44.837 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 
03 năm, kể từ năm 2021.

III. Kết luận
Dự án Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (phần điều chỉnh, bổ 

sung) là 44.837 triệu đồng; dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất 
đầu tư dự án từ nguồn ngân sách tỉnh tại Công văn số 50/HĐND-VP ngày 
10/3/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1075/UBND-KTN 
ngày 04/3/2021.

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 44.837 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh phù hợp trong khả năng cân đối, để thực hiện đầu 
tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021.

Đề nghị UBND huyện Nông Sơn hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, 
báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (phần điều chỉnh, 
bổ sung) 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 TÀI CHÍNH

#SoKyHieuVanBan

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

           #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tham gia ý kiến thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
dự án Đường nội thị Trung tâm 
huyện Nông Sơn (điều chỉnh, bổ 
sung); dự án Mở rộng, nâng cấp cơ 
sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị 
phục vụ công tác chỉ huy, điều hành 
ứng phó thiên tai

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

Sở Tài chính Quảng Nam nhận được Công văn số 348/SKHĐT-QHTH ngày 
10/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn 
và khả năng cân đối vốn điều chỉnh, bổ sung dự án đường nội thị Trung tâm huyện 
Nông Sơn; dự án Mở rộng nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị phục vụ 
công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai; Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn (điều chỉnh, bổ sung):

Theo Báo cáo điểu chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm 
huyện Nông Sơn do UBND huyện Nông Sơn lập, thì dự kiến tổng mức đầu tư đề 
nghị điều chỉnh là 126,537 tỷ đồng, tăng so với tổng mức đầu tư dự án đã được phê 
duyệt là 44,837 tỷ đồng (126,537 tỷ đồng - 81,7 tỷ đồng). Nguồn vốn đầu tư cho 
phần tăng lên này là nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, trong đó năm 2021 là 22 tỷ đồng 
và năm 2022 là 22,837 tỷ đồng.

Về chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án: Ngày 04/3/2021, 
UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 1075/UBND-KTN về việc điều chỉnh 
tăng tổng mức đầu tư của dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn báo cáo 
Thường trực HĐND tỉnh; Ngày 09/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh có Thông báo số 
14/TB-HĐND về Kết luận của đồng chí Trần Xuân Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/3/2021, trong đó có nội dung 
thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án và phần vốn 
tăng thêm sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công 
văn số 1075/UBND-KTN ngày 04/3/2021.

2. Dự án Mở rộng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị phục vụ 
công tác chỉ huy, điều hành ứng phó thiên tai (dự án):

Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn lập, thì dự kiến tổng mức đầu tư là 6 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: 
Ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2021: 4 tỷ đồng và năm 2022: 2 tỷ đồng. 

Về chủ trương lập báo cáo đề xuất 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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập báo cáo 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Theo Công văn số 05/HĐND-VP ngày 
11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại 
của kế hoạch đầu tư công năm 2021, thì Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất danh 
mục dự án và dự kiến bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho dự án là 3,4 tỷ đồng. 

3. 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 tỷ đồng, trong đó 
vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 23.754,251 tỷ đồng. Với nguồn 
vốn dự kiến theo Báo cáo số 169/BC-UBND này, Sở Tài chính đề nghị Sở Kế 
hoạch và Đầu tư rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho 02 dự 
án nêu trên trong suốt quá trình thực hiện dự án, trường hợp không đảm bảo nguồn 
thì cần xem xét thêm quy mô đầu tư các dự án.

Trên đây là một số ý kiến tham gia của Sở Tài chính, đề nghị Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT,  TCĐT.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

     



uv saw xuAru nAn+
Eruj[EN]IQuG soN

so,j.5 /TTr-UBND

ceNG FroA xA ugr cHU ncuin vrET NAM
.

l{ong Son, ngay {ii thang -^} ndm 2021

TO TRiNTT
DG nghi thflrii cilnh, ph6 duy6t eiidu chinh ch{r trtro'ng rliu tu

Dr.r'irn: Bu'ir"ng n6i thi Trung tirn huy6n i\6ng So'n..;
Dia ([iem: Xf, QuO Trung, huy6n 1\6ng So'n, tinh Qufrng l{am

Kirrli gLri 
.

- IJQi dong r-rhir-r dAr-r tinh Qr-rang Nani;
- Uy ban nhAn dAn tinh Qtiing Nam;
- So'I(6 hoacl-r vd DAr-r tr-r tinh;

Cdn cil' Lucit XaSt 5[7117t rtgdtt 1c\/6/20 14,'

Cdn cil'Ludl Dau ttr 96rg ngiryt l3/6/2019;
Cdn .cti' l{ght dinh ,to .40/2020/}lD-CP ngdy 06/4/2020 ct)a Chi.nh phit vi quy

dinh clti tiAt thi hdnl.t ntot ,so di&r ctrcr Luat: Dcru lu'cdng,'
Cdn cti'Qtn'At clirth so 5liQD-IlDlVD ngiry 30/10/2015 cita Hoi d6ng nhdn

clan tr'nh Otrcutg Aictnt ltltA chntAt cht) tru'ottg Clitr tr,r; ctq'itn du'd'ng noi thi Tnm.g tdnr
ht1ltf 11 ltr6 rt g S o'n.

Cdn cti'Qtr.t'it dirtlt s'o 765/QD-L\BhtD ngdy 0l/3/2t)t6 cttcr TJBIVD tintt
Otrcirtg A:atn phA dt.ry€l l.t{to ccio ngh.iAn cr-,i:u. lcha thi rlart tr.r xay ch.r'ng c6n.g trin.h
drong noi thi Trung lc?m hu,vAn hrdng So'n; OttyAt, dinl, tA llsltgn-UBlvb ngtry
07/6/201r\ cuct UBI'ID ti'nh Quc)rtg lVctnt phA duyet cliiu chinh, bo' stntg du'dn cliu
xay d4mg c6ng lrinh dtro'ng noi thi Trtltg tant ltu)t€n lV6n,q So'n;

Cdrt ct"i'Thong bcio so 5c\iTB-UBNTD ngdy 21/02/2021 ct)a UBIVD ti,nh Qua
l{am t,i ndi clurtg l;et ltrdtt ctttt Clrtr tich LTB\VD trnh Le Tr{ Thcmh tai cu6c hqi Si
banyo'i cdc Pho Cht) tich LTB|VD trnh ngay 22/02/2021; \

Cdn cil'C6ng vdn s6 1075/UB)VD-I<T1V ngdy 04/3/2021 citcr LlBIVD tinh

Quang lttctnt vi viAc cliiu cht|nl't tirrtg tohg ntil'c clau tu'clu an du'dng noi thi Tr"ung
tfun hrry,'ert l{6rtg Son,'

Cim cLi'To'trinh t6 lAgtfTr-SIillDT ngint 14/12/2020 circr Sd'KA Ltoach vir
Dcir,r tu tinh Quang lVnm t,i chti lrLrong fi,rg ioi.q mil'c din tu' dtr an i{rrong n\i thi
Trung ldm ltult2rt lVong So'tt.,'

Ccin cti'C6ng stdn so I 368/SXD-QL|[T ngint 07/9/2020 ctLa 56'Xdy dung tinlt
Qtrang lVant tti t;iec g6p ! ilidt c1tr1t mo darr ltr r]tr irn ihrittg n6i t:hi Trutng tdm itryt€n
lV6ng So'n,'

(J), br,,, rhdn clan hu.t,en l{ortg So'n lcinh trinh IIDIVD tinh Quang l'[am,

UBND tinh, So'I{6 hottch t;iL Ditr lu'linh xent xdt tham dinh vd phe dtqt€t diitt chinh
-l

chil lrtro'ttg dau tu'c/u' an thra'ng ndi thi Trtutg ttim hu;t€n lVon.g Son vo'i nhitng n6i
dung cltinlt satt:

1. Ttln dr-r in: I)r-Ld'ng noi thi Tt'r-rr-rg t6m huyOn NOng Son

2. Nlronr du irr-r: DLr 6n rtl'r6m B.

3. Loqri vi cdp cong tlinh: COng trirrh giao tl'r6trg, c6p III.
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4. Clo qLlan chi quiin: Uy ban nhin clAn tinl"r Quiing Nam.
5. Chir cliLr trr: uy ban nl-rin ddn hr-ry0rr NOng Son.

6. Don vi lap b6o c6o cli€Lr chinl-r chLr trtrong ctiLr tu: Uy ban nhAn clAn huy6n
N6r-rg Son.

7. Tho'i gian thLLc hi0rr dr,L 6r"r:

- Thd'i gian thLLc hi6n clLr drr (dLro-c duy6t): 2016-2020.

-'l'hoi gian thLLc hi0n clO xu6t c1i0Lr chinl.i: 2016-2A22.

8. N6i clLrng va ly do cli6u chinh:

Di6u chinh c1r-ry rlo clfrLr tu dLl iin;

- 'Di0u chinh t6ng rl[Lc ctAtr tLr cl-r 6n.

8.1. DiOLr chinh quv n-rd cliu trL c[L 6n:
8.1.1 . Noi clLrng va clLry mO clAu tLr' (cli ph6 clLr1,$1)1

DiLr tLL xfrv clLLng c6ng trir-rl-r giao th6ng vo'i t6ng chieLL cldi .L:2.702Ln vDr c6c
c6ng trinh 1-rhLr tlo: Bcl via, t,in l-re, hC thdng thorit r-rtLo'c tren tuLyen; g6m 03 nhdnh
tuyOn: Nhinh tir nfrt N9-N8B dii l.668nr; nh6nh tuy6n tir nirt N2B-N40 de\i 57Bm;

',{nhinh tr,ry0n tiL nirt N69-N9l dii 456nr. QLry m6, tiOtr chr-rAn k! thuAt c}-ru y6n r-rl-l-r

SALI:

- Cep duo'ng vi t6c d6 thiOt k6: Thi6t k6 theo tiOu chuAn TCXD\rN fi4:2007
"Dulng d6 thi - YOu cAu thi5t ke", t6c thi6t k6: 40km/h;

- Mqit clr-tilr-u cilt cao,Al. nto cluvn clan ttoi E),.:120Mpa, tiii trong tinh todn
6o cll'd'ng trLrc l00l(N.

8.1.2. N6i clung va qLr)/ r'r'i6 clir-r ttL de rLrit cliOr-r chinh:
- Ql,y nrd cliLr tLl h4ng uruc L-,o sLulq: tro sung ciiu clAn-r ban tl"ir-roc rrh6nh,tuy0n

N69-N91, bO sLlng 02 c6ng tho6t nu6'c ngang cltrolg, b6 sr-rng Cloarn tuo'ng chin bdn
L.,^'r1^,rr,

trai LLry0rt vrr h0 thOng nlLrong ho cloc chAn taluy b6n phai tuy6n thtrdc nh6nh tuyOn

N9-N88; b6 sung 0l .6ng thoat nu6'c ngang cltLd'r-rg clAn sinh vd gia cd m6i talLry

clLlong clan sinh b0n phiii tLry6n ilru6c r-rl"r6rtl-r tLry6n N28-N40.

- Di0Lr chinh tirng chi plii boi thLLd'r'rg. giai phcing rl[t bing.

8.2. Di0u chinl-i t6ng nriLc cliu tLL dtL 6n:
- -;a) Tong nr[rc cJiLr tLr clO nghi clieu chinh: 126.537.890.000 d6ng (Bdng chil::

lllot trcim hcti mrt'oi ,ttitr ll, ncim tt'dttt bcr mtro'i bcil,triAtr, tam trdm chln nttro'i nghin

clins).

Tlorrg clo:

71.354.428.000 c16ng

1 .117 .700000 d6ng
3.821.118.000 cl6ng

4.082.151 .000 c16ng

3.659.01 9.000 cl6ng

12.503.47 4.000 d6ng

-t- Chi phi xiy cltLng
-l- Chi phi qLriin ly dr..l 6rr

-l- Chi phitLL vf,n diu ttL xiy dilng
+ Chi phi l<hilc

t- Chi phi dLr phong
-t- Chi phi clOn bir, giai toa, T'DC

b) Nguy0n nl'riin cliOLr chinh t6ng m[Lc dAu tu c1r-t iin.

NgLry6n nhin thng t6ng rtrlLc cfiu trr clur 6n chLi y€r,r clo gii tri boi thrrong va

gini phong rnlt brtrng; clo cli.\tr chinh qr,ry m6 CtAr-r tr-L clu 6n.
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Titng do gict tt'i boi tlttrc)ttg vd giai phong mirt bing tdng ,so vo'i du'ki€n ban

ddu xirc dinh o' btro'c lqlt bdo cdo chu trr.r'ottg ddu tu (Gid tri boi thu'dng, giai phong
nrdt bdng ctu' kiAn ltan dau 9,2 ty d6ng; Gid tri bdi thu'd'ng, giai phong mdt bing
diiu chtnl't tcing 36,303 ty) c{6ng), ngrqtAn nltdn cu th6;

r- Qr-ra trinh khao s6t, khdi ltro-ng ki0m k6 vAt ki6n tlirc, nhd 6', di6n tich dAt bi
inh huong (bao g6m ctAt nong nghi6p, ctat o', dAt ao, vud'n,...) con thieu sot n6n d5n
,{ , 

^clen hhai toan tong rlilc chi phi boi thtrdng c6 r-rhi6u sai i6ch. T6ng s6 hQ t6i dinh cu
tr6n todn tuySn li\ 1<hoang 43 h6, nl"ru cAu dat tai cu ld rAt 16'n, trong lihi trOn clia bdn

huyQn khu t6i dinh cu chua l-rodrr thi6n n6n vi6c r-to'c tinh gi6 t6i dinh cu theo c6c

khr-r tdi clinh cLL lAn can thoi clj6m kldi toan bi sai lQch so vy-i gla khu t6i dinh cu sE

(luoc hodn thi6rr trong tho'i cliim hi6n nay nOn dAn d6n so ti6n h5 tro ch€nh lqch tien
,i

str dung clit trii dinh cu tair_-rg r-r1-ri6u;

t- Don gi6 cAy .6i, irou mdu cliAu chinh ting theo Quy6t dinh s6 1312019/QD-

UBND ngdy 291812019 thay th6 Quy6t clinh rO 3gl2O15lQD-tIBND ngay
2111212015 cira UBI{D tinlr Qr-rzing Nanr;

* Don gi6 vit ki6n trirc dreu chinh ting 16n theo QLry6t clinh s6 Ig1201glQD-
LJBND ngiy 3lll0l201e thav thO QLryOt clinh sO 44|2A14IQD-IJBND ngdy
2211212014 UBND tinh Qr,rang Ni-ur,

+ Ting do xi1' cir-mg l<hu tai clinh cu dO bO tri d6t tai dinh cu v6'i t6ng m[r'c

clAu tu 3,491ty cIong.

- Tcing cto diitt chr'nh, bo stutg c1ut,, rn6 dau tu dtr dn (tdng 8,488 4i) ding),
ngtt)'ctr nhon cu tli;

+ Didr-r chinh, bO sung thi6t kC cong tnnh cAu dAm bdLn vo'i chidu ciai nhip
L:15ntrong ph?pr vi 1y trinh Ift10+l I0,07 - I(m0+139,19 thu6c nh6nh tuy6n N69-
N91 nhirnl tirodt nuo'c luu vLtc, l<hong giy ngAp lir, lut, clam bao an todn cho c6c hd

,(
gia dinh sinh song doc hai b6n tlr1,s11 trong tliia t-ttua li.

+ BO slrlrg 02 cong thoat nu'o'c nga11g cttLong D100crn tai I(m0+512,21 vit
Ifti0+625,34; bo slurg cioan tud'ng chiur bO tong cao 2m b6n tr6i tuy6n tai vi tri
6p|+060, ciriOu cldi 22n; bo sung h0 thong lr.Illong ho' cloc chin taluy b6n phai
tuy6n doan I!n1+418 - I(rnl+528 thu6c n1-r6nh tuy6n N9-N88 de darn bao thoSt

nr,r6'c ll1lla, ch6ng gfly ngqrp cuc bO trong khu vu:c.

+ BO sung 01 c6ng thodt nu6'c ngang cluo'ng clAn sinh vd.gia c6 rn6i taluy
dr-ro'ng dAn sinh tai I(m0+l54,68 (bdn piiai tuy6n) thr-r6c nh6.nh tuy6n N28-N40.

9. Co cAu ugtt6n v6n:
\.'^,1m

- Nguon vOn clAr-r ttr tir v6n Ngin sach Trung uoxg ho tro.'theo Chr::ong trinh
phat tri6n kinh t6 xfl hoi vtng 30 ti $6ng; ngAn.s6ch hr-ryQn Nong Son thqc hi6n
i6,rg tdc b6i thr-rd'ng, giai phong mirt bing 6,2 ty dong; phdn cdn 1ai ngAn sSch tinh.

- PhAn kinh phi t5.ng so vo'i tong rnirc clau tu ilr,ro'c duy6t (tang 44,791 ty
cl6ng) cl6 nghi b6 sung tir ngti6n v6n ngAn s6ch tinh'

i0. C6c thong tin khdc:

Cdc vfu-r bdLn ph6p ly kdm theo:

- Quyot ctinh pho cluyot chu trtLong tlau tu clu 6n: 54IQD-I-IDND ngdy

3OllOl2O15 cira I'IQi c16ng r-rhin clAn tinl-r Quang Narn;



- QLry0t ctinh phO clr-ry0t brio c6o nghiOn c[n-r khri thi dAr-r tu xAy clung: SO

768/QD-LIBNID nge\y 011312016 c[ra UBND tinh QLrang Nam;
^!- QiLyet dinh ph€ dr"ry6t di0r-r chinh, bO slrng dr-r irn dAr-r tu x0y dr-rng: so

178I/QD-IJIIND ngiy 07 161201 B cr-ra UBND tinh Quang Nam;

- ll'h6rig bao s6 SB/TB-IJBND ngay 2410212021 cira UBND tinh Qr,rAng Narl
ve noi dtrng k0t lLrin cira Chir tich UBND tinl-r L0 Tri Thanl-r tai cu6c hop giao ban

vri'i circ Pli6 Chr,r tich UBND tinh ngay 2210212021;

- Cong viur s6 1075/UBND-I(TN ngdy 041312021 cua UBND tinl-r QuAng
Narl vd vi0c clidLr chinh t[ng t6ng mirc dAr,r tu cltr 6n dud'ng nQi thi Trung tAm huyOn

N6ng Son;

- To' trjnh sO 269/TTr-SIC IDT ngdy 1411212020 cira 56' Ke hoach vd DAu tu
tinl-r Quar"rg Narn r,0 chir'trr,Lor-rg tang t6r-rg n-r[Lc dAu tu cltr 6n ch-rd'ng ndi thi Trung

tAm huyQn N6r-rg Son;

- Cdng vin sO 1368/SXD-QLHT

Quang Nam vA viec gop y cli6r-r qLtll md

huy6n N6ng Son;

- 86o c6o clidLr chinh chir trtLo'rrs cliLr tLL clr-L 6n.

