
ñy ban nh©n d©n tØnh QU¶NG NAM 
Së giao th«ng VËN T¶I TØNH QU¶NG NAM 

------- �ª� ------- 

 

DDùù  ¸̧nn  §§êênngg  ttrrôôcc  cchhÝÝnnhh  TTaamm  HHßßaa  nnèèii  ttõõ  
QQuuèècc  lléé  11  ®®ÕÕnn  ®®êênngg  VVââ  CChhÝÝ  CC««nngg  vvµµ  §§TT..661133BB 

ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM 
 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

 

ĐÀ NẴNG THÁNG   NĂM 2021 
 C¤NG TY CP T¦ VÊN X©y dùng c«ng tr×nh GIAO TH¤NG 5 (TECCo5) 

§Þa chØ : 229 TR¦êNG CHINH - QUËN THANH KH£ - THµNH PHè §µ N½NG 
§iÖn tho¹i : 0236.3842378, 3842288. Email: phongthietke1tecco5@gmail.com  

mailto:phongthietke1tecco5@gmail.com




Dự án xây dựng Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B                                                    
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
 

  1 

MỤC LỤC 
Chương 1 TỔNG QUAN .................................................................................................. 3 
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG ......................................................................................................... 3 
1.2 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ..................................................................................................... 4 
1.3 CƠ QUAN THỰC HIỆN DỰ ÁN ............................................................................................ 4 
1.4 PHẠM VI DỰ ÁN .............................................................................................................. 5 
1.5 HIỆN TRẠNG .................................................................................................................. 5 
Chương 2 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, SỰ 
PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ .......................................................... 7 
2.1 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ .................................................................................................... 7 
2.2 SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH: .......................................................................................... 7 
2.3 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ ......................................................................................................... 8 
Chương 3 MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƯ ............................ 9 
3.1 MỤC TIÊU ĐẦU TƯ .......................................................................................................... 9 
3.1.1 Mục tiêu tổng quát: ......................................................................................................... 9 
3.1.2 Mục tiêu cụ thể: ............................................................................................................. 9 
3.2 QUY MÔ DỰ ÁN .............................................................................................................. 9 
3.2.1 Quy mô dự án: .............................................................................................................. 9 
3.2.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án: ................................................................................................ 9 
3.2.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu theo quy hoạch: ......................................................................... 10 
3.3 ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƯ ...................................................................................... 10 
3.4 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHỦ ĐẠO ....................................................................................... 11 
3.4.1 Hướng tuyến và bình diện: .............................................................................................. 11 
3.4.2 Mặt cắt dọc: ............................................................................................................... 11 
3.4.3 Mặt cắt ngang theo quy hoạch: ......................................................................................... 11 
3.4.4 Nền đường: ................................................................................................................ 12 
3.4.5 Mặt đường: ................................................................................................................ 12 
3.4.6 Vỉa hè, dải phân cách, cây xanh:........................................................................................ 12 
3.4.7 Nút giao: ................................................................................................................... 13 
3.4.8 Đường giao: ............................................................................................................... 13 
3.4.9 Thoát nước: ................................................................................................................ 13 
3.4.10 Công trình cầu: ............................................................................................................ 13 
3.4.11 Hệ thống an toàn giao thông:............................................................................................ 15 
3.4.12 Đầu tư đồng bộ các hạ tầng khác: ...................................................................................... 15 
3.5 SƠ BỘ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ............. 15 
3.5.1 Nhu cầu sử dụng đất: ..................................................................................................... 15 
3.5.2 Phương án tổng thể GPMB: ............................................................................................. 15 
3.5.3 Sơ bộ chi phí GPMB: .................................................................................................... 16 
3.5.4 Kế hoạch thực hiện GPMB: ............................................................................................. 17 
Chương 4 DỰ KIẾN TỔNG MỨC VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ...................... 18 
4.1 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ....................................................................... 18 
4.1.1 Các căn cứ: ................................................................................................................ 18 
4.1.2 Tổng mức đầu tư: ......................................................................................................... 19 
4.2 CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ........................................................................................ 19 
Chương 5 DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ............................ 20 



Dự án xây dựng Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B                                                    
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
 

  2 

5.1 TỔ CHỨC THỰC HIỆN .................................................................................................... 20 
5.2 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN .................................................................................................. 20 
Chương 6 SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH .............................. 21 
6.1 GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ ...................................................... 21 
6.2 CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH ............................................................ 22 
Chương 7 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI; 
XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI ........................................ 23 
7.1 SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI .......................................................................... 23 
7.1.1 Sơ bộ tác động môi trường: ............................................................................................. 23 
7.1.2 Sơ bộ tác động xã hội: ................................................................................................... 25 
7.2 SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN .................................................................. 25 
Chương 8 PHÂN KỲ ĐẦU TƯ ....................................................................................... 27 
Chương 9 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN ............................................................ 29 
9.1 CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ......................................................................... 29 
9.2 CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ.............................................................................................. 29 
9.3 CHỦ ĐẦU TƯ ................................................................................................................ 30 
9.4 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ .................................................................................................. 30 
Chương 10 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................... 31 
10.1 KẾT LUẬN .................................................................................................................... 31 
10.1.1 Tên dự án: ................................................................................................................. 31 
10.1.2 Nhóm dự án, cấp công trình: ............................................................................................ 31 
10.1.3 Địa điểm xây dựng:....................................................................................................... 31 
10.1.4 Phạm vi dự án: ............................................................................................................ 31 
10.1.5 Quy mô đầu tư: ........................................................................................................... 31 
10.1.6 Phương án xây dựng: ..................................................................................................... 32 
10.1.7 Giải pháp thiết kế chủ yếu: .............................................................................................. 32 
10.1.8 Tổng mức đầu tư: ......................................................................................................... 32 
10.1.9 Nguồn vốn: ................................................................................................................ 33 
10.1.10 Thời gian thực hiện dự án: 2020 - 2025:............................................................................... 33 
10.2 KIẾN NGHỊ ................................................................................................................... 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dự án xây dựng Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B                                                    
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
 

  3 

Chương 1 TỔNG QUAN 

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG  
− Quảng Nam là tỉnh nằm ở trung tâm của Việt Nam, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung Việt Nam. Toàn tỉnh có 2 thành phố (Tam Kỳ, Hội An), 01 thị xã (Điện 
Bàn) và 15 huyện (Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, 
Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, 
Quế Sơn, Núi Thành và Phú Ninh). Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 1.057.474 ha, 
với dân số gần 1,5 triệu người. 

− Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, một trong những 
hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tổng 
diện tích khoảng 27.040 ha, bao gồm thị trấn Núi Thành và các xã Tam Quang, Tam 
Hiệp, Tam Hòa, Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, Tam Tiến và một phần xã Tam 
Nghĩa thuộc huyện Núi Thành; các xã Tam Thanh, Tam Phú, một phần xã Tam 
Thăng và phường An Phú thuộc thành phố Tam Kỳ; các xã Bình Hải, Bình Sa, một 
phần xã Bình Nam, Bình Trung, Bình Tú, Bình Triều, Bình Minh, Bình Đào thuộc 
huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hệ thống giao thông chính kết nối với các tỉnh 
trong vùng gồm: QL.1, đường sắt Quốc gia, Quốc lộ 14E và Quốc lộ 40B đi Tây 
Nguyên, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sân bay Chu Lai và cảng biển Kỳ Hà.   

− Quốc lộ 1 hình thành xương sống của mạng lưới đường giao thông của tỉnh khi chạy 
theo phương Bắc - Nam xuyên qua các khu vực trung tâm của tỉnh, kết nối trực tiếp 
đến tất cả các khu vực phát triển chính (kết nối thành phố Đà Nẵng ở phía Bắc, kết 
nối các vung kinh tế trọng điểm ở phía Nam). Tuyến Quốc lộ 1 có 4 làn xe chạy 
xuyên qua thành phố thành phố Tam Kỳ và Khu kinh tế mở Chu Lai có chiều dài 
khoảng 35Km. 

− Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc mạng lưới đường bộ cao tốc Viêt Nam nối liền 
trọng điểm kinh tế miền Trung với 2 trọng điểm kinh tế lớn nhất của cả nước là thành 
phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

− Quốc lộ 14E và Quốc lộ 40B chạy theo hướng Đông - Tây và kết nối với đường Hồ 
Chí Minh, là tuyến đường chính thông thương với các tỉnh Tây Nguyên. 

− Đường sắt Thống Nhất chạy dọc theo suốt chiều dài của tỉnh. Nó được sử dụng như 
hệ thống đường sắt vận chuyển hành khách và hàng hóa chính từ Bắc vào Nam và 
ngược lại. 

− Sân bay Chu Lai thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành (thuộc khu kinh tế mở Chu 
Lai) của tỉnh Quảng Nam. Cách thành phố Tam Kỳ khoảng 34Km về phía Bắc, cách 
thành phố Quảng Ngãi khoảng 42Km về phía Nam.   

− Từ khi Khu KTM Chu Lai ra đời, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật KT-XH đã được 
cải thiện đáng kể, các tuyến đường bộ nối liền các địa phương trong tỉnh Quảng Nam 
và kết nối với Hội An, Đà Nẵng và Quảng Ngãi như: đường ven biển Hội An - Tam 
Ky - Chu Lai, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, QL.1 nâng cấp mở rộng, các tuyến 
đường trục chính các KCN đã được đầu tư hoàn chỉnh; các khu đô thị, khu dân cư, 
khu tái định cư được đầu tư hoàn chỉnh; cảng biển Kỳ hà và sân bay Chu Lai đã được 
đầu tư nâng cấp và đưa vào khai thác. Tuy nhiên, ngoài tuyến Quốc lộ 1 trải dài hầu 
hết Khu KTM, chưa có hệ thống phân cấp đường sá có tính hệ thống và rõ ràng để có 
thể hình thành một mạng lưới đường sá có tổ chức và phù hợp cho sự phát triển Khu 
KTM Chu Lai trong giai đoạn phát triển mới. Mạng lưới đường hiện hữu nhìn chung 
có thể đáp ứng các điều kiện giao thông hiện hữu do mật độ giao thông chưa cao, cần 
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phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh mạng lưới giao thông để cải thiện khả năng đáp ứng 
nhu cầu phát triển kinh tế và đô thị của Khu KTM Chu Lai tương lai.  

1.2 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 
− Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 
− Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 
− Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
− Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công; 
− Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 
− Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng công trình; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính 
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung 
một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng công trình; 

− Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy 
định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

− Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng 
Nam dến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 

− Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 
phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030;  

− Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 
phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030;  

− Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 
việc Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng 
Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;  

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

1.3 CƠ QUAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 
− Tên dự án: Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và 
ĐT.613B. 

− Cấp quyết định chủ trương đầu tư : Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 
− Cấp quyết định phê duyệt  : UBND tỉnh Quảng Nam. 
− Chủ trì lập đầu tư Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở GTVT tỉnh Quảng Nam. 
− Tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 

công trình giao thông 5 (TECCO5). 
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1.4 PHẠM VI DỰ ÁN 
− Điểm đầu tuyến (lý trình Km0+00): giao với QL.1 tại Km1006+170; 
− Điểm cuối: giao với đường ĐT.613B tại Km35+750 (tuyến Thanh niên ven biển); 
− Tổng chiều dài khoảng: 4,82Km; 
− Địa điểm xây dựng: xã Tam Anh Nam và xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam. 
1.5 HIỆN TRẠNG  

− Tuyến xây dựng mới hoàn toàn, theo hướng Đông - Tây. 
− Khu vực xây dựng đường với địa hình đồng bằng ven biển, đoạn đầu tuyến chủ yếu 
đi qua ruộng lúa và ao hồ nuôi trồng thủy sản, đoạn cuối tuyến đi qua vùng đối cát 
trắng chủ yếu trồng cây công nghiệp như bạch đàn, keo lá tràm, cục bộ có một đoạn 
tuyến đi qua khu vực mồ mả thưa thớt.  