Uy bau nhan dan huy0n.Nong Son kinl-r trinh I-IDND tinl-r Qr-rang Nam,

UBND tinh, So I(0 hoqrch va Dau tlr tinh xem ret, tl.{* clinl-r va qty6t clinh cli6u

chinh chir truons'A#d" a, aa 
"r3, 

kL,rtil;; ;t{flry L J

No'i tthQn: 'i::
- NhLL tr0n;
- CT', cac PCT UBND htrY0n;

- Lu'tr Vl-.

r-rge\y 071912020 cua So' XAy dung tinh
diu trr du 6n dr-rorg nQi thi Trung tAm

TM. UV BAN NHAN D
CHU TICH

Vin [-Io:\'!
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uy naX NnAx nAN CQNG HoA xA nQt CHU xcsia. VITT NAM
HUYIULNONQ sON 80". tap - Tr]'d_. - H?"L pry
S6:il4 /TTr-UBND lVdng So'n, ngdy D! thdng j ndm 2021

TO TRiI{I{
DG nghi thAm elinh ng.r6n v5n vir hhfr ning cin etiii v6n elidu chinh, bd sung

Dr,r 6n: D,rorrg ,rQi thi T.rtg tf,* lrtlYQn Ndng So'n

Kinh giti: 
- uy ban nhan dan tinh er-rang Nam;
- Sd KO hoach vd DAu tu tinh.

Cdn cdr LuQt Edat nr c6ng tii SgtzOlg/QH14;

Cdn cri Nshi dinh sd 40/202\/\VD-CP rygdy 06/4/2020 cila Chinh phit vi qrry

dinh chi ti€t thi na"n mil s6 didot cita Lafit Dittt nr c6ng;

Cdn c{r Qtryht dinh s6 S4/QD-HDIVD ngdy 30/10/2015 cua HQi dong nhdn

ddn tinh Quang Nam phe cluyQt chil traro'ng ddat tu dqr dn fi,rdng n)i thi Trung tdm

huyQn N6ng Son;

Cdn ca Quy€t dlnh sd 765/QD-UB\\D ngary 01/3/2016 cilct UBI{D rinh

Qttang Nam phA duyQt bao cdo nghiAn cdrw lcha .thi ddu ty xdy dqrng c6ng trinh
i"d,"g n\t tii Trung tdm htryQn tv6ng son; Qtty€t dtnh ta lra"lQP-uBI\tD nsAy

07/6/2018 cua UBIVD ttnh Quang Nam phA duyQt diiit chinh, b6 ,irg clu dn dai, it
xdy &,mg c6ng trinh dud'ng n)i thi Tratng tdm huyQn IV6ng Son;

Cdn c{r Thong bdo s6 SB/TB-UBM ngdy 24/02/2021 cila UBND tinh Qudng
Nam v,i n1i ch.mg kA htatn ctta Chtt tich UBIVD tinh LA Tri Thanh tqi cttlc hpp giao
ban vdi cdc Phd Chfi tich UBI{D ttnh ngdy 22/02/202I;

Cdn cu Cdng vdn sd 1075/UBM-KTw ngdy 04/3/2021 cua UBIVD tinh

Qttang Nam vi viQc diin chinh tdng tdng mdrc ddrt rur cltl cin dadng nAi thl Truu'tg

tam huyQn lV6ng Sctn;

Cdn cir Td trinh tri 269/ffr-SKHDT ngdy 14112/2020 c[ta Sd I{A hoqch vd

Ddrr u tinh Qttang Nam vi chtt trwo'ng tdng dng mdrc dirt tu clry dn dad'ng n\i thi
Trung tdm huyQn Ndng Son,'

Cdn cdr C6ng vdn s6 1368/SXD-QLHT ngdy 07/9/2020 ctta Sd Xdy dwng tinh

Qnang l{am vi vi€c S6p y diiu quy m6 ddrt tur clqr cin dud'ng n6i thi Trung tdm huyQn

I{6ng Son,'

UBND huyQn I'{6ng Son kinh tt'inh UBND tinh, So' Kii hoqch vd Eiru ta tinh
xem xdt thdm dinh ngudn vdn vd lcha ndng cdn d6i v6n di6u chtnh, bd sctng cho dcr

cin dadng n|i thi Trung tdru huyQn N6ng Son vo'i cdc n6i dung chfnh sau:

I. THONG TIN DI/ AN
1. TCn dU 6n: Dudng nQi thi Trung tArn hr-ryQn N6ng Scrn.

2. DU 6n nh6m: B.

3. CAp quy6t dfnh chtr truong dAu tu clp an: HDND tinh Qr-rAngNam.

a. CAp quy6t dinh dAu tu dq 6n: UBND tinh Qu6ng Nam.



5. Cht dAu tu: IIBND huyQnN6ng Son.

6. Dia di6m xdy clqng: Xd Qu6 Trung, huyQn N6ng Scrn, tinh QuAng Nam.
- 

*A 1 ^, dn 4 A a '
7. T6ng mfic dAu tLr dp 6n clugc duyQt: BI "746 triQu d6ng (Bdng chir: Tdm mLroi

.a"
m6t ty, bay trdm b6n mr.rcti sdu triQu ddng).

B. TOng milc dAu tu dU an dq ki6n diAu chinh, b6 surg: 126.537 triQu d6ng
(Bing chfr; M/t trdm hai muo'i sdu ty, ndm trdrn ba mao'i bdy tri€u ddng).

9" Ngu6n v6n dO nghi thAm dlnh b6 sung: NgAn s6ch tinh h5 trg 44.837 tri6u
d6ng (nini chii: 86ru rnacri btin ty, tdru trdrn ba mao'i bay triQtt d6ng)"

10. PhAn kj, dAu tu str dung ngu6n v6n theo thdi gian:

TT Nim
Kinh phf (triOu el6ne)

NS tinh I\SDP T6ng cOng

1 Ndm 2021 22.000 22.000

2 Ndm 2022 22.837 22.837

T6ng cQng 44.837 44.837

TJ,IQ % 1000 1000/"

11. Thdi gian thlrc hipn dU 6n: E6n 301612022.

12. Hinli thilc dAu tu ctra clp 6n: Nhd nu6c dAu tu.

rr. DANH MUC HO So rtnr rHBo
1. Td trinh dO nghi thAm dfnh ngu6n v6n vd kha ndng cAn d6i v6n di6u chinh,

,:.
bo sung;

2.86o c6o di6u chinh chir truong dAr-r tu c1g 6n;

3. 86o c6o thAm dinh nQi b0 b6o c6o di6u chinh chri truong dAu tu.

UBND huyQn NOng Son kinh trinh t BND tinh, Sd K6 ho4ch vd DAu tu tinh
xem xdt thAm dfnh ngu6n "6n 

vd kh6 nZrng cAn d6i v6n di6u chinh, b6 sung dr,r 6n

ducrng nQi thi Trung t6m huyQn N6ng Scrn.

Kinh mong UBND tinh, s6I(6 hoach vd DAr-r tu tinh quan tdrn, xem "wW

Noi nhSn:dz
- Nhu trOn;
- CT, c6c PCT UBND huyQn;
- Lur.r VT.

TM. UV BAN NI{AN NAX
CH
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ui'sA.N NUAN oAN cgNG HoA xA ugr cuu Ncuia vrET NAM
HUYEN NONG SON

SO: .76../BC-UBND lVdng Sctn, ngdy ..0.[. rhdng ..J .. niim 2021

BAo cAo
Kiit qui thAm itinh nQi bQ 86o c6o di6u chinh chri truong dAu tu

Cdng trinh: Dulng n6i thi Trung tim huyQn Ndng Son

Kinh giri: Scr K6 hoach va DAu tu tinh Qu6ng Nam.

Vy bun nh6n d6n huyQn N6ng Son b6o c6o ktit quA thAm dinh n6i b6 86o
c6o di0u chinh chtr trucvng dAu tu du 6n duong nQi thi Trung tdm huy6n N6ng
Scyn nhu sau:

PhAn th['nh6t
TAI LIPU THAM DINI{ VA TO CHUC T}IAM DINH

I. HO SO TAI LITU THAM DINH
1. 86o c6o didu chinh ch[r truong dAu tu theo quy dfnh ctra Lr-rAt DAu tu

c6ng ngdy 131612019.

2. Cic tdi li6u li6n quan kh6c.

rr. CAC cAx CTI PHAP LV on TUAM DINH
- LuQt Ddu tu c6ng ngdy 131612019;

- Ngtri dinh s6 4012020/ltD-CP ngd{ 061412020 cira Chinh phu uO qry
dinh chi titit thi hanh mQt sd di€u cua Luflt DAu tu cdng;

- Quytit dinh sO 54IQD-HDND ngdl 30ll)l2}15 cua HQi d6ng nh6n d6n
tinh Qu6ng Nam ph6 duyQt chu trucrng dAu tu du 6n ducrng nQi thi Trung tAm
huyQn N6ng Son;

- QuytSt dinh s6 768/QD-UBND ngdy OIl3l2O16 cua UBND tinh Qu6ng
Nam ph6 duyQt b6o c6o nghiCn ciru kh6 thi dAu tu x6y dqng c6ng trinh ducrng
n6i thi Trung tAm huyQn N6ng Scrn; Quy6t dinh s6 1781/QD-UBND ngdy
071612018 cira LIBND tinh QuAng Nam phO cluy6t didu chinh, b6 sung dU 6n dAu

tu xAy dUng c6ng trinh dudng nQi thi Trung tArn huyQn N6ng Son;

-. Thdng b6o s6 5B/TB-UBND ngdy 2410212021 cira UBND tinh Qu6ng
Nam vC ngi dung k6t lu6n cua Chir tich IJBND tinh L0 Trf Thanh tpi cuQc hgp
giao ban v6i cbc Ph6 Chir tich TIBND tinh ngey 2210212021;

- C6ng vdn s6 1O75/UBND-KTN ngdy O4l3l2O21 cua TIBND tinh Quing
Nam v0 viQc di6u chinh tdng t6ng rnirc dAu tu du 6n duong nQi thi Trung t6m
huyQn N6ng Son;

- To trinh sO ZAgfifr-SI(HDT ngdy 1411212020 cira Sd KO hoach vd DAu

tu tinh Qu6ng Nam vd chir tn-rong tdng t6ng mirc dAu tu dp 6n dubng nQi thi
Trung tAm huyQn N6ng Son;

ffi\\",
\



- COng vdn s6 1368/SXD-QLHT ngdy 071912020 cua So XAy dung tinh
Quang Nam vd viOc g6p y di6u quy mo dAu tu dg 6n duo,ng nQi thi rrung tdm
huy6n Ndng Scrn;

III. TO CHTIC THAM DINH
1. Don vi chu tri thAm dinh: UBND huyQn N6ng Son.

2. Hinh thirc thAm dinh: T6 chirc hop l6y y ki6n.

PhAn thri'hai
rf xmx rHAM DII\H

I. MO TA THoNG TIN CHUNG otl Ax VA DE XUAT CUA Co
QUAN THAM DINH

1. TCn dg 6n: Eulng nQi thi Trung t6m huy6n N6ng Scrn.

2. Nhorn du 6n, loai, c6p c6ng trinh: Dir 6n nh6m B, c6ng trinh giao
thdng, c6p III.

^ ^a3. CAp quy6t dinh chu trucrng dAu tu dq 6n: HDND tinh QuAng Nam.

a. CAp q,ry6t dinh dAu tu du 6n: TIBND tinh Qu6ng Nam.

5. TCn chu dAu tu: IIBND huyQn Nong Son.

6.Diadidm thpc hiQn: Xd Qu5 Trung, huy6n N6ng Son, tinh Qu6ng Nam.

7.DV ki{in t6ng m[r'c dAu tu:
, -:.a) T6ng mirc dAu tu dC nghi di6u chinh: L26.537.890.000 tl6ng (Bang

chir: M)t trdm hai m.u'cti sdu ty, ndm trdm ba macti bay triQu, tdm trd.m chln
-:mucti nghin dong).

Trong d6:
+ Chi phi xdy dpng
+ Chi phi quAr-r ly dp 6n
+ Chi phi tu v6n dAu tu xAy dUng
+ Chi phi kh6c
+ Chi phi dy phong
+ Chi phi d6n bu, gi6i to6, TDC

71.354.428.000 ddng
lL17.700.000 d6ng
3.821.1 18.000 ddng
4.082.151.000 dQre
3.659.019.000 d6ng

42.503.474.000 d6ng

b) Nguy6n nhAn didu chinh t6ng milc dAu tu dg 6n.

Nguy6n nh6n tdng t6ng mirc dAu tu dp 6n chu y6u do gi5 tri b6i thucrng vd
giAi ph6ng mAt bdng; do di6u chinh quy md dAu tu dU 6n.

-,Tdng do gid tri bdi thudng vd giai ph6ng mSt,bdng tdng so vdi dw kiiin
ban diu xdc dinh o bao'c tap bdo cdo chil tracrng diu ta (Gid tri bdi thudng,
giai phong mdl bdrc dtr ki6n ban ddu 6,2.ty d6ng; Gid n"i b6i thadng, gidi
phdng m(tt biing diiu chinh tdng 36,303 4, ding), nguyAn nhan cu th€;

+ Qu6 trinh kh6o s6t, kh6i lugng kitim k6 v6t ki6n truc, nhd 6, diQn tich
Oat Ui 6nh hu6ng (bao g6m dAt n6ng nghiQp, d.dt 6, dAt ao, vud'n,...) cdn thi6u

^ ,i -Asot n,3n dAn ddn kh6i to6n t6ng mirc chi phi b6i thuong co nhi6u sai lQch..T6ng
sO trQ t6i dinh cu tr6n toAn tuy6n lA khoing 43 hQ, nhu cdu dAt t6i cu ld r6t l6n,
trong khi tr6n dia bdn huyQn khu t6i dinh cu chua hodn thiQn n6n vi6c udc tinh
grdtfi dfnh cu theo c6c khu t6i dinh cu lAn cQn tho'i di6rn kh5i toSn bi sai lQch so
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vdi gi6 khu t6i dinh cu sE ducvc hodn thien trong thoi di6m hi6n nay n6n d6n d6n
s6 tiEn h6 trg ch6nh lQch ti6n sir dung aat tai dirih cu tang nhieu; 

J

+ Eon gi6 cdy coi, hoa mlru di6u chinh tdng theo euy6t dinh so
|312019/QD-UBND ngdy 29l\l20t9 thay th6 Quy6t dinh s6 tgtZol5leD-UBND
ngey 21112/2015 cira UBND tinh QuAng Nam;

+ Don eia vat ki6n tr0c diOu chinh tdng ldn theo euyot dinh s6
lgl2}tglQD-ITBND nsay 3rlrol2ol9 thay th6 quyct oinh s6 q+tzol4leD-
UBND ngey 22/1212014 UBND tinh QuAng Nam;

Tdng do xay dqng khu t6i dinh cu AO UO tri d,6tt6i dinh cu v6i t6ng mirc
dAu tu 3,497 ty d6ng.

- Tdng do diiu chinh, b6 sung quy mo dd.u ru.dqr dn (tdng B,4BB ty d6ng),
nguy*n nhdn cqt th€;

+ DiOu chinh, b6 sung thi6t k6 c6ng trinh cAu clAm bAn v6i chi6u ddi nhip
L:15m trong pham vi ly trinh Km0+170,07 - I(m0+139,19 thu6c nh6nh tuy6n
N69-N91 nhdm tho6t nu6c luu vqc, kh6ng gdy ngflp lfr, lut, dAm b6o an todn cho fffrii,
c6c hQ gia dinh sinh s6ng dgc hai b6n tuy5n trong mia mua Ifi. ,-r-::-<' ))i:

-i,',*r --,'*,'1JJ
+ 86 sung 02 c6netho6t nu6c nsans duong D100cm tai KmO+ 512.21 vdji' ;;l;' 't1)i+ 86 sung 02 c6ngtho6t nu6c ngang ducrng D100cm tpi KmO+ 512,2l ua: ;"i 'ii,.);

Km0+625 ,34; b6 sung dopn tudng chin bO t6ng cao 2m b6n tr6i tuy6n tai vi tri ';'. .r \ i-. $';j,

Km.l+060, chiAu ddi 22m; b6 sung hQ th6ng rnoong hcr dgc chAn taiuy bdn phAir 
!.';1;;;!.'i'',/i

tuy(5n doqn Km1+418 - Km1 +528 thu6c nh6nh tuy6n N9-N8B aC Aam bAo tiroat 't;:- !'!r'y)
A 

" ^;,, -^A^ ^,,^ 1.4 rrnnr 1,t,, -,,.^ ::.!--'ar'''
nudc mua, ch6ng g6y ngflp cr,rc bQ trong khu vuc.

+ g6 sung 01 c6ng tho6t nu6'c ngang duong ddn sinh vd gia c6 mdi taluy
dudng dAn sinh tpi Km0+154,68 (bOn ph6i tuy6n) thu6c nhdnh tuy6n N2B-N40.

c) Co c6u ngu6., v5rl
- Ngu6n v5n dAu tu tu v6n Ngdn s6ch Trung uong h5 trq theo Chucrng

trinh ph6t tri6n kinh td x5 hQi virng 30 ti d6ng; ngdn s6ch huy6n N6ng Son thuc, , )." ,hi6n c6ng t6c b6i thud'ng, giai ph6ng m{t bang 6,2 ty d6ng; ph6n cdn l4i ng6n
s6ch tinh.

- PhAn kinh phi tdng so v6i t6ng milc dAu tu duoc duyQt (tdng 44,,837 ty
d6ng) dO nghi bd sung tir ngu6n v6n ngAn s6ch tinh.

B. Ngdnh, linh vqc, chucrng trinh sil dpng.1916, ,6.r,
- Ngdnh giao th6ng.

- Linh vr,rc: dudng 6 t6

9. Thdi gian thqc hiQn du 6n:

- Ti6n d0 thuc hi6n dy 6n duoc duyOt: 2016-2020.

- DA nghi cho gia han thoi gian hodn thdnh dq 6n d,6n301612022.

rr. v KIEN THAM DINH
1. Su cAn thi6t dAu tu dp 6n:

HiQn nay hQ th6ng giao th6ng ctra huyQn con thi6u vA y6u, khu trung tAm
huyQn ld m6t trong nhfrng khu vpc ngap lfi thubng xuy6n ctra huy6n N6ng Scrn,

vdo mrha mua lfr c6c khu dAn cu tr6n dia bdn xd thucrng bi chia 
"Et, 

cd l6p hodn



tohn. Hiqn nay hQ th6ng giao th6ng khu trung t6m Hdnh chinh huyQn chi m6i
. A 1\, 

^ -F,xAy dpng tuy6n ducrng truc chinh ddi 0,75km, tuydn duong Nam H6 Sen dAi

0,65km. Dg 6n dy*g tr6nh lfr NOng Son qua khu trung tAm hdnh chinh huyQn

ddi 5km, c6c tuy6n dudng ndy chi m6i d6p ung vi6c xAy dgng c6c try so ldrn
viQc nhung chua hodn thiqn. DO ph6t huy h6t hiQu qui cira c6ng trinh ndy cAn

dAu tu tuy6n ducrng nQi thi Trung tAm huyQn N6ng Son khcrp .r6i tu khu dAn cu,^
vDro c6c tuydn dubng n6u tr6n. Viec dAu tu tuy6n ducrng ndy nhdm tpo di6u kiQn
thuQn loi trong c6ng t6c ciru hQ, cilu npn, phdng ch6ng thi6n tai bdo lfr tr6n dia
blrn xd. NhSm mcr rQng khu trung tAm hdnh chinh huyQn N6ng Son, tao ra m!
quan vdn minh d6 thi, tirng bu6c hodn thi6n hO th6ng h4 tAng k! thuAt cira khu
quy hopch trung tAm huy6n, g6p phAn dAy nhanh ph6t tri6n kinh t6 xd hQi tai dia
phucrng cfrng nlu ddp ring dugc sq 

"An 
thi6t ve nhu cAu di 1ai cua nh6n dAn trong

,,).,g, le y6.u t6 quan trong tpo di6u kiQn nAng cao ddi s6,rg kinh t6 vd vdn h6a
cho cQng d6ng, phu hqp vdi sg phdt tri6n chung cira huyQn NOng Son

Vi nhtng ly do ndu tr6n, viOc dAu tu x6y dUng m?ng 1u6i giao th6ng ndy
^. 

}.,.X. , i
r6t c6n thi6t vir c6p b6ch cho sp ph6t tri6n chung cira khu vuc.

2, SU tu6n thu c6c quy dinh ctra phSp luft trong nQi dung hd so trinh thAm

dinh: Hd scv trinh thAm dinh tu6n thu theo quy dfnh ctra LuAt DAu tu c6ng.

3. SU phu hop v6i c6c mpc ti6u chi6n lugc; k6 hoach vd quy hopch ph6t

tri6n kinh t6 - xd hQi ving, l6nh th6; quy ho4ch ph6t tri6n ngdrnh, lInh vgc:
-x- Vi€c dAu tu dq 6n dudng nQi thl Trung t6m huyQn N6ng Son 1A phu hgp

v6i quy hopch t6ng th6 .phht tri6n kinh t6 - xd hQi huyQn N6ng Son giai do4n

2010 - 2020, t6m nhin c16n n6m 2030.

- Phn h-op v6'i quy ho4ch chi ti6t xAy dpg ll2OOO vd ban hdnh.quy dinh
qtr6n ly xdy dUng khu trung t6m hdnh chinh huy6n N6ng Son tpi Quy6t dfnh s6

3505IQD-UBND ngay 1611012009 cua TIBND tinh Qu6ng Nam"

- Pht ho. p v.oi quy [opch chi ti6t xAy dUng 1/500 khu trung t6m huyQn

N6ng Scrn tai Quy6t dinh s6 39641QD-UBND ngay 1611212014 crta UBND tinh

Qu6ng Nam.

4. SU phu hop voi citc ti6u chi phAn lopi dp 6n nh6m A, nh6m B vd nh6m
C: Pht hgp.

5. Cdc nQi dung quy dinh tai Didu 31 cua LuAt DAu tu c6ng

- Muc ti6u dAu tu: Phtr hgp v6i su ph6t tri6n kinh t6 - x6 h6i.

- Qry md dAu tu: Phu ho-p v6i quy hoach ph6t tri6n giao th6ng"

- Hinh thirc d6u tu: Phu ho. p.

- Ph4rn vi dAu tu: Phu hgp.

- Dia di6m dAu tu: Hqp lY.

- Dign tich cAn sir dpng: Ho. P lY.

- Thdi gian, ti6n c10 thirc hi6n: Phu hgp v6i ngu6n von.

- Phuong 6n lpa chgn c6ng nghQ: Hqp ly'
- Giei ph6p bio vQ m6i trudng: HqP lY.

- Cdc ngu6n v6n vh khA nhng cAn d6i vdi: Phu hqp"



6. HiQu qu6 kinh t6 - xd hQi, b6o v0 m6i trudng vA ph6t tri6n bOn virng:
A-

Tuyen duong hodn thdnh nhdm hodn thiQn vi ph6t tri6n co sd hp t6ng giao
th6ng khu trung tAm huyQn NOng Son, tao di6u kiQn thufln loi cho c6ng.t6c ciru
hQ, ciru npn, phdng ch6ng thi6n tai bdo lfl tr6n dia bdn, d6p ung nhu cAu di lai
cira ngudi d6n trong khi vuc, 6n dinh s6n xuAt, cai thiQn doi s6ng sinh ho4t cta
nguoi d0n, tao diOu ki6n thuc dAy ph6t tri6n kinh t0 - xd h6i.

III. KET LUAN
C6ng trinh duong n6i thi Trung tAm huyQn N6ng Scrn du diAu kiQn d6 trinh

c6p c6 thAm quydn qrytSt dinh didu chinh chu truong dAu tu vd tri6n khai c6c
bu6c ti6p theo.

Uy ban nhAn ddn huy6n N6ng Son kinh d6 nghi Sd KO hopch vi DAu tu
tinh QuAng Nam xem xdt, tham muu UBND tinh trinh HDND tinh quy6t dinh
di6u chinh chu tru'ong dAu tu dV Wl,lUt{'/ '-,'-

Noi nltQn: lz
- Nhu tr€n;
- CT, c6c PCT UBND liuyQn;
- Luu VT"

TM. UY BAN NHAN NAN

y6n Vin Hoh

'f*)'11t'f t1:rl \

[u]
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

#SoKyHieuVanBan         #DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trần Xuân Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 08 tháng 3 năm 2021

Ngày 08/3/2021, Thường trực HĐND, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh 
họp thường kỳ, sau khi lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo nội dung có liên 
quan chuẩn bị trình kỳ họp thứ 22, nội dung trình xin ý kiến Thường trực HĐND 
tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả xem xét việc đầu tư 
xây dựng dự án Khu dân cư phía Tây thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; ý kiến 
tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Xuân Vinh – Phó Chủ tịch 
HĐND tỉnh kết luận:

1. Về chủ trương giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm 
C là cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án. 
Tuy nhiên, danh mục các dự án đầu tư công nhóm C năm 2021 đã cơ bản thống 
nhất nên Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chuyển nội dung này sang HĐND 
tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, quyết định.

2. Về Chương trình Phát triển sự nghiệp Y tế - Dân số tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025: Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy nguồn vốn thực hiện Chương 
trình trong giai đoạn 2021-2025 là quá lớn (3.174 tỷ đồng); chưa rõ khả năng cân 
đối nguồn vốn ngân sách để thực hiện. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh không 
đưa nội dung này vào chương trình kỳ họp thứ 22. 

3. Thống nhất không đưa vào chương trình kỳ họp thứ 22 đối với Đề án 
“Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ 
thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” theo đề nghị của Sở Thông tin và 
Truyền thông tại Công văn số 192/STTTT-BCVT ngày 05/3/2021.

4. Đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị: Thống nhất trình kỳ họp thứ 22 
HĐND tỉnh khóa IX xem xét cho ý kiến chấp thuận chủ trương đối với 02 dự án: 
Khu dân cư Trung An; Khu dân cư phía Tây thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và 
cho ý kiến điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án: Khu đô thị LAM; 
Khu đô thị An Nam tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Đối 
với 09 dự án khu dân cư, khu đô thị đã có hồ sơ trình, đề nghị Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh tổ chức khảo sát theo kết luận tại Thông báo số 12/TB-HĐND 
ngày 25/02/2021 của Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh 
xem xét trước khi trình HĐND tỉnh cho ý kiến theo thẩm quyền.
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5. Thống nhất bổ sung nội dung “Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu 
tư công thuộc kế hoạch năm 2021” vào chương trình kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh 
khóa IX theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1113/UBND-KTN ngày 
05/3/3021. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên 
quan, gửi về Thường trực HĐND tỉnh trước 11 giờ 00 phút, ngày 11/3/2021 để 
đảm bảo việc thẩm tra trình kỳ họp theo đúng quy định.

6. Thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Đường 
nội thị trung tâm huyện Nông Sơn, trong đó phần vốn tăng thêm sử dụng từ 
nguồn ngân sách tỉnh theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 
1075/UBND-KTN ngày 04/3/3021. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

 7. Giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh hoàn 
chỉnh chương trình và kịch bản điều hành kỳ họp thứ 22; đồng thời, phối hợp với 
Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn khẩn trương bổ sung hồ 
sơ, tài liệu trình kỳ họp đảm bảo theo đúng quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Xuân Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ triển 
khai thực hiện./.

   Nơi nhận:
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Văn phòng: TU, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

                         
        

#ChuKyLanhDao



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 điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Dự án: Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 
08/3/2021 của UBND huyện Nông Sơn trình thẩm định phê duyệt điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn. 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 điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án: Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn, 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, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 76/BC-UBND ngày 08/3/2021.
4. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 111/BC-

SKHĐT ngày 11/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
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 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;

- 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.

- Quyết định số 54/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của Thường trực HĐND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông 
Sơn.

- Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 và Quyết định số 
1781/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị Trung tâm huyện 
Nông Sơn.

- Công văn số 50/HĐND-VP ngày 10/3/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 
về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện 
Nông Sơn;  
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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 Xây dựng.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HDND tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Nông Sơn.
6. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông 

khu trung tâm huyện Nông Sơn, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cứu hộ, 
cứu nạn, phòng chống thiên tai bão lũ trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của 
người dân trong khu vực, ổn định sản xuất, cải thiện đời sống sinh hoạt của 
người dân, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương.

7. Nội dung và quy mô đầu tư: 
7.1. Nội dung và quy mô đầu tư (đã phê duyệt):
Đầu tư xây dựng công trình giao thông với tổng chiều dài L=2.702m và các 

công trình phụ trợ: Bó vỉa, vỉa hè, hệ thống thoát nước trên tuyến; gồm 03 nhánh 
tuyến: Nhánh từ nút N9-N88 dài 1.668m; nhánh tuyến từ nút N28-N40 dài 
578m; nhánh tuyến từ nút N69-N91 dài 456m. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ 
yếu như sau:

- Cấp đường và tốc độ thiết kế: Đường phố nội bộ theo tiêu chuẩn 
TCXDVN 104-2007, tốc độ thiết kế 40km/h;

- Mặt đường cấp cao A1, môđun đàn hồi Eyc = 120Mpa; tải trọng tính toán 
áo đường trục 100kN.

7.2. Nội dung và quy mô đầu tư đề xuất điều chỉnh:
- Quy mô đầu tư hạng mục bổ sung: bổ sung cầu dầm bản thuộc nhánh 

tuyến N69-N91; bổ sung 02 cống thoát nước ngang đường, bổ sung đoạn tường 
chắn bên trái tuyến và hệ thống mương hở dọc chân taluy bên phải tuyến thuộc 
nhánh tuyến N9-N88; bổ sung 01 cống thoát nước ngang đường dân sinh và gia 
cố mái taluy đường dân sinh bên phải tuyến thuộc nhánh tuyến N28-N40. 

- Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
8. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
9. Tổng mức đầu tư dự án: 
9.1. Tổng mức đầu tư (đã phê duyệt): 81,746 tỷ đồng.
9. 2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 126,537 tỷ đồng (tăng 

thêm 44,791 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt).
10. Nguồn vốn đầu tư:
10.1. Nguồn vốn đầu tư (đã phê duyệt):
- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã 

hội vùng: 30 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 45,546 tỷ đồng.
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- Ngân sách huyện Nông Sơn: 6,2 tỷ đồng. 
10.2. Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 
- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã 

hội vùng: 30 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 90,337 tỷ đồng (tăng thêm 44,791 tỷ đồng).
- Ngân sách huyện Nông Sơn: 6,2 tỷ đồng. 
11. Thời gian thực hiện: 
11.1. Thời gian thực hiện (đã phê duyệt): 2016 - 2020.
11.2. Thời gian thực hiện đề xuất điều chỉnh: 2016 - 2022.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Xây dựng (Công văn số 1368/SXD-QLHT ngày 07/9/2020): 
Theo ý kiến của Sở Xây dựng, lên quan đến giải pháp thiết kế điều chỉnh, 

bổ sung, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường và xét thấy: các nội dung 
điều chỉnh, bổ sung các hạng mục cống thoát nước ngang và cầu dầm bản trên 
các nhánh tuyến là phù hợp.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết điều chỉnh, bổ sung dự án: 
Dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn được Hội đồng nhân dân 

tỉnh quyết định chủ trương từ năm 2015, được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu 
tư từ năm 2016 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án năm 2018; với mục tiêu 
đầu tư nhằm hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông khu vực trung tâm 
nội thị Nông Sơn, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng 
chống thiên tai bão lũ trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong 
khu vực, ổn định sản xuất, cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân, tạo điều 
kiện thuận lợi thức đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên 
trong quá trình quản lý thực hiện dự án, do sự biến động tăng về các đơn giá bồi 
thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ và điều chỉnh, bổ sung dự án nhằm phù hợp 
với thực tế triển khai. Vì vậy việc điều chỉnh, bổ sung dự án là cần thiết để 
UBND huyện Nông Sơn tiếp tục triển khai công tác GPMB, thi công xây dựng 
các hạng mục còn lại, phát huy hiệu quả đầu tư dự án 

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 điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn đảm bảo theo 
trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước. 

3.  Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 
Dự án điều chỉnh, bổ sung tăng tổng mức đầu tư từ 81,746 tỷ đồng lên 

126,537 tỷ đồng, trong đó phần vốn tăng thêm sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh 
đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công văn số 
50/HĐND-VP ngày 10/3/2021; đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định 
nguồn vốn ngân sách tỉnh tăng thêm cho dự án tại báo cáo số 111/BC-SKHĐT 
ngày 11/3/2021. 

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 sau điều chỉnh, bổ sung 126,537 tỷ đồng, theo đó 

dự án thuộc nhóm B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
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5. Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất điều chỉnh 
chủ trương đầu tư thời gian tiến độ thực hiện dự án từ năm 2026 - tháng 6/2022; 
qua xem xét báo cáo thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư kiến nghị tiến độ thực hiện dự án từ năm 2016-2022.

6. Các nội dung đầu tư điều chỉnh, bổ sung:
a) Quy mô và nội dung đầu tư điều chỉnh, bổ sung:
- Quy mô đầu tư hạng mục bổ sung: bổ sung cầu dầm bản thuộc nhánh 

tuyến N69-N91; bổ sung 02 cống thoát nước ngang đường, bổ sung đoạn tường 
chắn bên trái tuyến và hệ thống mương hở dọc chân taluy bên phải tuyến thuộc 
nhánh tuyến N9-N88; bổ sung 01 cống thoát nước ngang đường dân sinh và gia 
cố mái taluy đường dân sinh bên phải tuyến thuộc nhánh tuyến N28-N40. 

- Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
b) Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh, bổ sung dự kiến: 126,537 tỷ 

đồng (Một trăm hai mươi sáu tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu đồng).
c) Nguồn vốn đầu tư:
- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã 

hội vùng: 30 tỷ đồng.
- Ngân sách tỉnh: 90,337 tỷ đồng (tăng thêm 44,791 tỷ đồng).
- Ngân sách huyện Nông Sơn: 6,2 tỷ đồng. 
7. Kiến nghị của đơn vị thẩm định:
Việc khái toán tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở khái toán 

khối lượng các hạng mục bổ sung dự án và chi phí theo các phương án GPMB 
đã được duyệt, giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở khối lượng, định mức đơn 
giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê 
duyệt tại chủ trương đầu tư điều chỉnh của cấp thẩm quyền.

Sau khi chủ trương đầu tư điều chỉnh 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 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông 
Sơn. 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết 
định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện Nông Sơn;
- Lưu: VT, TĐDA.

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 Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (phần điều chỉnh, bổ sung)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn.
  

Theo đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 
Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (phần điều chỉnh, bổ sung) của 
UBND huyện Nông Sơn tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 08/3/2021.

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 Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (phần điều chỉnh, 
bổ sung) như sau:

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

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 75/BC-UBND ngày 

08/3/2021 của UBND huyện Nông Sơn.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 76/BC-UBND 

ngày 08/3/2021 của UBND huyện Nông Sơn.
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. Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 09/3/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về kết luận của đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/3/2021.

4. Công văn số 50/HĐND-VP ngày 10/3/2021 của Thường trực HĐND 
tỉnh về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm 
huyện Nông Sơn.

5. Công văn số 1075/UBND-KTN ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh về 
việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm huyện 
Nông Sơn.
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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 

348/SKHĐT-QHTH ngày 10/3/2021 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: Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (phần điều chỉnh, 

bổ sung).
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án (phần điều chỉnh, bổ sung): 44.837 

triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách tỉnh 44.837 triệu 

đồng.
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.
10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2022.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 521/STC-ĐT 

ngày 11/3/2021 của Sở Tài chính)
Theo Báo cáo điểu chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung 

tâm huyện Nông Sơn do UBND huyện Nông Sơn lập, thì dự kiến tổng mức đầu 
tư đề nghị điều chỉnh là 126.537 triệu đồng, tăng so với tổng mức đầu tư dự án 
đã được phê duyệt là 44.837 triệu đồng (126.537 triệu đồng - 81.700 triệu đồng). 
Nguồn vốn đầu tư cho phần tăng lên này là nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ, trong 
đó năm 2021 là 22.000 triệu đồng và năm 2022 là 22.837 triệu đồng.

Về chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án: Ngày 
04/3/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1075/UBND-KTN về việc điều chỉnh
tăng tổng mức đầu tư của dự án Đường nội thị Trung tâm huyện Nông Sơn báo 
cáo Thường trực HĐND tỉnh; ngày 09/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh có 
Thông báo số 14/TB-HĐND về Kết luận của đồng chí Trần Xuân Vinh - Ủy 
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viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp ngày 
08/3/2021, trong đó có nội dung thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng 
mức đầu tư của dự án và phần vốn tăng thêm sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh 
theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1075/UBND-KTN ngày 
04/3/2021.

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. Với nguồn vốn dự kiến theo Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 
23/10/2020 của UBND tỉnh, Sở Tài chính 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 thêm quy mô đầu tư dự 
án.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình thủ tục đầu tư
Phần điều chỉnh, bổ sung của dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất chủ trương tại Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 09/3/2021, Công 
văn số 50/HĐND-VP ngày 10/3/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại 
Công văn số 1075/UBND-KTN ngày 04/3/2021.

UBND huyện Nông Sơn 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
Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư trên cơ sở Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư của UBND huyện Nông Sơn số 75/BC-UBND ngày 
08/3/2021.

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn
Tại Công văn số 50/HĐND-VP ngày 10/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án và đầu tư từ 
nguồn ngân sách tỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 
1075/UBND-TH ngày 04/3/2021.

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 tỉnh.

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 44.837 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 
03 năm, kể từ năm 2021.

III. Kết luận
Dự án Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn (phần điều chỉnh, bổ 

sung) là 44.837 triệu đồng; dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất 
đầu tư dự án từ nguồn ngân sách tỉnh tại Công văn số 50/HĐND-VP ngày 
10/3/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 1075/UBND-KTN 
ngày 04/3/2021.

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 44.837 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh phù hợp trong khả năng cân đối, để thực hiện đầu 
tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021.