− Dân cư sống chủ yếu tập trung đoạn đầu tuyến, nhà cửa chủ yếu là nhà cấp 2 và nhà 1 
tầng. 

− Kinh tế chủ yếu của người dân ở khu vực tuyến đi qua là nông nghiệp và nuôi trồng 
thuỷ sản. 

− Địa chất tuyến đi qua chủ yếu là cát pha, cục bộ một số đoạn tuyến đi qua vùng ngập 
nước địa chất lẫn nhiều bùn sét. 

 
Điểm đầu giao QL.1 tại Km1006+170  Khu vực tuyến đi qua ruộng lúa  

  
Khu vực tuyến đi qua hồ nuôi trồng thủy sản Khu vực tuyến đi qua khu nghĩa trang 
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Khu vực tuyến đi qua ruộng hoa màu Khu vực tuyến đi qua khu dân cư 

  
Vi trí tuyến giao với đường Võ Chí Công Km12+200 Vị trí tuyến đi qua đồi cát trắng 

Vi trí xây cầu vượt sông Trường Giang  Vi trí xây cầu vượt sông Trường Giang  
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Chương 2 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU 
TƯ, SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

 

2.1 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 
Tuyến đường trục chính Tam Hòa nối Quốc lộ 1 đến đường ven biển được quy hoạch 

có chiều dài khoảng 4,82Km. Việc xây dựng tuyến đường này nhằm kết nối giao thông 
thông suốt giữa QL.1, đường Võ Chí Công, ĐT.613B, góp phần thu hút đầu tư vào Khu 
KTM Chu Lai, hình thành nên khu đô thị Núi Thành, Tam Anh (Tam Hòa), phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

Hiện nay, trong khu vực chỉ có 1 trục đường ĐH2 Núi Thành với qui mô nhỏ 
Bn=5,0m, Bm=3,5m kết nối từ QL.1 xuống xã Tam Hòa và điểm cuối là sông Trường 
Giang (chưa có cầu qua sông Trường Giang) để đi qua ĐT.613B nên giao thông kết nối 
trong khu vực chưa thông suốt. Do vậy, việc đầu tư Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc 
lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B theo quy hoạch đã duyệt dài 4,82km để kết nối 
các đường trục dọc QL.1, đường Võ Chí Công, ĐT.613B là cần thiết. 
2.2 SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH: 

Việc đầu tư Dự án xây dựng Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường 
Võ Chí Công và ĐT.613B phù hợp với các quy hoạch phát triển đô thị, nhu cầu vận tải và 
phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai. Cụ thể:  

− Về quy hoạch:  
Tuyến nghiên cứu phù hợp với các quy hoạch, cụ thể: 

− Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 
2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 và Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 
24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Ban hành Quy định quản lý theo đồ 
án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam 
đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định:  

o Đầu tư mới tuyến đường ven biển, các nút giao và các tuyến đường ngang kết nối cao 
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, quốc lộ 1, đường Võ Chí Công và đường ĐT.613B 
(đường Thanh niên ven biển). 

o Xây dựng các tuyến giao thông khớp nối các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du 
lịch theo quy hoạch. 

− Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-
UBND ngày 13/3/2015 và Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018, xác định:  

o Đầu tư hệ thống giao thông đường bộ để phục vụ phát triển của Khu kinh tế mở Chu 
Lai, tạo điều kiện cho vận chuyển hàng hóa, nguyên, nhiên, vật liệu. 

o Quy hoạch xây dựng mới 13 tuyến đường ngang nối với đường Võ Chí Công để tăng 
cường kết nối. 

− Về kết nối và liên kết mạng lưới giao thông: 
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o Kết nối với các đô thị Hà Lam, đô thị trung tâm Bình Minh, thành phố Tam Kỳ, đô 
thị Núi Thành và khu vực nông thôn trong Khu kinh tế. 

o Xây dựng tuyến đường bộ liên cảng nhằm tăng cường khả năng thu gom, kết nối hệ 
thống cảng với mạng đường bộ đối ngoại liên vùng, tăng cường năng lực thông qua 
của hệ thống cảng biển; 

o Hình thành các tuyến đường nội bộ theo dạng ô bàn cờ tạo sự thuận tiện trong lưu 
thông hành khách và hàng hóa. 

− Về đáp ứng phát triển kinh tế xã hội: 
o Tuyến đường này sau khi hoàn thành sẽ kết nối giao thông giữa đường ĐT.613B 

(tuyến đường Thanh niên ven biển) và đường Võ Chí Công với QL.1, cao tốc Đà 
Nẵng - Quảng Ngãi. Qua đó sẽ tạo động lực thúc đẩy du lịch và phát triển quỹ đất; 
phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Đông nói riêng và cho tỉnh Quảng Nam 
nói chung. 

− Tuyến đường này cùng với việc đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang khác (dự 
kiến nguồn vốn trung hạn năm 2021 - 2025) góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao 
thông, tạo điều kiện phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, an ninh quốc 
phòng cho tỉnh Quảng Nam nói riêng và các tỉnh ven biển miền Trung nói chung. 

2.3 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 
− Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
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Chương 3 MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƯ 

3.1 MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 
3.1.1 Mục tiêu tổng quát: 

− Xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, chiến 
lược phát triển biển Việt Nam; 

− Xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai thành khu vực phát triển kinh tế năng động, bền 
vững; là trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, logistics và sản 
xuất nông nghiệp của vùng và khu vực, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm 
bảo an ninh, quốc phòng; 

− Xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Quảng Nam; 
có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; không gian kiến trúc 
cảnh quan, đô thị văn minh, tiên tiến, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu 
quả; 

− Đô thị hóa khu vực dân cư hiện hữu, xây dựng các khu đô thị mới, các khu chức năng 
trong khu dân dụng đô thị; Khu vực xây dựng các khu đô thị mới nhằm hỗ trợ cho 
Khu vực công nghiệp - logistic - dịch vụ và du lịch; 

− Làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu 
chức năng và các dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu kinh tế. 

3.1.2 Mục tiêu cụ thể: 
− Là trục đường ngang chính để kết nối hệ thống đường ven biển (đường ĐT.613B, 
đường Võ Chí Công) với đường QL.1, các Khu công nghiệp phía Tây (KCN Tam 
Hiệp, Tam Anh) và kết nối với đường bộ cao tốc. Đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh và 
thuận lợi cho nhân dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển hàng hóa. 

− Tạo cơ sở hạ tầng để phát triển các Khu đô thị Núi Thành, Tam Anh (Tam Hòa). Góp 
phần chỉnh trang, tạo quỹ đất để phát triển không gian đô thị về phía Đông cho Khu 
KTM Chu Lai. 

− Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu KTM Chu Lai theo quy hoạch 
đã được phê duyệt. 

3.2 QUY MÔ DỰ ÁN 
3.2.1 Quy mô dự án: 

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-
TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam dến năm 2035, tầm nhìn đến 
năm 2050; Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 
về việc Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu 
kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050: Đường trục 
chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B theo tiêu chuẩn 
đường đô thị với quy mô 6 làn xe.  
3.2.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật dự án: 

− Nhóm Dự án: nhóm B; 
− Loại công trình: giao thông;  
− Cấp công trình: công trình cấp II; 
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− Cấp đường: Đường chính khu vực, tốc độ thiết kế 50Km/h theo quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 
104:2007. 

3.2.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu theo quy hoạch: 
− Tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD, tiêu chuẩn 

TCXDVN 104:2007 (Đường đô thị  - Yêu cầu thiết kế) và TCVN11823-2017 (Tiêu 
chuẩn thiết kế cầu). 

− Thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình như sau: 
TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị theo tiêu chuẩn 

1 Cấp đường  Đường chính khu vực 
2 Tốc độ thiết kế Km/h 50 

3 Tải trọng thiết kế   

 
+ Đường trục 120kN 

 + Công trình trên tuyến xe HL93 

4 Tần suất mực nước thiết kế   

 
+ Đường, cống, & cầu nhỏ % Theo quy hoạch & xem xét đảm 

bảo tần suất 4% 

 + Cầu lớn, cầu trung % Theo quy hoạch & xem xét đảm 
bảo tần suất 1% 

5 Mặt đường   
 + Quy mô  Cấp cao A1 

 + Mô đuyn đàn hồi mặt đường tối 
thiểu MPa ≥155 

6 Bề rộng mặt cắt ngang tối thiểu m 45,5 
 + Mặt đường  m 2x11,25 = 22,5m  

 + Dải phân cách giữa m 3,0 
 + Vỉa hè m 2x10,0 = 20,0m 
7 Bán kính đ.cong nằm (Rn)   

 
+ Rn tối thiểu giới hạn m 80 

 + Rn tối thiểu thông thường m 100 
 

3.3 ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƯ 
− Điểm đầu tuyến (Lý trình Km0+00): giao với QL.1 tại Km1006+170; 
− Điểm cuối: giao với đường ĐT.613B tại Km35+750 (đường Thanh niên ven biển); 
− Tổng chiều dài khoảng: 4,82Km; 
− Địa điểm xây dựng: xã Tam Anh Nam và xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam. 
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3.4 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHỦ ĐẠO 

3.4.1 Hướng tuyến và bình diện: 
Hướng tuyến và bình diện theo quy hoạch chủ yếu hướng Tây Nam - Đông Bắc, cụ thể: 

− Từ giao với đường Quốc lộ 1, tại Km1006+170 thuộc địa phận xã Tam Anh Nam, tuyến 
đi về phía biển vượt qua sông Chợ bằng cầu số 1; tuyến đi qua khu vực ruộng hoa màu và 
đồi cát trắng thuộc địa phận xã Tam Hòa, đến giao với đường Võ Chí Công hiện trạng và 
vượt qua sông Trường Giang bằng cầu Tam Hòa; tuyến đi qua khu vực nuôi trồng thủy 
sản về đến giao với đường ĐT.613B (đường Thanh niên ven biển) tại Km35+750. 

− Tổng chiều dài tuyến khoảng L = 4,82Km.  

 
3.4.2 Mặt cắt dọc: 

− Cao độ khống chế: điểm đầu dự án, điểm cuối dự án, cao độ quy hoạch dọc tuyến & 
cao độ mực nước theo tần suất (4% đối với tuyến và 1% đối với cầu trung, cầu lớn); 

− Cắt dọc được thiết kế trên nguyên tắc kết hợp hài hoà giữa các yếu tố mặt bằng và 
yếu tố chiều đứng, đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế theo các quy phạm hiện hành, 
đảm bảo êm thuận trong quá trình vận hành xe và đảm bảo giảm thiểu khối lượng nền 
mặt đường và công trình. 