Đề nghị UBND huyện Nông Sơn hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, 
báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (phần điều chỉnh, 
bổ sung) để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

 

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

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 



L II]ND '|INH 
QU,\NG NA\l

so rer cnixn
So: 52j /STC-DT

coi{G FIoA rA rtot cnu lqcuie vtET N-{xI
Dqc IAp - Tq'do - H+nh phfc

Quang Lrant, ngat 71y' thd.ng 3 ndnt 2021
\,.ir. tham gia - H€n tliAm clpih
r-rgudn r,ou vd lJia nang cin doi r,6n
du' 6n Di-Lcrng noi thi Trr-rng rAm

hu1'en Nong Son (diiu churh. b6
sung): dlr an Mo r:6ng. n6.ng cip co

i^so ha ring. I at chit. rlang Lhiet bi
phr-rc lu cdng tac chi huy, di6r-r hdnh
urg ph6 thi6n tai

I(inh gu'i: 56 I(e hoach va DAr: ru tir-rh euane Nan-r.

so'Tai chinh Quang Narn nhfln du'gc C6ng r,Il s5 :+s/st<lDT-eHTH ngay
101312.021 c[ra Sd I(e hoqch.r,a DAu tu r,6 vi6c tham gia y ki6n thAm din]-ngu6" ia,
va khA ndng cAn d6r v6n didu chinh, b6 sung dq 6n tudng n6i thi Trung tAm huy6n
N6ng Son; du an N,{o' rong ndng cap ccr so' ha tAng, r,At .lrAt. t.u,.g tniei Ui phue vr-r

c6ng t6c chi huy, di6u hanh [1g pho thi6n tai; So'Tai chffi cO 1,piOn ntru, sau:

1. Du 6n Duong n6i thi Trung tam huy6n N6ng Son (dieLr chinh, b6 sung):

Theo 86o c6o diOu chinh chu truo'ng dAu tu du 6r-r Dr-rong noi tli Truns tAnr
hu1'0n N6"g Sol do LfBND huyQn N6ng Son lAp, thi du ki6n t6ng muc dAu tu d0
nghi di6u chinh ld,126,531ty d6ng, tlng so r,6'i t6ng muc dAu tu c1U an dd duo'c ph6
dLrl'Qt ld,44,837 ty d6ng (126,537 ty d6ng - 81,7 ty aong;. Ngu6n v6n dau iu,.tro
phAn tang 16n nAy la ngu6n.ngdn sach tinh hA tro. trong do ndm 2O2l ld 22 t:,d6ng
vd ndm 2022\iL 22,837 f d6ng.

Ve chir truorlg dieu chinh ting tong nru'c clAu tu cLla clu'an: Nga), U+,,-1,1021,
UBND tinh Quang Nan-r di co C6i-rg vin s6 1075iUBND-iiTN ue vi.. dieu chinl'r
t[ng t6ng muc d6u tu cua du 6n Duo'ng n6i thi Trung tAm huy0n N6ng Son bdo crio
Thuong tnrc HDND tinh; Ngdy 09_1312021, Thuong truc HDND tinh co Thdng bao s6
l1ITB-F{DND v€ I(6t luAn ciia d6ng chi TrAn Xuan Vinh-Uy vi6n Ban Thuong vu

fil, ,r': Pho.Chu tich HDND tinh tai cuQc hgp ngay 08/3 2021, trong do co r-r6i clung
tlioug nliAt t'e nguy0n tac di6u chinh tang tdng n:iu'c dAu tu' cua du 6n ra phAn von
tang them su' dung tu ngli6n ngAn sach tinh theo d0 nghi cria UBND tinh tai C61g
vin s6 1O75/tIBND-KTN ngay 04131202t.

2. Du 6n Mo.rQng, nang .ap .o so ha tdng, r,5.t chat, trang thi0t bi phuc vu
cong tiic chi huy, di6u han-h.irng pho thi6n tai (du 6n):

" Tl-ieo 86o c6.o de xuAt chu truong dAu tu clu 6n do So N6ng nghidp va ph6t
tnen norlg thon lap. thi du l<ien t6ng muc dAu tu, ld 6.t1,d6ng. nsu6n von dAr_r tu,;
NgAn sach tinh. T}-ro'i gian thuc hi6n. Ndm 2021:4 tv d6ns r,a nf,m 2022: 2 t1, dong.

V0 chu tru'ong lAp bao c6o dd ruAt dAu tu: Tlieo Qur,6t dinh s5 90lQD-
UBND ngay l2l}1l202l cua UBND tinh r,6 r,i6c giao nhi6m vu don vi chu tri lAp,



trinh thAm dinh phi,iln,et clrii tr',.torg iiu t,;'cic du'air ciruAn bj il.r tu nam l0ll
ngu6nngdn sach.nlia tiuoc va.li0Li ciiinh t€n clu in di duoc.LIBND tinn giao nhi€ttt
vr,r 1qp b6o cao d0 ::uit chu trtLong dAu tu'tai Q'.r1'€t dinh -so 3206,'QD-UBND ngal'
17 11,'1010. ti^o1rg dti co siao So'\6ng nthr6p vd Pirat tliOn ndng th6n 1ap 'nao cio
b6o cao de ruat cliu truorq tiAu tu, Theo Conq r,in so O5r'HDND-\? ngal'

1ii'O1i1021 cua Tl-ru'or-ig truc IIDND tinh r,0 piruong 6n phAn b6 k0 hoach r,6n con 1ai

cua kO hoach dAu tu c6ng nim 2A2i, thi Thuolg trUC HDND tinh da thorg nhAt clanlr

rluc du an r,ir du kitn bo tlf 1i6 hoach vdn ndm 2021 cho du ar-r 1a 3,4 [ d6ng.

- -,1 .l '. i. Vi nouon r,6n dAu tu: Hi6n na1'. lie hoach dAu tu c6n-u trung han giai doan

1021-2025 clir:'a dLroc HDND tir-rh th6ng qua. Tl"reo Bao c6l sO tOq/BC-LTBND

ngal'23i10ii020 cua UBND tinh r,.t ddrrf, gia tinh hinh thrrc hi0n kC hoacl-r dAr-r tr.r

cor-rg trur-rg han giai doan 2016-2020 r,a dU kien iroach clAti tu'cong trung han giai

doan 2021-2025, trong d6 kh6ng co danh muc chi ti0t, chi co du hien t6ng ngudn
x -lvon oau tu cong trung hpn giai doan 202l-2025 \d37.345,074 ty d6ng, tr"ong do

v6n dAu tu tlong cAn d6i ng6n s6ch dia phuong \d23.754,251 ti d6ng. Vo'i ngu6n

v6n d1r ki6n theo 86o c5o rO tOqfgC-tIBND ndy, So Tdi chinh de nghi Sd I(6
lioach va DAu tu la so6t d0 d6m bAo ngu6n vdn vA kha nang cAn doi r'6n cho 02 du'

ar-i n€u trdn trong su6t qud trinh thuc hidn du 6n, trudng hgp 1dr6ng dAm bAo rrgu6r'r

tiri cAn xeil xei thdm Qu),mo dAu tu cdc du 6n.

Tr0n dAy la mot so 1' ki€n tharr gia cua So' Tai chinh. d0 nghi 56'Ke hoach

va DAu tu tdng hop b6o c6o.l.

l\oi nlrQn:
-Nru trtu
- BCD So:

- LLru:VT. TCDT

I tr
I [Li

s-



Bdo cao diiu chinh c'\ru truo'ng diu tLr Eud'ng n\i thi Trtrng tdm huyAn Nong Son

uV gaN NHAN OAX
HUYE\xeNq sON

so:75 /BC-ITBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
OOc t0p - r,r Lo - H?nh phtu

I'{6ng Son, ngdy 0?thdny 3 ndm 2021

nAo cAo DrEU cHir\H cHt TRUoNG DAU rrl n$ Ax
9g rin: Dud'ng nQi thi Trung tf,m huyQn Ndng Son

Dia di6m: Xi QuG Trung, huy0n l{6ng So'n, tinh Quing Nam

Kinh gui:
- HOi d6ng nh6n dAn tinh Qu6ng Nam;
- Uy ban nh6n dAn tinh Quang Nam;
- Sd K0 ho4ch vA Ddu tu tinh.

Cdn ctlr Luat Dau tu ,?ng ngdy I 3/6/2019.,' 
.

Cdn .cttr lvshi dinh sd 40/2020/|VD-CP,ngdy 06/4/2020 ctia Ch{nh phit vi quy
dinh chi ti€t thi hdnh mdt sd di€u cua Luqt Eau ta c6ng,'

Cdn cil'Quydr dinh s6 |4/QD-HDND ngdy 30/10/2015 cua H\i d6ns nhdn ddn
tinh Quang ltram phe duy€t chil tructng ddu ta dty dn c{wdng n)i thi Trung tam huyQn

It{ong Son,'
Cdn ct| Quy€t dinh so 768/QD-UBIVD rcdy 01/3/2016 cua LIBIVD rinh Quang

I'[am ph€ duy€t bito cdo nghi€n ctru khd thi ddu tu xdy dtmg c6ng trinh dadng n)i thi
Trtmg tam httyQn l{ong So'n; Quy€r dlnh s6 1751/QD-UB^[D rygd.y 07/6/2018 cila
USin finh Qttang l{atn ph€ ctuyQt diiu chinh, b6 somg dry dn dd:u ta xdy dtmg c6ng

trinh du'ong n)i thi Trung tdm huyQn l{6ng Sctn;

Cdn cti'Th6ng bdo so SB/TB-LIBND ngdy 24/02/2021 cua UBI'{D tinh Quang
IVam v€ ngi cltmg k€t luqtn cila Chi tich UBIVD ttnh L€ Tr[ Thanh tqi cuQc hpp giao
ban vdi cdc Pho Chil tich L|BND tinh ngiry 22/02/2021;

Cdn cttr C6ng viin so 107S/UBM-KTIV ngdy 04/3/2021 cita UBIVD tinh Quang
I{am vi viQc diitt chinh tdng t6ng m[rc ddtr ttr dW dn dadng n\i thi Trtmg tdm huyQn

I{6ng So'n;
Cdn cir Td trinh so 269/TTr-SKHET ngdy 14/12/2020 cila So K€ hoqch vd Edu

ta tinh Quang ltlam vi chu tru'ctng tdng t6ng mac dd:u tu dqt dn dad'ng nAi thi Trung
tdm huyQn IV6ng So'n;

Cdn cu C6ng vdn s6 1j6B/SXD-QLHT ngdy 07/9/2020 cila Sd Xay dlrng tinh

Quang l{am vi vi€c gop i diiu quy md ddtt tw dqr dn dadng n\i thi Trung tdm htryQn

I{6ng Son,'

UBM.huyQn N6ng Son kinh trinh HDI{D tinh Qttang Nam, UBM tinh, 56' Kd
hoqch vd Eitt tu' tinh Bdo cdo diiu chinh chu trwong dd:u nr dw dn dad'ng n1i thi
Trung tdm htryQn IV6ng Sott voi cac nQi dung chlnh sau:

I. THONG TIN CHUNG D{ AN:
1. TOn du 6n: Ducrng nQi thi Trung t6m huydn N6ng Son'

2.DV 6n nh6m: B.

3. C6p q.,yt5t dinh chu truong dAu tu: HEND tinh Qu6ng Nam.

a. Cdp qry6t dinh dAu tu du 6n: UBND tinh Quing Nam.

Trang I



Bdo cdo de xutit chti trtro'ng ddu w; Dadng n\i thi Trung tdm huyAn Ndng Son

5. Chir dAu tu dq 6n: UBND huy6n N6ng Son.
- -i6. T6ng mri'c dAu tu du 6n (da ph6 duy6t): 81,746 ty d6ng.

7. Ngu6n v6n dAu tu: NgAn s6ch Trung uong h5 trg; ng6n s6ch tinh vd ngAn
s6ch huyQn N6ng Scrn

8. Thdi gian thuc hi6n du itn:2016-202A.

II. NQI DUNG CHU YEU CUA NI. AX:
1. Sq cAn thii5t cl6u _tu, cric cli6u kiQn eI6 thyc hiQn dAu tu, df nh gi6 vii srl

phi hqp v6'i quy hoach, kO ho4ch cl6u tu
1.1. Sqr cin ttritit dAu tu:
HiQn nay hQ th6ng giao th6ng cira huy6n cdn thi6u vd' y6u, khu trung t6m huy6n

ld mQt trong nhfrng khu vqo ngap lfr thudng xuy6n cua huy0n Ndng Son, vdo mira mua
lfr c6c khu ddn cu tr6n dia bdn x5 thudng bi chia cdt, c6 lAp hodn todn. HiQn nay hd
th6ng giao th6ng khu trung tAm Hdnh chinh huyQn chi mcyi xAy dpng tuy6n dudng truc
chinh ddi 0,75km, tuy6n ducrng Nam h6 sen ddi 0,65km. Dq 6n duong tr6nh lt X6ng
Scrn qua khu trung tdm hdnh chinh huyQn ddi 5km, c6c tuy6n duong ndy chi m6i d6p
fng viQc xAy dqng c6c trp so lhm vi6c nhung chua hodn thi6n. DO ph6t huy hdt hi6u
qud cua cong trinh ndy cAn dAu tu tuy€n duong nQi thi Trung. tAm huyQn N6ng Scrn

khgp n6i tu khu d6n cu vdo c5c tuy6n duong ndu trOn. Vi0c ddu tu tuyOn ducrng ndy
nhim tpo di€u kiQn thuAn lo-i trong c6ng t6c cuu h6, c[ru nan, phdng ch6ng thi6n tai
b6o 1[ tr6n dia bdn x5. Nham mcr r6ng khu trung tdm hdnh chinh huy6n NOng Son, tao
ra m! quan vdn minh dO thi, trmg bu6c hohn thiQn h6 th6ng ha tAng k! thuAt cira khu
quy ho4ch trung tAm huyQn, g6p phAn dAy nhanh ph6t tri6n kinh t6 xd, hQi tai dia
phucrng cfrng nhu d6p frng dugc fU cAn thi6t vO nhu cAu di lai cira nhAn dAn trong
virng, l.a ydu t6 quan trong tao di6u ki6n n6ng cao ddi r6ng kinh t6 vdr vdn h6a cho
cQng d6ng, phu hcr-p v6i sq ph6t tri6n chung cria huyQn N6ng Scrn

. Vi lrh*g ly do n6u trdn, viQc dAu tu xAy clpng m?ng 1u6i giao th6ng ndy r6t cAn
thi6t vd cAp b6ch cho su ph6t tri6n chr-rng cua khu vuc"

1.2. Cic eli6u kiQn dC thgc hiQn eIAu tu, dfnh gi:i vG sg phir hg'p v6'i quy
hoqch, kO ho4ch cliu tu':

.l- Viec ddu tu dU 6n ducrng nQi thi Trung t6rn huyQn NOng Scrn 1d phu hgp v6i
Q.uy ho4ch t6ng th6 ph6t tri6n kinh t0 - x5 h6i huy6n N6ng Son giai doan 2010 - 2020,
tAm nhin dOn ndm 2030.

- Phn hcr-p v6i quy hoach chi ti6t xAy clUng ll2OOO vd ban hdnh quy dinh quAn ly
xAy dpng khu trung tAm hdnh chinh huyQn N6ng Son t4i Quy6t dinh s6 3505/QD-
UBND ngay 1611012009 c:i'a UBND tinh Qu6ng Narn.

-.Phi hqp vdi quy hopch chi titit xAy dgng 1/500 khu tmng tAm huy6n N6ng Scrn

tpi Quy6t dinh s6 39641QD-UBND ngdy 1611212014 cua UBND tinh Qu6ng Nam"

2. Mgc ti6u, quy m6, dia di6m vi phSm vi cliu tu:
2.1. Mgc ti6u cIAu tu: Theo chu truong dugc duyQt, mpc ti6u dAu tu dp 6n nhim

ho.an thiQn vd ph6t tritin co so hp tAng giao th6ng khu trung tAm huy6n N6ng Scrn, tao
di0u kiQn thupn lgi cho c6ng t6c cuu hQ, cfru nan, phdng ch6ng thi6n tai bio lfr tr6n dia
bdn, d6p irng nhu cAu di lai cua nguoi dAn trong khi vqc, 6n dinh sAn xuAt, c6i thiQn
ddi sdng sinh ho4t ctra ngud'i d6n, t4o didu ki6n thirc dAy ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi.

I,'{
*
:!/!t
;f{r

(
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Bdo cao dd xtttit ch[r rrwo'ng ddLr ru; Dad'ng n\i thi Trung tdm huyQn N6ng Son

2.2. NQi dung vh quy m6 eIAu tu':
2.?.\.Ngi dung vd quy m6 dAu tu (dd ph6 duyQt)
EAu tu xdy dqng c6ng trinh giao th6ng v6i t6ng chi6u dai L:2.702m vd c6c

c6ng trinh php trg: 86 via, via hd, hQ th6ng tho6t nu6c tr6n tuy6rr; g6m 03 nh6nh
tuy6n: Nh6nh tri nut N9-N88 ddi 1.668m; nh6nh tuy6n. tu nirt N28-N40 ddi 578m;
nh6nh tuy6n ttr nirt N69-N91 dei 456m. Quy m6, ti6u chuAn k! thuAt chu y6u nhu sau:

^A- CAp duong vdr.t6c d0 thi6t k6: Thi6t.k6 theo ti6u chuAn TCXDVN 104:2007
"Dudng dO thi - YOu cdu thi6t k6", t6c thi6t k6: 40km/h;

- MAt duong c6p cao A1, m6 duyn ddn h6i Eyc:1 20Mpa, tAi trgng tinh to6n 6o

duong trr,rc 100kN.

2.2.2"NQi dung va quy m6 dAu tu dO xu6t didu chinh:
- Quy,m6 dAu tu.hpng mr-.rc bo sung: bo sung cAu d6m b6n thuQc nh.anh tuy6n

N69-N91; b6 sung 02 c6ng tho6t nu6'c ngang dudng, b6 sung dopn tucrng ch6n b6n tr6i
,( . ' ^ ., X i , r r ^ , r r ^tuy6n vd hQ thong muong hcr dgc chAn taluy b6n phAi tuydn thu6c nh6nh tuy6n N9-

N88; b6 sung 01 c6ng tho6t nu6c ngang dudng clAn sinh vd gia c6 m6i taluy duong
dAn sinh b6n ph6i tuy6n thuQc nh6nh tuy6n N28-N40.

- Di6u chinh tdng chi phi bdi thudng, giAi phong mflt bing.

2.3. Dia di6m vir ph4m vi tlf,u tu:
- Dia di6m: Xa QuC Trung, huyQn NOng Son, tinh Qu6ng Nam.

- Phpm vi dAu tu: ThuQc pham vi quy ho4ch khu trung t6m hdnh chinh huyQn.

3. DU kitin t6ng mri'c rIAu tu vh ..r c6u ,rgu6, v5n diu tu, khi ning c6n diSi
}. x --x ; r +  , x ,( l

ngu6n vdn ilfiu tu c6ng vir viQc huy tl6ng ciic ngudn v6n, ngu6n lgc khfc iI6 thqrc

hiQn dg rln:

3.1. Theo Quy0t dfnh chir truong dAu tu dp 6n duoc HDND tinh ph6 duyQt vd

Quy6t dinh dU 6n du'gc UBND tinh phO duyQt: 81.746.472.000 el6ng (Bang chit; Tdm
I ., t, .7

mwoi m6t ty, bay trdm b6n muro'i satL tri€'u, bdn trdm bay mao'i hai nghin dong).