− Cắt dọc các đoạn qua khu dân cư xem xét bám theo hiện trạng nhằm giảm thiểu ảnh 
hưởng đi lại sinh sống của người dân; 

− Tuân thủ theo cao độ khống chế (từng khu vực theo quy hoạch chung) đã được quy định 
tại Quyết định số 4206/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về 
việc Ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu 
kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

3.4.3 Mặt cắt ngang theo quy hoạch:  
− Bề rộng mặt đường  :   Bmặt  = 2x11,25 = 22,5m, dốc ngang 2%;  
− Bề rộng vỉa hè  :   Bvỉa hè  = 2x10,0 = 20,0m, dốc ngang 2%;  
− Bề rộng giải phân cách giữa:  Bpc  = 3,0m; 
− Bề rộng nền đường  :  Bnền  = 45,5m. 
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Quy mô mặt cắt ngang theo quy hoạch 

3.4.4 Nền đường:  
− Nền đắp:         

+ Mái taluy đắp đất: taluy 1/1,5; H > 6,0m; 
+ Nền đắp chủ yếu dùng đất á cát hoặc á sét có lẫn dăm sạn lấy tại các mỏ trong khu 

vực, hoặc tận dụng đất đào để đắp nếu lớp đất có kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu;   
+ Trước khi đắp cạp phải tiến hành đào cấp dọn sạch đất lẫn hữu cơ. Đối với các đoạn 

qua ruộng lúa đào bóc 30cm, các đoạn qua vườn cây, hoa màu và khu dân cư đào bóc 20cm. 
Đắp lại bằng đất chọn lọc cùng loại với đất đắp nền đường;  

+ Đất được đầm chặt K=0,95, riêng lớp trên cùng của nền đường, lớp tiếp giáp kết cấu 
áo đường được đầm chặt K98. 

+ Đoạn tuyến nghiên cứu đi qua khu vực đầm hồ nuôi trồng thủy sản, có khả năng 
xuất hiện nền đất yếu. Vì vậy cần tính toán và đề xuất các giải pháp xử lý, hạn chế biến 
dạng của nền đất, đảm bảo điều kiện khai thác các công trình trên tuyến. 

− Nền đào:  
+ Căn cứ vào địa chất cụ thể từng đoạn và sự ổn định của mái ta luy nền đào trước đây 

để thiết kế độ dốc mái ta luy mới khi mở rộng nền đường;   
+ Đào qua đất tầng phủ: ta luy 1/1,0, H < 8m thiết kế 1 cấp taluy; H > 8m cứ 6-9m 

thiết kế 1 cấp taluy, giữa các cấp để một bậc cơ rộng rộng 2m, trên cơ có tạo rãnh nhằm dẫn 
nước ra khỏ mái ta luy nền đào. Đào qua đá cấp 2, cấp 3 độ dốc taluy 1/0,25 - 1/0,5, đá cấp 
4 ta luy 1:0,75, chiều cao một cấp taluy H ≤ 12,0m, khi H > 12,0m cứ 12,0m để một cấp ta 
luy, giữa mỗi cấp nên để 1 bậc cơ rộng 2,0m. 
3.4.5 Mặt đường: 

− Kết cấu áo đường được thiết kế theo qui trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-
2006, tải trọng thiết kế trục 100kN, môđuyn đàn hồi chung của lớp kết cấu áo đường 
mềm được tính toán là Eyc≥155Mpa. Đề xuất phương án kết cấu áo đường cấp cao 
A1 bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. 

3.4.6 Vỉa hè, dải phân cách, cây xanh: 
− Vỉa hè lát gạch BTXM màu trồng cây xanh, bó vỉa cao 15cm kết cấu BTXM;  
− Dải phân cách trồng cỏ, bó vỉa cao 30cm kết cấu BTXM, dọc theo dải phân cách thiết 

kế cảnh quan tạo điểm nhấn đô thị; 
− Cây xanh được bố trí trên vỉa hè và dải phân cách, loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, 

khí hậu, cây rễ cọc, ít rụng lá, hoa có mùi thơm, tạo cảnh quan cho tuyến đường và 
mạng lưới đường hai bên. 
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3.4.7 Nút giao: 
− Các nút giao được thiết kế theo dạng giao cùng mức đơn giản, tổ chức giao thông 

bằng vạch sơn, làn chuyển tốc khi ra vào nút, bố trí đầy đủ biển báo hướng dẫn giao 
thông. Kết cấu nút giao thông bằng kết cấu tuyến chính. 

3.4.8 Đường giao: 
− Đường giao dân sinh được thiết kế vuốt nối đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông. 

Tại những vị trí giao với các đường dân sinh thiết kế vuốt nối trong phạm vi 10 - 50m 
cho từng vị trí đảm bảo độ dốc dọc vuốt lên tuyến chính i <=4%; 

− Thiết kế vuốt nối mép mặt đường xe chạy từ đường chính vào đường giao dân sinh. 
3.4.9 Thoát nước:  

− Xây dựng hệ thống thoát nước dọc bằng BTCT phù hợp với quy hoạch thoát nước 
trong khu vực.  

− Xây dựng đầy đủ hệ thống thoát nước ngang quy mô vĩnh cửu bằng BTCT, khẩu độ 
phù hợp với tính toán thủy văn.  

3.4.10 Công trình cầu: 

TT Lý trình Tên cầu Sơ đồ nhịp 
(m) Giải pháp thiết kế Ghi chú 

1 Km0+850 

Cầu số 1 
(Cầu qua 

sông 
Chợ) 

4x40 

Xây dựng mới cầu 
vượt sông Chợ, khổ 
cầu Bc = 34,0m, chiều 
dài cầu dự kiến 
khoảng Lc = 170m. 

Kết cấu vĩnh 
cữu bằng 
BTCT và 
BTCT DƯL 

2 Km4+365 

Cầu Tam 
Hòa 

(Cầu qua 
sông 

Trường 
Giang) 

4x40+55+90 
+55+3x40  

Xây dựng mới cầu 
vượt sông Trường 
Giang, khổ cầu Bc = 
34,0m, chiều dài cầu 
dự kiến khoảng Lc = 
500m. 

Kết cấu vĩnh 
cữu bằng 
BTCT và 
BTCT DƯL 

a) Cầu số 1 vượt sông Chợ:  
− Quy mô xây dựng : Kết cấu vĩnh cữu bằng BTCT và BTCT DƯL; 
− Tần suất thiết kế  : Theo quy hoạch; 
− Tải trọng thiết kế  : Hoạt tải thiết kế HL93; 
− Cấp động đất  : Cấp VII (hệ MSK-64); 
− Khổ cầu   : Kc = (4,25+11,25+3,0+11,25+4,25)m = 34,0m; 
− Sơ đồ nhịp cầu  : 4x40m, kết cấu nhịp dầm chữ SuperT BTCT DƯL 

40MPa, chiều cao dầm 1,75m. 
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                                                       Quy mô mặt cắt ngang cầu 
b) Cầu Tam Hòa vượt sông Trường Giang:  

− Quy mô xây dựng : Kết cấu vĩnh cữu bằng BTCT và BTCT DƯL; 
− Tần suất thiết kế  : Theo quy hoạch; 
− Tải trọng thiết kế  : Hoạt tải thiết kế HL93; 
− Cấp động đất  : Cấp VII (hệ MSK-64); 
− Khổ cầu   : Kc = (4,25+11,25+3,0+11,25+4,25)m = 34,0m; 
− Sơ đồ nhịp cầu  : 4x40m+55m+90m+55m+3x40m, kết cấu nhịp dẫn dầm 

chữ SuperT BTCT DƯL 40Mpa, kết cấu nhịp chính bằng nhịp liên tục đúc hẫng, 
chiều cao dầm 1,65m. 

 
                                              Quy mô mặt cắt ngang cầu nhịp dẫn 

 
Quy mô mặt cắt ngang cầu nhịp chính 

c) Kết cấu chung của cầu:  
− Các lớp mặt cầu:  

+ Lớp BTNC19 dày 7cm; 
+ Bản mặt cầu BTCT 40MPa, dày 20cm; 

− Mố trụ cầu bằng BTCT trên hệ thống cọc khoan nhồi. 

2%2%

2%2%

2% 2%
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3.4.11 Hệ thống an toàn giao thông: 
Thiết kế tuân thủ theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019. 

3.4.12 Đầu tư đồng bộ các hạ tầng khác: 
− Cấp nước: xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu vực; 
− Cấp điện: xây dựng nguồn cấp điện được lấy từ trạm giảm áp, tuyến trung thế, cây 

dựng các trạm biến áp cấp điện sinh hoạt, hạng mục này do đơn vị kinh doạnh đầu tư;  
− Cấp thông tin liên lạc: xây dựng hệ thống thông tin liên lạc cho khu vực, hạng mục 

này do đơn vị kinh doạnh đầu tư; 
− Điện chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng đường giao thông dùng loại đèn Led, được lắp 

trên trụ tráng kẽm cách khoảng 30-35m. 
3.5 SƠ BỘ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI 

PHÓNG MẶT BẰNG 
3.5.1 Nhu cầu sử dụng đất: 

Phạm vi đất dành cho đường tuân thủ theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 về quản lý và bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ, phạm vi đất dành cho đường bộ và hành lang an toàn như sau: 

− Giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công trong phạm vi xây dựng công trình theo 
quy mô cắt ngang đầu tư 45,5m và tính từ chân ta luy sang mỗi bên 1m; Cắm mốc 
theo quy mô quy hoạch Bn=45,5m để phục vụ cho công tác quản lý . 

                                         Cắt ngang phạm vi giải phóng mặt bằng 
− Ngoài ra tại các nút giao, cống ngang,... ranh giải tỏa tùy thuộc vào quy mô nút giao, 

quy mô công trình cống. 
− Diện tích sử dụng đất: nhu cầu sử dụng đất cho dự án khoảng 25,81ha.  

3.5.2 Phương án tổng thể GPMB: 
− Nội dung phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định tại Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và 
các quy định khác có liên quan của địa phương. 

− Xác định ranh giải tỏa (ranh GPMB): Để có đủ phạm vi thi công xây dựng đường cần 
thiết giải phóng mặt bằng trong phạm vi đất dành cho đường bộ từ chân ta luy ra mỗi 
bên 1m. Việc thu hồi đất vĩnh viễn theo ranh lộ giới đường đỏ. 

− Tổ chức thực hiện công tác bồi thường và thu hồi đất: 
+ Công tác bồi thường, thu hồi đất do UBND huyện tổ chức thực hiện căn cứ Luật Đất 

đai số 45/2013/QH13, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
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quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và được sửa đổi bổ 
sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 để thực hiện. 

+ Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 12 
tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

+ Chủ đầu tư phối hợp cùng cơ quan chức năng do UBND huyện chỉ định thực hiện 
công tác đền bù giải tỏa, đơn vị chức năng sẽ lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 
các địa phương có Dự án để xác định khối lượng giải tỏa thực tế, tổng hợp số liệu, tính toán 
kinh phí bồi thường thiệt hại trình UBND huyện phê duyệt. 

− Phương án tái định cư: 
Các hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án sẽ được di dời bố trí tái định cư có thể thực 

hiện theo các phương án:  
o Tái định cư (TĐC) dưới hình thức tại chỗ (phân tán) hoặc; 
o TĐC tập trung tại các khu quy hoạch hoặc; 
o Kết hợp cả 2 hình thức. 

+ Phương án TĐC tại chỗ thường được áp dụng đối với các hộ bị giải tỏa một phần mà 
phần nhà còn lại đủ điều kiện về diện tích cũng như kết cấu để tiếp tục lưu trú hoặc trường 
hợp phần đất còn lại có đủ diện tích để mở rộng, xây dựng nhà mới hoặc hộ bị giải tỏa tự lo 
được chổ ở mới.  

+ Phương án TĐC tập trung thường áp dụng cho trường hợp các hộ bị giải tỏa trắng 
hoặc giải tỏa một phần nhưng phần diện tích còn lại không đủ để xây dựng hoặc không có 
đất tại chổ để xây dựng. Đối với những hộ này Nhà nước giới thiệu các khu đất tập trung để 
họ có phương án lựa chọn chổ ở mới.  