Trong d6:
+ Chi phi xAy dUng
+ Chi phi quan ly dg 5n
+ Chi phi tu vAn dAu tu xAy dpng
+ Chi phi kh6c
+ Chi phi d\r phong
+ Chi phi ddn bir, giai to6, TDC

3.2. Giit tri t6ng mrlc dAu ttr elij nghl eli6u chinh: 126.537.890.000 il6ng
(B;tng chir; M|t trdm hai muoi sart ty, ndm trdm ba macti bciy triQu, tdm trdm ch{n

muoi nghin dong).

Trong d6:
+ Chi phi xdy dpng
+ Chi phi qu6n ly dp 6n
+ Chi phi tr-r vAn clAu tu xAy dqng
+ Chi phi kh6c
+ Chi phi dU phdng
+ Chi phi d6n bu, giAi to6, TDC

7
1!

(
I
\
\

63.473.163.000 c16ng

966.523.000 d6ng
3 "459.604.000 d6ng
3.988.163.000 dQre
3 "6s9.01 9.000 dQ"g
6.200.000.000 d6ng

71.354.428.000 d6ng
l.ll7 .700.000 d6ng
3.BZL 1 18.000 d6ng
4.082.151.000 d6ng
3.6s9.019.000 dQrg

42.503.474.000 d6ng
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Biro c(to di xuat chi trr,rong diu tu; Eudng ndi thi Trtmg tiim htryQn NOng Son

.3.3. 
Nguy6n:haT elidu chinl.\6."9 mti'c cliiu tu du'6n: Nguy6n nh6n ting t6ng

mirc dAu tu dqr 6n cnu yeu clo gra tri b6i thuong vd giai phong m{t bang; do didu chinh
quy mO dAu tu du 6n.

Tdng do gid tri bdi thud'ng vd giai ph6ng mdt bdng tdng so vdi da kidn ban

ddu xdc dinh o ptro'c tQp.bdo cdo chi trwo'ng ddtt tu (Gid tri boi thadng, giai phong
mfit bing dqr kidn ban ddLt 6,2 ty ding; Gid tri bii thadng, giai phong mfu bdng diiu
chinh tdng 36,303 ty d6ng), ngtry€n nhdn cuL th€;

+ Qu6 trinh khao s6t, kh6i luong ki6m k6 vQt ki6n trfc, nhd o, diQn tich aat Ui

6nh hucrng (baq g6m dAt n6ng ngliep, d6t o, dAt ao, vudn,...) cdn thi6u s6t n6n d6n

d6n kh6i to6n t6ng mirc chi phi b6i thucrng co nhiAu sai lQch. T6ng sO t 9 t6i dfnh cu
A,

tren roan tuyen rdr kho6ng 43 h6, nhu cAu ddt tai cr-r ld r6t 16'n, trong khi trdn dia bdn

huyQn khu t5i dinh cu chua hodn thiQn n6n viQc u6'c tinh gi6 tai dinh cu theo c6c khu
tdi dinh cu 16n cQn thcri di6m kh6i to6n bi sai 16ch so voi gi6 khu t6i dinh cu sE dugc
hodn thiQn trong thcyi ditim hi6n nay n6n dAn diSn s6 ti6n h6 tro chdnh l6ch ti6n su dung
Adttai dinh cu tdng nhidu;

* Don gi6 c6,y cOi, hoa mdu didu chinh tdng theo Quy5t dinh s6 1312019/QD-

UBND ngdy 2gl\l2019 thay the Quy6t dinh sO lgtZOl5IQD-UBND ngdy 2lll2l2o15
cira UBND tinh Qu6ng Nam;

* Dcyn gi6 vQt ki6n truc di6u chinh tdng l6n theo Quyet dinh sO tglZOlglQD-
UBND ngdy 3tlt)l2}19 thay th6 Quy6t dinli tO ++|ZO14IQD-UBND ngdy 2211212014

UBND tinh Quang Nam;
+ Tdng c1o xAy dgrng khu t6i dinh cu Oe UO fi ddtt6i dinh cu v6i t6ng milc dAu tu

3,497 ty d6ng.

- Tdng do diiu chinh, bo stmg claty m6 ddn m dur dn (tang B,4BB ty ding),
ngrytAn nhan clt th€;

+ Di6u chinh, bd sung thitit kC cdng trinh cAu dAm bAn v6i chi6u ddi nhip
L:l5rn trong ph4m vi 1y trinh KmO+110,07 - I(m0+139,19 thuQc nh5nh tuy6n N69-
N91 nhim thoat nu6c luu vuc, kh6ng g6y ngflp ifr, lut, d6m b6o an todn cho c6c hQ gia
dinh sinh s6rrg doc hai b6n tuy6n trong mira mua lfr.

+ BO sung 02 c6ng tho6t nu6c.ngang dud'ng D100cm tpi Km0+5I2,21 vd

Km0+625 ,34; b6 sung doan tucrng ch6n bC t6ng cao 2m bOn tr6i try6n tai vi tri
Kml+060, chidu dii 21m; b6 sung hQ th6ng muong ho dgc chAn taluy b6n phAi tuy6n
doan Km1+418 - I(m1+528 thuQc nh6nh tuy6n N9-N88 d6 dern bAo tho6t nu6c rnlra,

,i
ch6ng gdy ngflp cuc bQ trong khu vqc.

+ BO sung 01 c6ng tho6t nu6'c rrg,angducrng d6n sinh vd gia c6 m6i taluy ducrng

dAn sinh tpi KmO+154,68 (b6n ph6i tuy6n) thu6c nh6nh tuy6n N28-N40.

3,4. Ca c6u ngu6rr ro6, dAu tu, khi ning cf,n il6i 19,16, v6n eIAu tu c6ng vh

viQc huy dQng cic ngu6n v6r, ,tgu6tt lgc khfc dG ttrgc hi6n dr,r 6n:

- ,Ngu6n v6n c16u trr til v6n NgAn s6ch Trurng uong h5 trcv theo Chuong trinh
ph6t tri6n kinh t6 xd hQi virng 3Q ti d6lg, 1garr s6ch huyQl 16"g Son thpc hiQn c6ng

t6c b6i thudng, giAi phong mfit bang 6,2 ty d6ng; ph6n cdn lpi ng6n s6ch tinh.

- PhAn kinh phi tdng so v6i t6ng muc dAu tu dugc duyQt (tang 44,797 tj' d6ng)

dA nghi b6 sung tir ngudn v5n ng6n s5ch tinh.

t\\

.,
\'.
t',{
,s
E!

\
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Bdo cdo d€ xutit chti trrcong diu nr; Drdng n\i thiTrtmg tdm huyQn Nbng Son

4.DU ki6n ti6n eI6 tri6n khai thqrc hi6n dAu tu phi hgp vdi eli6u kiQn thuc t6
vir khi ning huy clQng c6c ngu6n llrc theo thri'tu uu ti6n hqp ly bfro cl6m cIAu tu
tflp trung, c6 hiQu qui

- Thdi gian thtrc hi6n du 6n (ducrc duyQt): 2016-2020.

- Thdi gian thpc hi6n dd xuAt diAu chinh: 2016-2022"

5. Xdc clinh scr bQ chi phf li6n quan trong quri trinh thgc hiQn vh chi phf vfln
hinh dqr 6n sau khi hoirn thhnh

Chi phi b6o tri cdng trinh kho6ng 0,4oA chi phi x6y dr.rng. Chi phi bao tri c6ng
trinh khi dua vdo su'dUng khoAng 285.417.000 cl6ng.

6. Phffn tich, d6nh gi6 so' bO t6c elQng m6i trud'ng, x5 hQi; xdc {Iinh scr bQ

hiQu qui iIAu tu vi; ki.rt ti5 xA hQi
- Dien tich dAt bi thu h6i hhoang 10ha bao g6m d6t cy, dAt vudn vd dAt n6ng

nghiQp (d6,tlua, d6t trOng cAy hang ndm, d6t tr6ng cAy idu ndm, d6t rung s6n xu6t).

- SO ng bi di doi, t6i dfnh cu, phuong 6n TDC: T6ng s6 nhd gi6i toa tring
kho6ng 43 h9 d6n. B6 tri 16ng gh6p vdo c6c khu t6i cu d5 xAy dpng t4i dia phuong
hoflc t6i dinh cu tpi ch6 (tuy thuQc vdo th6a thuAn v6i h0 dAn bi 6nh hucmg)

- X6c dinh so b0 hiqu qua vd m{t kinh t(5 - xd h6i: Du 6n s6 dem lpi nhirng hiQu
.,i

quA rAt lcrn cho cdc dia phuong nhu: *--*+:,
* Tao sq ph6t tri6n kinh t6, vdn h6a, xd hQi cira khu trung t6m huy6n N6ng Scrn *l--:';.:

,. ).* Tao di6u kiqn thudn lcvi cho nhAn dAn trong ving lao dQng s6Ln xu6t gop phAn t-\-
nAng cao thu nhAp, gi6m nghdo. 

' e a L L 
:"-,i
-. ;.,

* Tao sg ph6t tri6n ddng d6u gifra c6c khu.vuc tr6n dia bdn c6c huy6n, thuAn lgi .'!.jF.'
trong viQc giao thuong di lai cua nhAn d6n, ph6t tri6n giao th6ng vpn tAi c5c huyQn thi. .i---l o.

+ Chay lfr, cuu h6, c[ru nan khi c6 tinh hu6ng xAu trong mua bdo, U
+ Gop phAn ph6t tri6n du lich, dich vr,r,

+ D6i voi nguo'i ddn: Dg 6n t5c dQng trqc ti6p vd tich cpc d5n ngucri d6n nghdo
ld c6 ch6t lugng cuQc s6rg n6ng cao. Th6ng qua dp 6n gop phAn giAi quy6t viQc ldm,
t4o thu nhap tir c6c s6n phAm vd dich vp, xo6 doi giam nghdo tr6n dia bdn.

* Khu vuc sE huong lgi tu' cig 6n: Tao k5t cdu ha dng n6ng thdn thirc dAy ph6t
tri6n kinh ti5 - xd hQi, tdng thu nhflp, xoi doi gi6m nghdo; g6p phAn giAm khoang c6ch
gidu nghdo giira vtrng thdnh thi vd n6ng th6n trong tinh QuAng Nam.

+ Giei quy6t nhu cAu bric thi6t vd giao th6ng cira nh6n dAn khu vpc du 5n. T4o
k6t c6u hp tAng kinh t6 n6ng th6n cho su ph6t tri6n b6n vfi'ng kinh tO - xd hQi oba cdc
huyQn thi cho giai dopn t6'i.

* Tao chuy6n dich. cc, c6r., cr-ia ndn kinh tti c6c huyQn thi theo hu6ng tfch cpc,
theo d6, thric dAy phat tri6n dr-r lich - dich vu, ndng cao giittri san r,r6t ra., phAm n6ng
nghiQp nhdm gia tdng thu nhQp cho ngudi dAn.

+ Gdn ph6t tri6n vdi bao vQ m6i tn-rdng cAnh quan, gi6m nhg t6c dQng cua bi6n
d6i khi hQu d6i v6i m6i trr-rdng .6119 cua con ngudi.

7. Cdc gi6i ph:ip tO chf'c thqc hiQn:

7.1. Chfi tliu tu: Uy ban nhAn dAn huyQn N6ng Scrn.

7.2. Hinh thfc quin ly d,J'rin: Chtr dAu tu trpc titlp quAn ly du 6n.
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Bito cdo d€ xuiit chir ddu nr; I)uitn n|i thiTrung tdm

s. r<iit lugn vh ki6n: Trcn ddy ld n6i dung b6o c6o di6u chinh chir i;r;t;ffi
9y."".f"Tq lt thi Trung tam huycn N6ng Scrn. uy ban.nhan d6n huyQn N6ng Son
kinh d6 lghi HDNp linh Qu6ng Nam, UBND tinh, Sd KO hoach vd DAu tu tinh xem
*6t, qryoidl@y

TM. UY BAN NUAN NA
CHU TICHNoi nltQn:"k

- Nhu tr6n;
- CT, cfic PCT UBND huyQn;
- Luu VT.
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /UBND-KTN

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

         Quảng Nam, ngày        tháng       năm 2021
V/v điều chỉnh tăng tổng mức 

đầu tư dự án Đường nội thị 
trung tâm huyện Nông Sơn

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Dự án Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn được Thường trực 
HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 54/QĐ-HĐND ngày 
30/10/2015, với tổng mức đầu tư 82.000.000.000 đồng; UBND tỉnh phê duyệt 
và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình tại các 
Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 và số 1781/QĐ-UBND ngày 
07/6/2018, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 81.746.472.000 đồng. Trong 
đó, chi phí bồi thường, GPMB là 6.200.000.000 đồng; nguồn vốn ngân sách 
trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng 30 tỷ đồng, 
ngân sách huyện Nông Sơn thực hiện công tác bồi thường, GPMB (6,2 tỷ 
đồng); phần còn lại là ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện dự án 2016 - 2020.

Dự án đầu tư với mục tiêu nhằm hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng 
giao thông khu vực trung tâm nội thị huyện Nông Sơn theo quy hoạch, phục vụ 
nhân dân đi lại, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Dự án triển khai thực hiện từ năm 2016, gồm 03 nhánh tuyến, có tổng 
chiều dài 2,73Km, chiều rộng đường 13,5m. Đến nay mới có mặt bằng thi công 
được khoảng 1,5Km/2,73Km (khoảng 58%). Các đoạn còn lại còn vướng nhà 
dân chưa di dời do đang chờ đất tái định cư. Hiện nay, UBND huyện Nông Sơn 
đã tổ chức thi công cơ bản hoàn thành khu tái định cư, đang trình phê duyệt giá 
đất để phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho 43 hộ dân bị ảnh hưởng, các 
hộ cơ bản đồng thuận với việc bố trí tái định cư. 

Do thời gian thực hiện dự án kéo dài, đến nay do biến động tăng về đơn 
giá bồi thường, hỗ trợ và chi phí xây dựng khu tái định cư nên làm phát sinh 
tăng thêm chi phí bồi thường, GPMB, tái định cư 36,3 tỷ đồng; đồng thời cần 
phải điều chỉnh, bổ sung thêm 01 cầu bản và 02 cống thoát nước để giải quyết 
thoát lũ trong khu vực, làm phát sinh tăng thêm chi phí xây dựng khoảng 8,48 
tỷ đồng; tổng cộng phát sinh tăng thêm so với tổng mức đầu tư dự án đã được 
phê duyệt 44,8 tỷ đồng. 

UBND tỉnh đã tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường thấy rằng các đoạn còn 
lại chưa thi công xen kẽ với các đoạn đã thi công, cần tiếp tục thực hiện để nối 
thông tuyến và khớp nối theo quy hoạch xây dựng Khu trung tâm hành chính 
huyện Nông Sơn đã được phê duyệt và việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng 
mục xử lý thoát nước là phù hợp thực tế. Trong điều kiện hiện nay nguồn thu 
ngân sách hàng năm của huyện Nông Sơn còn hạn chế, huyện không có nguồn 
để bổ sung thêm; để có cơ sở triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án theo đúng 
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quy định pháp luật và tiếp tục triển khai công tác GPMB, thi công xây dựng các 
hạng mục còn lại, phát huy hiệu quả đầu tư dự án, UBND tỉnh thống nhất và 
kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương cho phép 
UBND huyện Nông Sơn lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự 
án từ 81,7 tỷ đồng lên 126,537 tỷ đồng, trong đó phần vốn tăng thêm 44,837 tỷ 
đồng sử dụng từ nguồn ngân sách tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 
tại kỳ họp tới. Sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo lập hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC;
- UBND huyện Nông Sơn;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN.
(F:\Dropbox\HUNG\Giao thong\cong van\CV 2021\3 02.Dieu chinh tang tong muc dau 
tu DA duong noi thi Nong Son.doc)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Nguyễn Hồng Quang
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ceNG HoA xA ugl cnt Ncnia vrET NAM
DQc l{p - Tr; do - H4nh phric

Qudng Nam, ngdyo?4thdng 02 ndm 202 I

THONGBAO
X6t tu$n cia Chri tich UBND tinh LG Tri Thanh

t4i cu$c hgp giao ban vri,i cic Ph6 Chi tich UBND tinh ngiry 22t02t2021

Ngiry 22102/2021, Cht tlch UBND tinh LC Tri Thanh chri tri ho.p giao ban
voi c6c Ph6 Chri tich LIBND tinh (d6ng chi Tr6n Ven Ten, d6ng chi Nguy6n
Hdng Quang, d6ng chi H6 Quang Briu); sau khi nghe VEn phdng I-IBND tinh
t6ng hgp b6o c6o c6c nQi dung li€n quan do c6c S0, Ban, ngd,nh, dia phuong
ftinh UBND tinh, j ki0n cria c6c Ph6 Cht tich UBND tinh; tl6ng chi LE Tri
Thanh - Chri tich UBND tinh kiit luqn:

1. Th6ng nhet riy quy6n c6c d6ng chi Ph6 Cht tich IJBND tinh duyQt lcf
O6i voi c6c nQi dung b6o c6o, d6 6n, td trinh cria UBND tinh trinh IDND tinh
tai cric kj hgp theo nhiQm vs tluo. c phdn c6ng tai Quyiit dlnh s5 3562/QDUBND
ngiry 09/1212020 (bao !6m c6c quytit ei*r phAn c6ng c6ng t6c ilugc didu chinh,

b6 sung hofc thay th6 sau niy). Truong hgrp c6c b6o c6o, tt6 rln cdn nhi6u v6n <le

vuong m6c, phric tap hoic li vdn dC dugc du lufln quan mm, cic d6ng chi Ph6

Chri tich UBND tinh c6 tr5ch nhiQm t6ng hqp, b6o c6o tQp th,! lSnh d4o UBND
tinh xem x6t, th6ng nh6t tru6c khi duygt ky vln ban ffinh IDND tinh. Vdn
phdng I-IBND tinh tham muu Chri tich UBND tinh ban hdnh Quy6t dinh ul
quydn theo quy dinh.

2. Girim d6c c6c Sd, Ban, nganh thuQc tinh, Cht tfch UBND c6c huyQn,

thixe, thenh phi5:

- Nghi6m tfc chuAn blt5t c6c nQi dung tham muu UBND tinh trinh HOi

nghi Tinh ui lan tht 3 (thring 3l212l) vd HQi nghi chuy6n dA cta Ban Thu&ng

vu Tinh uj' thang 312021 theo chi d4o cria UBND tinh tAi C6ng v[n s6

7385ru8ND-TH ngity 15/1212020 vd cdc DA an trinh ta ki ho.p tht 22,IIDND
tinh ktro6IX theo dring trinh t.u, thri tuc vd thdi h4n quy dinh. Vin phdng UBND

tinh theo d6i, d6n d6c c6c don vi tri6n khai thgc hiQn; kip thdi b5o c6o dE xu6t

UBND tinh xt lf c6c ph6t sinh, vudng mic (n6u c6).

- C6 tr6ch nhi€m khAn truong xdy dpg, ding ky it nh5t 0l nhiQm vu dQt

ph6 chi6n lugc trong ph6t tri€n kinh t.i xd hQi cria ngd'nh, dia phuong trong nim
20?l vitb6o c6o UBND tinh tru0c ngdy 2810212021 theo chi dpo t4i C6ng vin
si5 ZZZZTSNO-TH ngiy 3Ol12l2O2O, COng vdn sO AOZrugUo-TH ngdv

0910212021; ddng thdi c6 k6 ho4ch tri6n khai thsc hiQn hiQu qu6 nhiQm vu dE

deng ky thu$c pham vi nhicm vg chfc ndng dugc giao theo thAm quyAn.
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- Thqc hi6n nghiCm chi d4o crla Chinh phri, Thri tuong Chinh phri, cta
UBND tinh v6 tri6n khai thuc hiQn ngay c6c nhiQm 4r, ho4t dQng sau thdi gian
nghi TiSt nguy6n d6n TAn Siru nim 202l.Trongtt6 luu f dAy nhanh tiiin d6 gi6i
ph6ng m{t bnng, b6 tri trii dinh cu, t6 chric tri6n khai c6c dF rin dAu tu theo dring
tii5n d0; theo d6i ch4t chE tinh hinh ddi siSng nhan dan, ntr6t n tai ktru wc c6c
huy€n midn nrii trong mta gi6p h4r, vtng bi thiCt hai do thi6n tai de kip thdi
tham muu UBND tinh h5 trg vd xri lj c6c tinh hui5ng ph6t sinh, dim b6o t6t an
sinh xE hQi tr6n dia ban; dAy manh c6c ho4t dQng san xudt, kinh doanh g6n v6i
voi d6m b6o an toin trong c6ng t6c phdng, ch6ng dich bQnh Covid - 19; t6 chtc
tiit 16 giao, nh{n quAn ndm202l.

3. DA neh! d6ng chi Hti Quang Buu - Ph6 Chri tich UBND tinh chi itao

Sd Ndng nghiQp vi PTNT nghiOn cfu, tham muu UBND tinh ban hdnh quy dinh
,A tri6n Lhai thgc hiQn c6c dg 6n n6ng nghiQp c6ng nghQ cao tr6n dia ben thh
tr6n co sd c6c quy dlnh cria Trung uong vi pht hgp v6i d{c tht cria tinh Quang
Nam, trong d6 luu j kh6ng dugc lgi dqng dAu tu diQn ning lugng mAt trdi d6 de

L,
xuAt ldm c6c du 6n n6ng nghiQp c6ng nghg cao.

4. Th6ng nh6t trinh Thuong tryc IDND tinh cho y ki6n v€ diAu chinh
ting t6ng mtc dAu tu dg 6n Duong nQi thitrung t6m huyQn N6ng Son tir 81,7 ti
diing l6n 126,5 ti tl6ng do ph6t sinh ting chi phi b6i thudng, gi6i ph6ng mdt
bing vd diAu chinh mQt sr5 h4ng mgc diu tu cria dg 6n, phdn v6n t6ng th6m b6 tri
,t:.^

tu ngu6n v6n ngdn srich tinh theo d€ nghf cta Sd K€ ho4ch vd EAu tu t4i To
trinh s6 269/TTr-SKHDT ngdy 14l12l2o2o,tlBND huyQn N6ng Son t4i 86o c6o

s5 +O:lSC-t BND ngiy 28/l2l2\2o vd k6t qui ki6m tra thuc tti cria Ph6 Chri
tich LIBND tinh Nguy6n Hdng Quang vio ngiry 27/Ol/2OZl. Vin phdng UBND
tinh ph5i hqp vdi Sd Kti ho4ch vd DAu tu tham mrru UBND tinh vdn ban b6o

c6o Thudng tryc HDND tinh.

5. VO dA ngh! cria Ban Qu6.n ly Khu kinh t6 md Chu Lai tai 86o c6o s6

\3/BC-KTM ngity 0210212021: Xdt di6u kipn viQc t6ch chi phi bdi thuong, gi6i
ph6ng m4t bing ilo4n qua dia phQn thdnh phi5 tam Kj cria du an Phdng ch6ng

lqt b6o, dudng criu hQ, ct?u n4n huyQn Nti Thenh viro dg an Phdng chiing hJt

b6o, tludng cr?u hQ, criu n4n thanh phi5 Tam K! kh6ng vugt quri chi phi b6i
thuong, gi6i ph6ng mat bing cria dg 6n thtnh ph6 Tam Kj'dd tlugc UBND tinh
ph6 duyQt, UBND tinh thiSng nh6t cho phdp l$p tht tuc quyiit torin chi phi b6i
thudng, gi6i ph6ng mat bdng dopn qua tlia ph4n thanh ph6 Tam Kj cta dg an

Phdng ch5ng lgt b6o, dudng cr?u hQ, crtu n4n huyQn Nrii Thenh tr6n co so t6ch

chi phi giAi ph6ng m{t bing do4n ndy d6 b6 sung v}ro dg an Phdng ch6ng lut
b6o, tludng criu h0, ciru nan thdnh ph6 Tam K!. Sd Tdi chinh chiu trrich nhiQm

hu6ng d5n vd chuy€n m6n dil Ban Qudn lj Iftu kinh t6 md Chu Lai hoin chinh

thi tqc quyist toan dp 6n theo quy dinh. EA nehi d6ng chi Nguy6n H6ng Quang -
Ph6 Chri tich UBND tinh theo d6i, chi d4o cu th6 nQi dung niry.
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6. X6t dA nghi cta S& Kii ho4ch vi D6u tu t4i c6c v6n b[n:

- c6ng van s5 ZOS/SXIDT-HTDT ngiry 04to2l2ozt va thrir tUc diau chinh

dy an diu,"-Nf,a m6y ch6 bi5n dnm 96 vi sAn xr6t vi6.r n6n sinh hqc xu6t khAu

Truong Ph[ Xanh t4i huyQn HiQp Dric, tinh Quang Nam: th'5ng nh6t cho C6ng

ry TNHH Trudng Phir Xanh chuylSn ttia di6m thUc hiQn dU r{n tliu tu Nhd m6y

.t6 tiiin d6m g5 vd sin xu6t vi6n n6n sinh hgc xu6t khAu Trudng Phri Xanh vdo

Cum c6ng nghigp Qu6 Ths, th6n Nam An Son, xd Qu6 Thg, huyQn HiQp Dric;

kh6ng thqrc hiQn lga chgn nhd dAu tu. Sd Kii ho4ch vd Ddu tu, UBND huyQn

HiQp Dric huong d6n C6ng ty thWc hiQn dAy dt c5c tht tUc li6n quan theo quy

dinh.

- 86o c6o sO ++mC-SffOT ngdy O2lO2l2O2l v0 ki5t qud thAm dinh dU rln

diu tu Khu cdn hQ du lich kr5t hqp thuong mai dich vq Shizuku tai kh6i Hd My
D6ng B, phulng DiQn Duong, thi xd DiQn Ban tinh Quang Nam cria C6ng ty c6

phAn Ph6t tri6n Shizuku: d6 nghi tliing chi Hii Quang Buu - Ph6 Cht tich

UBND tffi chi dpo Sd XAy dlmg cung vdi Sd Ki5 ho4ch vd DAu tu, UBND thi
xE DiQn Ban ldm viQc v6i C6ng ty c6 phAn Ph6t tri6n Shizuku dc dA nghi C6ng

ty di€u chinh lai dg 6n cho pht hqp v6i H6 so quy hogch chung ven bi6n EiQn

Ban - HOi An dd duo. c ph6 duyQt. Trubng hqp C6ng ty thi5ng nh6t diAu chinh thi

hoan chinh hd so, tham muu UBND tinh xem x6t, gi6i quy6t.

- 86o c6o sri StmC-Sf}IDT ngiy 05/02/2021vC kiit qua *rAm Ainn nao

c6o dA xu6t chri truong dAu tu du 6n NAng c6p, md rQng duong Tri Tdp - Trd

Cang - Trd Linh thuQc vung ATK: giao Sd Kti hoach vd Eiu tu t6ng hqp danh

mgc c6c du an du kit5n dAu tu tt ngu6n v6n ngdn s6ch Trung uong trong k6

hoach diu tu c6ng giai do4n 2O2l -2025 theo trmg Chuong tinh, kha n[ng cdn

ai5i vi5n ngdn s6ch Trung uong b6o c6o LIBND tinh xem x6t tru6c khi cho chri

truong thyc hiQn.

- Cdng v6n sii l58/SKIDT-TT ngdy 28/0l/2021vA nghiCn ciru, dA xu6t
dU an N6ng nghiQp spch c6ng nghQ cao tai xd Dai Ch6nh, huyQn D4i LQc: thi5ng

nh6t cho Hgrp t6c xE N6ng nghiQp hftu co An Bing dugc thlrc hi€n dU 6n N6ng
nghiQp spch cdng nghQ cao t4i th6n Th4ch Phri, xd E4i Chrffi, huy€n D4i L6c.
S0 K6 ho4ch vd DAu tu cht tri, phOi hqp voi c6c ngdnh li€n quan theo d6i,
huong d6n UBND huypn Eai LQc vd Hqp t6c xd N6ng nghiQp hiru co An Bing
thgc hi6n dAy dri hO so, tht tr;c theo quy dinh.

- 86o c6o si5 SOfSC-SKIDT ngdy O4lO2l2O2l ve ket qui thfun dinh du 6n

Khu n6ng nghi-6p ung dung c6ng nghQ cao t4i xd DiQn Ti6n, thi xd DiQn Bdn cria
C6ng ty C6 phan 86o Anh TrAn: thi5ng ntr6t b6o c6o Ban C6n sU dang {JBND
tinh trinh Ban Thulng vq Tinh riy cho f ki6n v6 ch6p thu{n cht trucrng dAu tu
dU 6n Khu n6ng nghiQp rmg dqng c6ng nghQ cao t4i x5 DiQn Ti6n, thi xi DiQn
Bdn. V[n ph6ng UBND tinh t6ng hqp hd so, tham muu Ban Cdn sg dang TIBND
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tinh b6o c6o Ban Thuong vu Tinh riy theo quy dinh tai di6m c, khoin 4, DiAu 2,

Quy ch6 hm vi6c sO Ot-qCm; ngiry 1211t12020 ctaTinh riy euang Nam.

Sd K6 ho4ch vd DAu tu chiu tr6ch nhi6m lim viQc v6i C6ng ty C6 phan
86o Anh fran ae cht tlgng cho thu€ a6t ao nna nudc qu6ur lf; di5i voi d6t vOng t
cria nguoi dAn ni5u nguoi ddn d6ng thuan chuy6n nhuQmg aai vOi diQn tich d5t
dugc nhi nudc giao thi giAi quyiit c6c thri tr,rc ve a6t Aal theo quy tlinh; truong
hqp nguoi d5n k'h6ng ddng thuf,n chuytin nhugng thi dA nghi C6ng ty c6 phucng
6n li6n kiSt v6i nhAn dAn trong thr,rc hi6n dg 6n.

7. Thi5ng ntrdt ai6u chinh ti6n itQ thUc hi6n c6c du rin:

- DU rin Trang trpi chdn nu6i bd thit cao s6n t4i T6 3 th6n An Ldm, x5
Thdng Phu6c, huyQn HiQp Dric cria C6ng ty TNHH Lim Bio Ph6t d6n th6ng
1212022 (do anh huong bdi dich bQnh Covid - 19, thi6n tai ndm 2020 vd vudng
mic trong thlrc hiQn c6c thri tgc dAu tu) theo d€ nghi cira S& K6 ho4ch vd Diu tu
t4i Cdng van si5 Z:OlSftmT-KTN ngity 05/0212021.

- Dg 6n dAu tu T6 hqp kh6ch s4n vi dich vp du lfch CYAN tai phuirng

EiQn Duong, thi x5 DiQn Birn cria C6ng ty C6 phan CYAN tl6n quf IV nim
2022 (do 6nh huong boi dich bQnh Covid - 19, di6u chinh lai diQn tich d1r 6n

nhi6u ldn vd vuong mic trong c6ng t6c gi6i ph6ng m[t b6ng) theo dA nghi cria

Sd K6 hoach vi Diu tu t4i C6ng van s5 |Z8ISXIIDT-HTET ngity 0110212021.

- DU 6n Khu du lich Nam CO Ca tai khisi Tan Khai, phudng DiQn Duong,
thf x6 DiQn Bin cria C6ng ty TNHH TMDV vd Xiy dpg Nam C6 Cd d6n thAng

412022 (do d1r 6n ph6i t4m dung vi rd so5t, di6u chinh c6c quy ho4ch phdn khu
fi le 1/2000 tai tl6 thi m6i DiQn Nam, DiQn Nggc vt dlch bQnh Covid - 19) theo

dC nghi cria Sd Ki5 hoach vd DAu tu t4i Cdng van sii 1OOISx}PT-HTET ngAy

2gl01l2}2l. DAy ln nn ai6u chinh cu6i cr)ng, trudrng hqp Cdng ty kh6ng thgc

hiQn theo dtng tii5n d0 dugc di6u chinh, Sd Kli ho4ch vd Diu tu cht tri, ph6i hqp

vot cic ngirnh, <lia phuong li6n quan tham muu UBND tinh xir lj, thu h6i dg 6n

theo quy dinh.

- Du 6n Khu du lich sinh th6i ldng qu6 Vinh Hung - CAm fim tai xe CAm

Kim, thlmh ptrr5 U9i An cria C6ng ty TNHH Du lich - Dich vu vd Thuong mai

Vinh Htmg d6n thring 5/2023 (do anh hu&ng boi dich bpnh Covid - 19, thi6n tai
ndm 2020 vd thdi gian phd duyQt b6o c6o dffi gi6 t6c dQng m6i truong k6o dni)

theo dE ngh! cira Sd K6 hoach vd Diu tu t4i Cong v6n sii 226ISKIDT-HTDT
ngiry 0510212020.

Sd Kti hoach vi EAu tu cht tri, cirng vdi c6c ngirnh, dla phuong li€n quan

theo d6i, hu6ng d5n, girirn s6t chri diu tu trong qu6 trinh tri6n khai thgc hiQn c6c

du 6n; kip thdi b6o c6o, dA xu6t UBND tinh chi d4o gi6i quyiit c,ic ph6t sinh,
. ! , a ,-

vuong mac (neu cor.
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8. X6t da nghi cria Sd Xdy 4mg tai 86o c6o si5 ZOIBC-S>O ngay

2SlOll2OZl vC tf,Uc tri.en tht tuc ch6p thufn chri truong diu tu dg rl.'n dAu tu xAy

dyng nhd d Khu d6 thi phia B6c tuy6n duong C6y Ci5c - Binh Minh: chri truong

thgc hiQn ch6p thu4n chri truong diu tu dg rin dd dugc b6o c6o t4i cuQc hqp giao

ban ngiy 2611012020 vd UBND tinh de thi5ng nh6t t4i C6ng v6n s5

6374ruBND-KTN rrgiry 3011012020. Do d6, UBND tinh giao Sd XAy dgng b6

sung vir khdn truong tham muu Chuong trinh ph6t tri6n nhn d tinh Quang Nam

giai doan 2O2l - 2030;UBND huyQn Thdng Binh nhanh ch6ng hodn chinh d6 an

quy ho4ch chung xdy dpg (ti le 1/5000) dO thi Binh Minh dA ldryn cs sd thuc

hiQn c6c thri tUc ch6p thufln chri truong d0u tu dg an.

9. X6t da nghj cria Sd Lao dQng - Thuong binh vi Xe hQi tai Td trinh si5

15/TIr-LDTB)GI ngdy 28l\ll202l vC giao chi ti6u nguoi lao dQng di ldm viQc d
nu6c ngodi theo hqp d6ng ndm 2021: do trong ndm 2021 dV kii5n tinh hinh dich

bQnh Covid - 19 tren thii gi6i cdn diSn bi6n phric t4p, UBND tinh thrSng nh6t

chua giao chi ti€u ngudi lao dQng di lim viQc theo hgrp d6ng nim 2021. Sd Lao

ttQng - Thuong vi XE hQi theo d6i di6n bi6n tinh hinh dich bgnh Covid - 19 vd

ldm viQc vbi cilc doanh nghiQp ho4t dQng xu6t k1lAu tao dQng d6 tham muu
UBND tinh giao chi ti6u vdo thoi di6m thich hqp.

10. Th5ng nh6t trinh HDND tinh bO sung dg an Khu tu&ng niQm tl6ng
chi, ddng bio hy sinh trong vU th6m s6t E6ng Tr4i, dia di6m t4i xd Ti6n CAm,

huyQn Ti6n Phudc vio kti hoach diu tu c6ng trung h4n giai do4n 2021-2025
::

ngu6n v6n ngdn s6ch tinh theo tI€ nghi cria UBND huy6n Ti6n Phu6c tai Td
trinh s6 225/TIr-UBND 2718/2020 vi k6t qud UuOi tiiim tra thqc tri cria Ph6 Chri
tich UBND tinh TrAn Ven Tan vdo ngdy 18l\2/2021. Giao Sd K6 ho4ch vd EAu
tu chri tri, ptr5i trqp v6i S0 Vdn h6a, Thii thao vi Du llch ra so6t vA quy m6, t6ng
muc dAu tu, co c6u ngudn u5n, khi nlng cdn ddi ng6n s6ch tinh giai doqn202l-
2025 dAtham muu UBND tinh b6o c6o HDND tinh xem x6t, quytlt dinh

TIBND huyQn Ti6n Phu6c lQp b6o c6o dd xu6t chi truong dAu tu dU 6n
diu tu theo <hing quy dinh cria Lupt DAu tu c6ng; trong d6, phan ky dAu tu theo
ttmg giai dogn cq th6, uu ti6n d6i vdi nhtng hpng mpc cdp thi6t vdi quy m6 phtr
hqp, dim bio f nghia, **g ta, vdi di tich vi ktr6 nEng c6n A6i ngAn s6ch, xin 1f
kiSn IDND huyQn v6 U6 tri tintr phi ttr ng6n s6ch huypn, t6ng harp hd so, gii 56
Ki6 hoqch vi Diu tu.

11. V6 d6 nghi cria Sd Th6ng tin vd Truy6n th6ng tpi To trinh sO Ztfffr-
STTTT ngity 19/0212021: Giao TO COng kic rh6ng tin truydn th6ng tinh euang
Nam nghiEn crru, tt6 xu6t ti6u chi hqp t6c di5i voi co quan th6ng t6n, b6o chi ctia
Trung uong ndm202l vd ph6i hqp v6i Ban Thi dua - Khen thu&rg tinh tl6 xu6t
ti6u chi khen thu&ng cu5i nem cho tip th6 co quan b6o chi, c6 nhdn ph6ng vi6n,
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nhi brio c6 bdi vir5t hay, tl6ng g6p tich cyc vdo quri trinh ph6t tri6n kinh ui - xi
hQi cria tinh dr5 b6o c6o, xin f kit5n Ban Tuy6n gi6o Tinh riy.

12. Giao Vdn phdng LJBND tinh ph6i hgrp vdi Sd Tai chinh tham muu
Ban C6n sg ilang UBND tinh b6o c6o xin j kirin Thuong trpc Tinh riy v6 vigc h5
trg kinh phi cho Ban Li6n lac Phlr nt kh6ng chi6n Quang Nam th6m h6i, d6ng
vi6n di5i vdi c6c hQi vi6n bi dau yrlu; eOi vOi n6i dung h5 trq t6 chric g4p mflr
truy6n th6ng chi thgc hi6n vio n[m trdn, n[m chin (c6c ndm c6 cht s5 cu5i

i^t--
cung Ia so U, so )).