+ Phương án tái định cư chi tiết được Hội đồng bồi thường lập trình UBND huyện 
duyệt riêng khi triển khai dự án. 

+ Sơ bộ khối lượng bồi thường: Trong phạm vi dự án, sơ bộ xác định khối lượng di 
dời, giải tỏa để làm cơ sở khái toán tổng mức đầu tư. 
3.5.3 Sơ bộ chi phí GPMB: 

− Giá bồi thường đất: căn cứ theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 
của UBND tỉnh Quảng Nam Vv ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 
2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

− Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 
V/v Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để 
thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam; 

− Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 
đính chính Khoản 3 phần GHI CHÚ ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-
UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến 
trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 
khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

− Quyết định 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v 
quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ 



Dự án xây dựng Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B                                                    
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
 

  17 

cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bản tỉnh Quảng Nam; 

− Sơ bộ tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB ước tính: 90,222 tỷ đồng.  
3.5.4 Kế hoạch thực hiện GPMB: 

− Thực hiện cắm ranh giải tỏa: sau khi Dự án đầu tư được phê duyệt, Ban QLDA tổ 
chức thực hiện cắm cọc GPMB. 

− Thực hiện công tác đền bù, thu hồi đất: Hội đồng bồi thường phối hợp với Ban 
QLDA tổ chức thực hiện kiểm đếm, lên phương án GPMB, tái định cư. 

− Kế hoạch cụ thể: thời gian cụ thể cho công tác đền bù, thu hồi đất sẽ do địa phương 
tổ chức thực hiện. 
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Chương 4 DỰ KIẾN TỔNG MỨC VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 
 

4.1 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 
4.1.1 Các căn cứ: 

− Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình; 

− Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một 
số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

− Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 08 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng công trình; 

− Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

− Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc 
hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

− Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành 
định mức xây dựng; 

− Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 
định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 

− Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 
định đơn giá nhân công xây dựng;  

− Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 
định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

− Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng V/v Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

− Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ tài chính quy định 
về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

− Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 
một số điều của nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của chính phủ quy 
định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (Chi phí bảo hiểm công 
trình); 

− Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh tỉnh Quảng Nam về 
việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

a) Định mức áp dụng: 
Định mức dự toán xây dựng công trình, định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công 

trình xây dựng, định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình, định mức sử 
dụng vật liệu xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; 
b) Cước vận tải: 

Cước vận tải theo định mức vận chuyển của Định mức dự toán xây dựng công 
trìnhban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019. 
c) Xếp loại đường: 

− Quyết định số 4337/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 18/08/2015 về việc rà soát, cập nhật 
và hiệu chỉnh phân loại quốc lộ tính giá cước vận tải năm 2015; 
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− Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/06/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ; 

− Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v 
công bố xếp loại đường huyện (ĐH) và đường đô thị (ĐĐT) trên địa bàn tỉnh để làm 
cơ sở xác định giá cước vận tải đường bộ từ năm 2018. 

d) Giá vật liệu, nhiên liệu, giá điện: 
− Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2020 tại công văn số 120/CB-LS ngày 

25/8/2020 của liên sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Quảng Nam;  
− Giá nhiên liệu lấy theo thông cáo báo chí ngày 26/11/2020 của Tập đoàn xăng dầu 

Việt Nam. 
e) Giá nhân công:  

− Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 
định đơn giá nhân công xây dựng; 

− Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh tỉnh Quảng Nam về 
việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

f) Giá ca máy:  
Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định 

giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 
4.1.2 Tổng mức đầu tư: 

TT Khoản mục chi phí Ký hiệu 
 

Chi phí sau thuế 
(đồng) 

1 Chi phí xây dựng  GXD 907.936.389.000 
2 Chi phí bồi thường, GPMB GGPMB 90.222.000.000 

3 Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư 
vấn đầu tư xây dựng và Chi phí khác 

GQLDA+ GTV 
+GK 63.725.732.000 

4 Chi phí dự phòng GDP 129.022.736.000 
  Tổng cộng    1.190.906.857.000 

4.2 CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 
Vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. 
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Chương 5 DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 
 

5.1 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Chủ đầu tư: Sở GTVT tỉnh Quảng Nam. 

- Các bước thực hiện dự án:  

+ Khảo sát, thiết kế lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Chỉ định thầu; 

+ Khảo sát, thiết kế lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Đấu thầu; 

+ Khảo sát, thiết kế bước TKBVTC (thiết kế 2 bước): Đấu thầu; 

+ Thi công xây lắp: Đấu thầu. 

5.2 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
- Dự án dự kiến sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm, bắt đầu từ quý IV năm 

2020 và kết thúc vào quý IV năm 2024. Cụ thể như sau: 

+ Lập, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Quý IV/2020. 

+ Lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi: Quý I-II/2021. 

+ Lập, phê duyệt Thiết kế Bản vẽ thi công: Quý III-IV/2021. 

+ Thi công (36 tháng): Từ quý I năm 2022 đến hết quý IV/2024. 
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Chương 6 SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH 
 

6.1 GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 
Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiền đã được xác định trong cơ cấu tổng 

mức đầu tư bao gồm: 
− Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm chi phí bồi thường về đất, nhà, công 

trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi thường khác 
theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí 
tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng đất, thuê đất trong thời gian 
xây dựng (nếu có); chi phí di dời, hoàn trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư 
xây dựng (nếu có) và các chi phí có liên quan khác; 

− Chi phí xây dựng gồm chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình xây 
dựng của dự án; công trình, hạng mục công trình xây dựng tạm, phụ trợ phục vụ thi 
công; chi phí phá dỡ các công trình xây dựng không thuộc phạm vi của công tác phá 
dỡ giải phóng mặt bằng đã được xác định trong chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư. Cơ cấu chi phí xây dựng gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu 
thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng; 

− Chi phí thiết bị gồm chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi phí 
quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà thầu; chi phí mua bản quyền phần mềm 
sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (nếu có); chi phí đào tạo 
và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí gia công, chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn 
(nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo 
yêu cầu kỹ thuật; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên 
quan khác; 