13. Thi5ng nhAt cho COng ty TNHH MQt thdurh vi6n Lua ViQt dugc mi6n
ti6n ky qu! b6o d6m thuc hi€n dr,r an dAu tu Nhir m6y s6n xu6t sg ro tim
Spunsilk t4i Cqm c6ng nghiQp Trang Nhgt 1, thi xd DiQn Ban theo dd nghi cria
Sd K6 ho4ch vd DAu tu tai C6ng van sO I+Z/SKHDT-TT ngiry 2610112021.

C6ng ty TNHH MOt thirnh vi6n Lua Vigt khAn truong hoan chinh hd so, thri tgc
<IAu tu, tritin khai x6y dlmg vi dua dg an viro ho4t dQng theo quy dinh.

14. X6t Brlo crio ngiy 02/02/2021cta T5 ki6m tra, rd so6t theo Quyiit dinh
sO f+OOlqO-UnND ngdy 02/1212020 vC b6 sung ki5t qud rd sorit K6t luin thanh

tra s6 2977IKL-UBND ngity 17 l8l20l1 cria Chri tich UBND tinh v6 thyc hiQn ds
6n Khu du lfch sinh thii Mi6n Chim ng6i t4i khu qrc Cdn Ddu, phuorg CAm

Chiu, thdnh pn6 ffgi An vd C6ng van sO tOZlSftpT-HTDT ngiry 2810112021

cria Sd K6 ho4ch vi DAu tu vA xem x6t, giei quy6t c6c n6i dung ki6n nghi cria

6ng Bti Xudn Hi6n tai Don trinh bdy ghi ngdy 25lll/2020: Vi6c UBND tinh t6
chric thanh tra vd ban hdnh Ki5t luin thanh tra s6 Z|77|KL-LIBND ngdy

171812011 dung trinh tu, tht tgc quy dinh; d5i tuqng thanh tra kh6ng c6 khiiiu
n4i, khi6u kiQn di5i v6i K6t lufn thanh tra. D6 nghi TIBND thnnh phti H6i An cin
cri Quy ho4ch sri dung d6t giai do4n 202l-2020 tl6 dugc di6u chinh t4i khu vgc
dy 6n Mi6n Chim Ng6i ld tt6t c6ng cQng (d5t cAy xanh) tlti nghiCn criu diu tu
x6y dlmg c6ng vi6n chrl d6 theo hinh thric xE hQi ho6, c6 c6c lo4i hinh pht hqp

v6i ho4t dQng ctia c6ng vi6n a6 nna aAu tu tham gia x5 hQi ho6 ttiu tu. Sd Tdi
nguy€n vd M6i trudng rd so6t c6c tht tuc ph6p ly dii thu hdi Gi6y chrmg nhan

quyAn sri dr,rng dAt d6 c6p cho C6ng ty TNHH Mira Vdng theo quy dinh. Ven
phdng UBND tinh t6ng hqp hd so, b6o c6o ktit qui giii quylit Don trinh bdy cria

6ng Bti XuAn Hi6n cho d6ng chi Bi thu Tinh uj'theo ddi, chi <14o.

15. X6t d6 nghi cira HQi Tir thiQn tai Td trinh s6 O4lttr-ftt ngay

261011202l vA de nehi h5 trq kinh phi thqc hiQn c6ng tac vfn dQng viQn tro: giao

Vin phdng UBND tinh tham muu giao Sd NQi v9 chti tri cirng Sd Tii chinh

tham muu Ban C.in sU dang UBND tinh b6o c6o xin j kii5n Thuong truc Tinh uj'
theo 02 Phuong 6n:
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- Phuong 6n l: Titip tuc b6 tri kinh phi trong dg torin ngdn s6ch nhi nu6c

ndm 2021 cho HQi Tri thiQn, HOi Tt y6u nu6c theo Nghi quy,5t s6 71NQ-
IDND ngiry 0811212020 cta IDND tinh.

- Phuong 6n 2: Trinh IDND tinh diAu chinh Nghi q,ryi5t sO 06NQ-
FDND ngity l3l0l/2021 oiua IDND tinh v6 quy6t ai*, bi6n chii c6ng chric

trong c6c co quan, t6 chric hdnh chinh tai k! hqp thtt 22, trong d6 dA nghf thu

h6i cac bi€n ch5 dE giao cho HQi Tir thiQn, HOi Tt y6u nu6c vh giao Sd Tei
chinh cEn cri nhiQm vg <Iugc UBND tinh giao cho c6c HQi trong ndm 2021 di:
thAm dinh du torin tham muu UBND tinh h5 trg kinh phi cho c6c HQi thuc hiQn.

Tht truong c6c Sd, Ban, ngdnh, dia phuong khAn truong t6 chric thlrc

hi-6n vi b6o c6o k6t qud cho UBND tinh theo d6i, chi d4o./.

NtinhQn:
- BTV Tinh iy, HDND, UBMTTQ tinh;
- Doan tl?i bi6u QH tlnh;
- C6c tii chric CT-XH tinh;
- CAc Thinh vi6n
UBNDtinh;
- C6c S4 Ban, ngtrnh; Dodn thA thufo tlntr;
- Vtrn phdng Doin ttai bi6u Qu6c hQi tinh;
- Vnn phdng Tinh ty, VP IDND tinl;
- UBND cric huyQn, thi xa, thnnh ph6;
- CPVP; cic Phdng, Ban thuQc VP UBND tinh;
- Luu: Vl TH.

TL. CHU TICH
vAu pnoxc

Trin Anh Tudn

l::



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh

TỜ TRÌNH
Về chủ trương tăng tổng mức đầu tư dự án
 Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được hồ sơ kèm theo Tờ trình số 95/TTr-
UBND ngày 07/7/2020 của UBND huyện Nông Sơn về việc đề nghị điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn. Sau khi xem 
xét hồ sơ kèm theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh nội dung như 
sau:

Dự án Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn được Thường trực HĐND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 54/QĐ-HĐND ngày 
30/10/2015 với tổng mức đầu tư 82.000.000.000 đồng; được UBND tỉnh phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 
01/3/2016 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình tại 
Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 với tổng mức đầu tư được phê 
duyệt 81.746.472.000 đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 
6.200.000.000 đồng; nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ theo Chương trình 
phát triển kinh tế xã hội vùng 30 tỷ đồng, ngân sách huyện Nông Sơn thực hiện 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phần còn lại ngân sách tỉnh; thời gian 
thực hiện dự án 2016-2020.

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết 
định số 1429/QĐ-UBND ngày 20/4/2016; trong đó có 02 gói thầu thi công xây 
dựng gồm: gói thầu số 01: thi công xây dựng công trình phần giao thông; gói 
thầu số 02: thi công xây dựng công trình phần điện chiếu sáng.

Thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh phê duyệt, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Sơn (đại diện chủ đầu tư) tiến hành 
đấu thầu và ký kết Hợp đồng thi công xây dựng phần giao thông số 
45/2016/HĐXD-BQL ngày 05/9/2016 với Liên danh Công ty cổ phần Lộc Hà - 
Công ty cổ phần An Thịnh - Công ty TNHH Phú Châu với giá trị hợp đồng 
65.189.514.000 đồng; hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Gói thầu số 
02: chưa triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay, khối lượng thi công hoàn thành gói 
thầu số 01 là 29,33 tỷ đồng, đạt khoảng 45% so với giá trị hợp đồng; giá trị giải 
ngân cho gói thầu số 01 là 29,177 tỷ đồng; tổng giá trị giải ngân dự án 41,182 tỷ 
đồng/47,350 tỷ đồng vốn đã phân bổ cho dự án.
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Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: Công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng được UBND huyện Nông Sơn phê duyệt các phương án bồi 
thường, giải phóng mặt bằng với tổng giá trị được phê duyệt 42.503.474.000 
đồng. Đến nay, khối lượng mặt bằng đã hoàn thành thủ tục giải phóng mặt bằng 
và bàn giao cho đơn vị thi công, cụ thể như sau: nhánh tuyến N9-N88: 
647m/1.668m; nhánh tuyến N69 - N91: 150m/477m; nhánh tuyến N28-N40: 
585m/585m.

Trong quá trình quản lý thực hiện dự án, để đảm bảo phù hợp với thực tế 
thi công và phát huy hiệu quả công trình, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh, bổ sung 
quy mô của dự án tại Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 07/7/2020 của UBND 
huyện Nông Sơn cụ thể như sau: 

- Nhánh tuyến N69-N91: điều chỉnh, bổ sung cầu dầm bản với chiều dài 
nhịp khoảng 15m trong phạm vi lý trình Km0+110,07 - KM0+139,19.

- Nhánh tuyến N9-N88: bổ sung 02 cống thoát nước qua đường đường kính 
100cm tại Km0+512,21 và Km0+625,34;  bổ sung đoạn tường chắn bên trái 
tuyến tại vị trí Km1+060, dài khoảng 22m; bổ sung hệ thống mương hở dọc 
chân taluy bên phải đoạn Km1+418 - Km1+528.

- Nhánh tuyến N28-N40: bổ sung 01 cống thoát nước nước ngang đường 
dân sinh và gia cố mái taluy đường dân sinh tại Km0+154,68 bên phải tuyến. 

Kinh phí phần điều chỉnh, bổ sung khoảng 8,488 tỷ đồng. Các nội dung 
điều chỉnh, bổ sung được Sở Xây dựng có ý kiến thống nhất tại Công văn số 
1368/SXD-QLHT ngày 07/9/2020.

Mặt khác, trong quản lý thực hiện dự án, do sự biến động tăng về các đơn 
giá đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ theo các phương án đã được UBND 
huyện Nông Sơn phê duyệt với tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 
42.503.474.000 đồng (đã làm tăng 36.303.474.000 đồng so với giá trị được phê 
duyệt tại Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh). Do 
đó, chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức dự án so với chủ trương đầu tư 
được duyệt 44.537.890.000 đồng và tăng so với dự án được duyệt 
44.791.418.000 đồng, cụ thể như sau:

Số 
TT Hạng mục chi phí

Tổng mức đầu 
tư đã phê duyệt 
tại Quyết định 
số 1781/QĐ-
UBND ngày 

07/6/2017

Giá trị điều 
chỉnh

Tổng mức đầu tư 
sau điều chỉnh

1 Chi phí xây dựng 63.473.163.000 +7.881.265.000 71.354.428.000
2 Chi phí QLDA 966.523.000 +151.177.000 1.117.700.000
3 Chi phí TVĐTXD 3.459.604.000 +361.514.000 3.821.118.000
4 Chi phí khác 3.988.163.000 +93.988.000 4.082.151.000
5 Chi phí dự phòng 3.659.019.000 0 3.659.019.000
6 Chi phí GPMB 6.200.000.000 +36.303.474.000 42.503.474.000
* Tổng cộng: 81.746.472.000 44.791.418.000 126.537.890.000



3

Xét điều kiện dự án đã triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 
và thực hiện từ năm 2016, để đảm bảo sớm hoàn thành công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng, triển khai thi công xây dựng các hạng mục còn lại, đồng thời 
tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư lập các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt 
điều chỉnh dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy việc điều chỉnh tăng 
tổng mức dự án theo đề nghị của chủ đầu tư là cần thiết. Do đó, để có cơ sở thực 
hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
kính đề nghị UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tăng tổng 
mức đầu tư dự án từ 82.000.000.000 đồng lên 126.537.890.000 đồng, trong đó 
phần vốn tăng thêm (44.537.890.000 đồng) từ nguồn ngân sách tỉnh.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- UBND huyện Nông Sơn;
- Lưu VT, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ XÂY DỰNG

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

#SoKyHieuVanBan
V/v góp ý điều chỉnh quy mô đầu tư
dự  án  công  trình  Đường  nội  thị
Trung tâm huyện Nông Sơn 

#DiaDiemNgayBanHanh

                                    Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Theo đề nghị của  Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1025/SKHĐT-
TDDA ngày 08/7/2020 về việc góp ý điều chỉnh quy mô đầu tư dự án công trình
đường nội thị Nông Sơn; đề nghị của UBND huyện Nông Sơn tại Tờ trình số 95/
TTr-UBND ngày 07/7/2020. Sau khi kiểm tra hồ sơ, Sở Xây dựng có ý kiến như
sau:

Liên quan đến giải pháp thiết kế điều chỉnh, bổ sung. Sở Xây dựng đã tổ
chức buổi kiểm tra hiện trường, thành phần tham dự gồm: Sở Xây dựng, UBND
huyện Nông Sơn, UBND xã Quế Trung, các Phòng ban liên quan, tư vấn thiết
kế, tư vấn giám sát để xem xét các nội dung gồm:

- Điều chỉnh, bổ sung cầu dầm bản trong phạm vi lý trình Km0+110,07 -
Km0+139,19 thuộc nhánh tuyến N69-N91. 

- Bổ sung 02 cống thoát nước ngang đường D100cm tại Km0+512,21 và
Km0+625,34; bổ sung đoạn tường chắn bên trái tuyến tại vị trí Km1+060; bổ
sung  hệ  thống  mương  hở  dọc  chân  taluy  bên  phải  tuyến  đoạn  Km1+418  -
Km1+528 thuộc nhánh tuyến N9-N88.

- Bổ sung 01 cống thoát nước ngang đường dân sinh và gia cố mái taluy
đường dân sinh tại Km0+154,68 (bên phải tuyến) thuộc nhánh tuyến N28-N40.

Theo đó, Sở Xây dựng xét thấy, các nội dung điều chỉnh nêu trên là phù
hợp với thực tế kiểm tra tại công trình. Các nội dung khác đề nghị Sở Kế hoạch
&   Đầu tư tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan để báo cáo cấp thẩm quyền
xem xét quyết định./.
Nơi nhận        KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND huyện Nông Sơn(t/h);
- GĐ, PGĐ(b/c);
- Các phòng: TTr,QH,GĐ;          
- Lưu: VT,QLHT,T4

Thư BPGS EMS Fax Đưa tay
o o o o o

                           #ChuKyLanhDao

Quảng Nam, ngày 07 tháng 9 năm 2020Số: 1368/SXD-QLHT







TLYBANNHANIDAN
ril+u quArTG r,rau

CHU TICH UY NAN TVUAIV PA.U riXU QUANC NAM
Can cfrluat T6 chrlc Chinh ,r,,= 

$1nfro_rg ngdy t9/6/2015;Cdn cir Lra,_T?t dung nejy'r 8/6t2014;. c6n cri c6c \gt i di.,i.,i"u'crrinrr,ol.!,;u 59/2015aJE_cp ngdy L8/6/20rsv6 quan lv du * g+,oiav J*l; ,a iano,snro-cp.rq1l rzrsiilor' v6 quanx;&iffJi,i:i, Xl *"-',#;djx; so lirzor sn ro.cp,,s,t
can cf QuvtSt airr, ro :sosu,10-uPffi r* iry 16/10/20ogc0a uBND tinh

S:f,T,X"-,ll: i.yilg* r,"u.r, .ni ti6t x6y dune (t/2000) va ban hinh ^,,.,dfnh quan rv iav 
F:F d;ffi qtttn :iT.,fltr [yiif"? JL:* 

nu* o:I
can cir euv& oinr, .o s+uq"o-Hoxo ffi^iii)r 0/2ots .,:u Hii oong rrt a,

,1H;TilS*UH pr'! o'veIlh* ,,.,,on; ;d,;;;;;;#fti trriitu,ng
Cdn cu euy6t dinh s,6

Quang Nam giao nhi€m vu
N6ng Son;

Quang IVam,ngdy#/thdrg 3 ndru 2016

TIB
I. ! i riLcll I t

.'-"'..

fi*:,.i,f;f 
",:.:,I:, 

j:,:l 
: 

d 
_l 

76lrrr _ uBND nsay 2 6 / rc / 2 a t5 criatrXJffi i["#-$.]"-"-jie;;,"#u',,f 
'#il;t?1-#.#gi'J:::1

thi trung tdm.hrye" XOng S"",=
q !\4J ulrrrg tluottg noi1l B tam lluyQn N6ng Son;

ffiir,t.;-lilJff;,f:l^i.Tf,ulii^11,:i+ s.6 45lrrr-sXD ngdy
1{:?#:ig;f,#l\H_H,}h}:l*",g"lii:}!T.;:ffj',tffi?.ilffIvan fii s6 2s0ls Grvr_ a*{iei,i*Jr'ii,itir;lr:

QUYET E[NH:
'Dido r' phe duy6t b6o c6o nghi.n cuu kh6 trri^dau tq x6y dung c6ng rrinhDudrng nQi thi rrung ia* r,uyg, No;g scvn, voi c6J ru, dung nhu sau:
1. DU rin: Eudrng nQi thi trung t6rn huyQn N6ng Scrn;

.a, #um 
dg 6n: du rin nh6m B' Loai, c6p .ur-* or*: c6ng trinh giao th6ng,

2. Cht diu tu: Uy ban nhen d6n huy6n N6ng Scrn.

.nr ,,?,# 6HJLn: 
lap du 6n: c6ng tv c6 phan X6y dsng rhdnh c6ng -

4' Muc ti6u dau tu. Nhim hldn thi6n v.a nhlt tricn ccy s6 ha tang giaoth6ng khu rrung t6m huy6" N;il son, tpo aier'r.ie, thu6n iqi t.o;e c6ng tiic

s6:ff{leD-rrBND

QTIYET DTNTI

tT ILTJ*;1,_i_*:T :d * i _h 
i de u hr x6y d $nsffi;;JffiL[H,

416ilQD-ItBND ngay 30rr0r20 I5 crjachu d6u tu ciu 6n b"*g iroi riri trung

CQNIG HOA XA HQI CHUNGH1a VIET NA*I
o _ Hanrr fnn.

ta

r1-..:



ciru hO, cftu npn, phdng chdng thi6n tai bdo lfl tren dia bdn, d5p rmg nhu c6u di
14i cria ngudi ddn trong khu vgc, 6n dinh s6.in xu6t, c6i thiQn doi s6ng sinh hoat
ctra ngudi dAn, tpo di6u kiQn thuan lcvi thuc dAy ph6t tri6n kinh t6 - xa tr0i.

5. Dia di6m xdy dpg: xd Qu6 Trung, huyQn N6ng Son, tinh Quing Nam;

6. Quy m6 dAu tu:

DAu tu xdy dpg c6ng trinh giao th6ng voi t6ng chi6u ddi L:2.702m vit
c6c c6ng girh phq trg: 86 via, via hd, hQ th6ng tho6t nu6c trOn tuy6n; g6m 03
nh6nh tuy0n: Nhanh tuyOn tg nut N9 - N88 dei 1.668rr; nhdnh tuy6n tir nrit N28
- N40 ddi 578m; nhanh tuy6n tir nirt N69 - N91 dei 456m. Quy m6, tieu chuAn
kf thuqt chu y6u nhu sau:

- Cap dulng vd toc d0 thi6t k6: Dulng ph6 n6i b6 theo ti€u chuAn
TCXD\rN rc4-2}07, t6c d6 ttri6t t<C 40km/h;

- M?t dulng r6p.ao ..{1, m6dun dinhOi eyc: 120Mpa;tititrong tinh
to6n 6o duong truc 100kN.

7. Ngi drrg thi6t ke co sd

a) Binh d6 vd tric doc tuydn: Phu hqp v6i quy hoach dd duoc ph6 duyOt.

b) TrAc ngang tuy6n:

- B,6n: 13,5m: 3,0m (iC) + 7,Sm(mdt) + :,Om (16)

- M6i taluy nAn ducrng dep lll,5; m6i taluy n6n duhng rldo d6t c6p::
lll;ddphong h6a, d6t cdp 4: IlO,75.

- D0 d6c ngang m{t ducrng, via hd,:ZYo.
. --.( .( '

c) Ket c0u n3a, mdi duong:

- N6n dudrng: pOi vOi ndn dip, nAn ducrng co d6 chdt K95, 30cm tr0n cilng
co dO chdt K98. OOi vOi ndn duhng dho, lu ldn dQ chpt K98. pOi vOi doan tuy6n. -(. r
qua vilng d6t y6u, v6t btn s6u 1,5m, trii lop vii dia kI thudt, thay c6t ddm chdt
K95, gia c6 taluy niin ducrng bing dd h6c xdy vfra M100 ddy 25cm.

- M?t dudrng c6 k6t c5u: B0 tdng nhga chdt BTNCl2.5 ddy 7cm; c6p ph6i
d5 ddm loqi 1 Dmax : 25 diy 15cm; cAp ph6i d6 ddm loai 2 Dmax : 37,5 cld.y

15cm.

. d) Nrit gjao th6ng: fhi0t k6 theo ki6u nut giao th6ng don gi6n, cr)ng mric,
t6c dQ hpn chO trong nirt V:t5km/h.

d) H0 th6ng tho6t nu6c:

- Tdn su6t thitit kQ dga tr6n tinh to6n thriy v[n, phir hqp v6i ti6u chuAn quy
dinh hi6n hanh. KhO cAu, c6ng: Bing kh6 n0n dudng.

- CAu: Tii trgng thiet re H30 - xB80, I{L-93. C6ng trinh c6 01 ciu ban b6
t6ng c6t ,rr:p .*o nhe trcn 1uyi5n N69.-N91 tai Kmo+ z6l,t1 k6t c6u nhip
L:9,0m. KOt ciu: Ban mdt cdu bC t6ng c6t th6p 30Mpa dh 1x2; lan can, cec
tiOu b6 t6ng c6t th6p 20Mpa d6 1 *z,iuy,rir, ong th6p ma kEm; tna" rn6 t.u
BTCT 20Mpa dd2x4'than tudrng canh bo tdng c6t th6p l6Mpa d52x4; mong
m6 trg bc t6ng cdt th6p 16Mpa de 4x6; m6ng tudng cdnh b6 t6ng c6t th6p
12Mpa dd 4x6 dugc tniet tC tr€n hQ thdng mong coc b6 t6ng c6t th6p 30Mpa dd



1x2. Taluy ilulng-dau cau gia c6 rndi b6n r5m bing dri h6c x6y vta MI00 ddy25cm, ch6n khuy cl6 h6c x6y vfra M100.
- c6ng tho6t-nu6c nga:g: T6ng cong c5 05 ,o.ne trdn, g6m 04 c6ng D150

vd 01 c6ng 2D150 dugc trtict'te rn6i hoan todn. K6t c6u: Ong c6ng b6t6ng c6tth6p M200, da 1x2; m6ng d6 dem ddy 30cm; h6 thu, ;;fi-da",'?oorrg c6nh,
.s1n^c6ns 

b6t6ng M150 d{2x4,*o"gia1h;;;g d6u, tubng cdnh, chAn khuy
b6t6ng M150 dd 4x6.

Muong doc: Mucnrg dgc khau d6 B:0,6rn vd B:O,gm. K6t c6u: Th6n
botOng Ml50 d52x4,mo1s bgtayg Mr50 d6 4x6 d{ttr6n lcrp d5m san d6m ddy
10cm; dan bo t6ng c6t th6p M20 0 d61x2, c6ch 5m d{r mQt klr. 

"o 
gi*;

*=-.;:o-gr c,u.rh 
$ofoF 15. - 2-5m b6 tri t h6 ga- Mi6ng cria thu nucvc duoc

crat mm gang ch5n r6c, tam dan b6.t6ng c6t th6p M20o aa tx2,thdn b6t6ng
M150 d62x4, m6ng b6t6ng M150 d6 ax6.

, A. ; cT.g qu.a drlcrng: Dirng c6ng-ban b6 t6ng cot thep c6 khau d-6 B:O,gm,
kct cdu: Bin c6ng b6 t6ng .oi trrep M300 d6;2. ddy 1g.*, th6n c6ng b6t6ngMl 50 d6 2x4,mo"rg .Arg-uctffiM,so d6 4x6.

n(. -^t51*^k! thu4t: ?hg bE t6ng c6t th6p khau do (1,0x1,0)m c6 k6t c6u:
DOt cong bc tong c6tth6p M200 darx2 L:1,0m, tr6n'lop aem san.dQm diy
30cm. Hai dau c6ng b6trino ga b6t6ng M200'ditix4,t6m dan dpy h6 ga bdng
bC t6ng c6t thdp M200 d6 tx2.

e) 86 via, via hd, h6 tr6ng c6y:
- 86 via: 86 via cao 35cm, rong 60cm. t<ct c6u b6 via bing b6 t6ng

dd lx2 OO tai ch5, cdch khoAng S rn .f,iu I khe co gidn.
- via hd: KCt c6u gach block kich thuoc 1:o*o;cm, day 4cm d[t tr6n

\fi200

vfra xirndng M75 diy 6cm.

HO t16ng c6y kich thuoc
Zm,thAn hO trong c6y bing tAm

(1,0x1,O)rn dAt c6ch nhau lOrn va c6ch bo
b6tong lip ehep M200 da 1x2.

^ 
, .D.Tl ft:1s an toen giao th6ng: phi hqp v6i euy chuan k! thu6t qu6c gia

vE b5o hi6u dulng bQ eCVN 4t:2}t2tBCfVr.
g) DiQn chiiSu_sang: X6y dung m6i khoan g2.6g6mcdp.ngAm, sri dung d6y

c6p ngam cw/Dsra-u6"ro*i"r0)-600v; .or rrr+-.; ;#;;;J-r, .0, .uo
8m 

9ny ?,tT*' .Al i-jy t-"q trdn c6n cao 2m, ob ,.r* ;ilil, bong ddn
cao 5p cap c6ng suat 250w150w - Sodium zzov *n .ang ua,rg.

a. tong mtc dau ru x6y gune, g1.746.472.000 aorg (Tdm maoi ntdr ry,bdv trdm b6n muoi sdu tuiau, bdn tiam bay muoi n",i wi ;;;;,r.or* ao,
+ Chi phi xdy dgng : 60.815.931.000 dOng;
+ Chi phi quan ly ds 6n ': 

I .ttt.2l3.OOO AOng;
+ chi phi tu r6n oau tu xay dung : 3.3 4r.g44.000 dorg;
+ Chi phi khdc : 3.409.563.000 O6ng;
+ Chi phi du phdng : 6.8 67.g6t OOO dO,rg;
+ chi phf b6i thudrng, GPMB : 6.200.000.000 oorg.

pil
lJ



9' Ngu6n 
"5t9"^l tu: Ng6n"r1:h Trung uong hd tro theo chuong trinhph6t tri6n kinh tti xE hQi.ui*g Io t), q6,.J1g; ,qq, s6ch huyQn N6ng scrn thuc hi6nc6ng t6c b6i thudrng, giai ph61e *'ar bi#; pia" 

"or, 
rai rn ngan s6ch tinh;

10. Hinh thrlc gy?" iy dq 6n: Thuc hi6n theo Lu6t X6y dung ndm 2014 vit
Y^ghi 

0i*.9 5gl2015arD-cp ngdy 181612015 ctra chfnhphri v6 qu6n ry ds 6ndAu tu xdy dmg.

,, l 11. Phucrng thric thuc hi€n du 6n: Theo quy dinh ctra Nhd nu6c ve o6uth6u.

12. Thdi gian thuc hi6n: n6m 201 6 _ Z0ZO.

Di6u 2. Phdn c6ng trrlch nhi6m:

1. uy ban nhdn d6n huyQn N6ng Scrn (chri dau tu) ky kct hqp d6ng v6iBan Quan ly du iln chuyOn ngdnh c6p tinn dB qu6n ly thu. hi6n du dn vd hodnchinh c6c hd so, thri tuc ri6n [ru, ,rd h"o dung quy.dinh ctra ph6p rudt v6 quinly dau tu xdy dung; qu6n ly, gi6m s6t chdt 
"tc-.t at lugng c6ng trinh vd chiutr6ch nhi6m tru6c ph6p ru6t trong quii trinh tri6n khai thuc hi€n.

2' Cdc So: X6y d\mg, Giao th6ng v6n t6i, K6 hoach vA EAu tu, Tdi chinhptroi hep v6i c6c.nqirh-iie, q.,* theo d6i, h"6d;A;: ;,5[.]; chri dAu tutrong qu6 trinh tri6n khai thuc hipn.

Di6u 3. Ch6nh vdn phong uBND tinh, Gi6m d6c S0: X6y drmg, Giaoth6ng v4n tii, Kti hoach vd DAu tu, Tdi chfnh; Gi6m ddKh;L. onu nu6ctinh' Cht tich IIBND huycn Ndng Son vd rhii'rru'ng cac rion vi li6n quan cbncri quytit dinh thi hanh.

Quyet dinh ndy co hiqu luc k0 tu ngay k!.1,

Noi nhfin: r,r*,1-. ' ' n-Nhu'i6u3; ,N"HUTICH
- CT, c6c PCT UBND tinh;
- CPVP;
- Luu: VT, KTTH, KTN.
(E :\Drop box\HUNG\Giao thon g\qtrye t dinh\eD
2016\PD &r an\02 Zg. pD BCN-KK| Dtrong noi
thi tntng tam huyen Nong Son.doc) 

a

Thu
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Dinh VIn
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uv g,aN NSAN nAn
riNH quANc NAM

ceNG HoA xA ugl cHU Ncuia vrET NAM
DQc I$p - Tg do - H4nh phric

so7/fil IQE-UBND eudng Nam, ngAy fufthare 6 ndm 2018

. QU{ET DINH
Phe duyQt tlidu chinh, b6 sung dg 6n tIAu tu xdy dgng
CAng trinh: Eulng nQi thi trung t6m huyQn N6ng Scrn

uy naN NHAN UAN riNu QUANG NAM

Cdn cir LuQt TO chfc chinh quyAn ilia phuong ngdy 191612015;

Cdn cir Luft DAu tu c6ng s6 qgDOtalQHl3;

Cdn cf Luft XAy dgng sO SOlZOt4lQHl3 ngay ft1612014;

Cdn cir c6c Ngh! dlnh cta Chfnh phri: s5 191}OL5AIE-CP ngay fi1612015
vd quan ly du 6n dAu tu xdy dung; s6 +ZIZO|TAIE-CP ngey O5l4l2O17 sria d6i,
bd sung mQt si5.dieu Nghi dinh sO sO 59/2015^ID-CP ngey ft1612015 cria Chinh
phfr v6 quan ly du an dAu tu xdy dung; s6 qA1ZOI5AID-CP ngey W5D0l5
qu6n l1i ch6t lugng vd b6o tri c6ng trinh xdy dpg; sti g Zl2}L5AtrE-CP ngd

25l3l2}l5 vC quan lf chi phf dAu tu xdy dUng; sO l36l2Ol5AID-CP ngdy
31112/2015 huong adn tni hdnh m6t sO clidu cria Luflt DAu tu c6ng;

Cdn cir Quytit dinh sO 768/QD-UBND ngdy Oll3l2}16 cira UBND tinh ph6
duyQt 86o c5o nghiEn cr?u khi thi clAu tu x6y dWrg c6ng trinh duong nQi thi
trung tdm huygn N6ng Son;

Theo COng vdn s5 9O8ruBND-KTN ngiy 22/O2l2Ol8 cria UBND tinh vC

vi€c didu chinh cuc b0 quy ho4ch vd ditiu chinh, b6 sung dy 6n dAu tu x6y dpg
c6ng trinh ducrng nQi thi Trung tdm huyQn N6ng Son;

Theo C6ng vdn s5 486iSXD-QLHT.ngey 27l4l2ol8 cira So XAy dpg tinh

Quang Nam v6 viQc th6ng b6o ktit qui thAm dinh tli6u chinh, b6 sung dg 6n clAu

tu xdy dUng duong nQi thi Trung t6m huyQn N6ng Scrn;

X6t h6 so kdm theo Td trinh sO 3 t/TTr-UBND.ngdy I Ol5l20I8 cua UBN.D
huyQn NOng Son vd dd nghi thAm dinh, ph6 duyQt di6u chinh, b6 sung dg 6n dAu

tu x6y dUng cdng trinh duong nQi thi trung tdm huyQn N6ng Scrn;

Theo d6 nghi cria Sd Kri hopch vd DAu tu t4i 86o c6o thAm dfnh s6 2lllBc-
SKIIDT ngey 051612018,

QUYET D[NH:

Didu 1. Phe duyQt iti6u chinh, bO sung dg 6n dAu tu xdy dpg c6ng trinh
iluong nQi thi trung tdm huyQn N6ng Son, v6i c6c nQi dung chu y6u nhu sau:

l. NOi dung, quy m6 tli6u chinh, b6 sung:

1.1 . Nh6nh tuy6n N28 - N40:

. a) pictr chuy6n tim tuy6n do4n ttr dinh.Dl.d6n nirt N40 vd phia bdn phAi

tuy6n l2m, d6ng thdi t4o th6m c6c dinh cl6 vu6t n6i veo nrit N40 hiQn trpng

+



b) Bti sung muong d6n nu6c qua dudrng, didu chinh hQ thting tho6t nu6c
dgc theo hogrg tu pham vi nft N28 vi rludng g6nh lfr, ctiu hQ, cuu n4n huyQn
N6ng Son vC phfa nrit N27. V6i gi6i ph6p ttri6lt6:

- Huong tho6t nu6c di6u chlnh thu gop tu duong tr6nh Ifi, criu hQ, criu
nan huyQn N6ng Son_v6 phia nrit N27, thorit ve cria xi t4il! trinh Km0+2g1,36.

- B6n tr6i tuyiSn 
.ry-dyrg -nlumq hQp kh6u dQ 0,8m; b6n phii tuyrin sg

dung r,nugng hQp kh6u dQ 0,6m; h6 ga thu nu6c dugc uo tri c6ch khoan git^lh6
ga. Krit c6u muong vd h6 ga: m6ng Er ut so d6 4x6,than BT Ml50 d6 z*4, *i,
mfi, dan muong, hd ga BTCT M200 dA lxz.

- rni6t ki5 ci5ng qua dulng kfiAu dQ B:1,0m tpi vi tri c6c nrit giao. K6t
cdu: m6ng cdng BT M150 d64x6 tr6n lop d6m s4n tlQm dpy l0cm; th6n cting
BT M150 dd 2x4; xi mfi 96"9 BTCT M2-00 dd tx2; ttan c5ng BTCT IW]00 da
lx2;hai bcn th6n c6ng ttritit tcii ban ginm tii blng BT M300 d6-txz.

c) Di0u chinh.h4 cao dQ tfriiSt t6 nrit N27A tir +17,80m xu6ng +l7,54mvi nrit
N27 tu +18,39m ruOng +l7,54mcho pht hgp v6i hQ thting thorit no* di6u chffi.

. .d) Eidu chinh kh6ng thi cdng cting hgp (3,5x3r5)- tai Km0+l6t,4L thay
th6 bdng phuong rtn: BCn phii tuy6n ttriCt kO vu6t n6i dudmg ddn sinh tai vi tri
Km0+154,68 voi chi6u dii L:60m; b6 ro.ng dudng vut ntii 3,0m; kiSt c6u: m{t
ctuong BT)G{ diry 20cmtr6n lop c6p ph6i d6.dq lo4i I Dmax2l diy l5cm vi
litp diit ttAm chat K98 diy 30cm..B6n tr6i.tuy6" t6 chtc giao th6ng th.o duong
b6 t6ng xi m6ng hiQn @ng d6u n6i v6i tuy6n chinh t4i nrit N25.

1.2. Nh6nh tuyi5n N69-N9l: Di6u chinh k6o dii tuyiSn, dlch
N91 vd phia cluong giao thdng trrinh l0 xE Qu6
tuyi5n sau khi k6o ddi khoang 477m. r6t c6u doan thay tt6i
so vol hd so ttriiit kiS dd duo. c ph6 duyQt.

1.3. Nhanh tuy6n N9-N88: 86 sung ci5ng trdn
k6t cdu cdng tuong qu ci5ng trdn tho6t nudc

tho6t nudc DlOOmm tai\-,
Km0+138,7. Chi6u ddi c6ng 19m;

ngang duong Dl00 t?i Km0+405,73
-,

thuQc nh6nh tuy6n N28 - N40.
2. T6ng mric diu tu sau di6u chinh, b6 sung: 81.746.472.000 tl6ng.

@dng chfi: Tdm muoi m6t fl,, bdy trdm b6n muoi sdu triQu, biin trdm bay
mrot hai nghin tting),cp thi!:

Don vi rtnh:

T6ng mllc tIAu tu
Gi6 tri duqc
ph6 duyQt t4i

QE s5 768/QD-
UBND ng}ry

0u312016

Gi6 tr! sau
tlidu chinh, b6

sung

Ch0nh lQch
tlng (+) hoic

gi6m (-)

TT NQi dung

63.473.163.000 +2.657.232.00060.8r5.931.000I Chi phi xdy d1mg

e
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Didu 2. Quy6t dsnh nny c6 hiQu lUc k6 tu ngdy ky. Cdc nQi dung ktr6c tai

Quy6t dinh s6 768/QD-LJBND ngiy 011312016 cria UBND tinh kh6ng thuQc
phem vi diAu chinh, b6 sung cria quy6t dinh nny v6n c6 hiQu lgc thi henh.

Di6u 3. Ch6nh VEn phdng UBND tinh, Gi6m d5c c6c S0: K6 hopch vi Ddu
tu, Tai chinh, Xdy dpg; Gi6m d6c Kho bac Nhi nu6c tffi; Chri tich UBND
huyQn

henh./.
N6ng Son thri trucmg chc tlon d c6 li6n quan cdn cri quyet dinh thi

,!'

Noi nhQn :
- Nhu Didu 3;
- CT, c6c PCT LJBND tlnh;
. CPVP;
- Luu: VT, KTN.

TICH

Hulnh Kh{nh Toin

I

2 Chi phf quan lf du 6n 1.1 l r .273.000 966.s23.000 -144.7s0.000
3 Chi phf tu vAn DT)O 3.341.844.000 3.4s9.604.000 +t17.760.000
4 Chi phi kh6c 3.409.563.000 3.988.163.000 +578.600.000

5 Chi phi du phdne 6.867.861.000 3.659.019.000 -3.208.842.000

6 Chi phf BT - GPMB 6.200.000.000 6.200.000.000 0

T6ne c0ns 81.746.472.000 81.746.472.000 0
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