− Chi phí quản lý dự án gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự 
án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình 
của dự án vào khai thác sử dụng. Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công 
tư (PPP) chi phí quản lý dự án gồm chi phí quản lý dự án của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thực hiện dự án và chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư; 

− Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gồm chi phí tư vấn khảo sát xây dựng, lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với dự án 
nhóm B, nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công, lập Báo cáo nghiên cứu 
khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; chi phí thiết kế, chi phí tư vấn giám sát xây 
dựng công trình và các chi phí tư vấn khác liên quan; 

− Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 
như: Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ; chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây 
dựng; các khoản phí, lệ phí thẩm định dự án, thiết kế, dự toán xây dựng; chi phí kiểm 
toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và các chi phí cần thiết khác để thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. 
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− Chi phí dự phòng gồm: Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi 
phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án. 

6.2 CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH 

− Dự án sau khi hoàn thành sẽ được các bên tiến hành các thủ tục bàn giao cho Sở 
GTVT tỉnh Quảng Nam là cơ quan quản lý, sử dụng. 

− Sở GTVT Quảng Nam được giao quản lý, khai thác công trình có trách nhiệm bảo trì 
công trình, thực hiện theo Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ 
Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình 
đường bộ. 

− Các chi phí gồm:  
+ Chi phí kiểm tra công trình đường bộ. 
+ Chi phí quan trắc công trình đường bộ 
+ Chi phí kiểm định xây dựng công trình đường bộ. 
+ Bảo dưỡng công trình đường bộ được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hàng năm và 

quy trình bảo trì công trình được phê duyệt. 
+ Sửa chữa công trình đường bộ. 
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Chương 7 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG, XÃ 
HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI 

 

7.1 SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI 
7.1.1 Sơ bộ tác động môi trường: 

Khối lượng GPMB không lớn chủ yếu là đất ở, đất trồng (lúa, nuôi thủy sản, cây công 
nghiệp) và số ít nhà cấp 4 và nhà 2 tầng, hàng rào, sân nhà...Do vậy, những ảnh hưởng đối 
với xã hội của dự án không đáng kể, trong bước nghiên cứu tiếp theo sẽ thực hiện chi tiết 
theo các quy định hiện hành. 
a) Tác động tích cực: 

Việc triển khai xây dựng dự án sẽ góp phần: 
− Tác động tích cực lên điều kiện sống, điều kiện môi trường và các dịch vụ cơ sở hạ 

tầng trong khu vực dự án như xã Tam Anh Bắc, xã Tam Anh Nam, xã Tam Hòa,..., 
xã Tam Giang của huyện Núi Thành. 

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

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

b) Tác động tiêu cực: 
− Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực nêu trên, những tác động tiêu cực tới 

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

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

Ký hiệu Mức độ tác động Diễn giải 
N Không tác động  

L 
Tác động tiêu cực 
ở mức độ thấp 

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

M Tác động tiêu cực Tác động ở mức độ nhỏ trong khu vực nhạy cảm; tác động ở 
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Ký hiệu Mức độ tác động Diễn giải 
ở mức độ trung 
bình 

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

H 
Tác động tiêu cực 
ở mức độ cao 

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

B Tác động tích cực 
Tạo ra những thay đổi tích cực cho môi trường xung quanh và 
con người (về điều kiện sống, về tinh thần...). 

Ma trận tác động sơ bộ 

Hoạt động của dự án 

Các yếu tố nhạy cảm môi trường 

Vật lý Sinh 
thái Con người 
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Giải phóng mặt bằng L L L M L L N L L L H N L M M L M L L L 

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

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

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

Sử dụng/bảo quản trang  thiết 
bị/máy móc L N L M N M L N N N N N L L N L N N L L 

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

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

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

Đào đắp nền đường và làm mặt 
đường M L L M M M L L L L H L L M M L L L L L 

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

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

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

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

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

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

+ Tác động đến cộng đồng dân cư do đền bù và giải phóng mặt bằng; 
+ Ô nhiễm nguồn nước mặt, sông, hồ, ven bờ; 
+ Ô nhiễm môi trường không khí; 
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+ Ô nhiễm môi trường đất, suy giảm chất lượng đất; 
+ Ảnh hưởng của rác thải rắn sinh hoạt và xây dựng; 
+ Ảnh hưởng do bụi, khí thải, tiếng ồn tới các công trình công cộng gần khu vực dự án; 
+ Ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh; 
+ Ảnh hưởng tới giao thông; 
+ Tai nạn lao động, rủi ro sự cố; 
+ Các tác động tiêu cực trong giai đoạn xây dựng sẽ dần mất đi hoặc cải thiện hoặc 

thay thế bằng các tác động tích cực trong giai đoạn vận hành. 
7.1.2 Sơ bộ tác động xã hội: 
a) Những ảnh hưởng vĩnh viễn: 

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

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

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

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

c) Khuyến nghị: 
− Các biện pháp để giảm thiểu những tác động tạm thời của dự án trong giai đoạn thi 

công sẽ được xem xét. Việc giám sát phục hồi môi trường sống cho những người dân 
bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được tiến hành trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

7.2 SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 
Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác đảm bảo 

an ninh quốc phòng trong khu vực. Trong dự án này những lợi ích kinh tế bao gồm: 
a) Lợi ích do tiết kiệm chi phi vận hành của phương tiện: 

− Chi phí vận hành phương tiện bao gồm: 
+ Chi phí cố định: là những chi phí phải trả khi sử dụng xe cộ trong 1 giờ, không phụ 

thuộc vào hành trình và vận tốc xe chạy. Chi phí này bao gồm các khoản khấu hao, lương 
lái xe và các khoản chi cho quản lý phương tiện; 

+ Chi phí biến đổi: là chi phí phụ thuộc vào hành trình, điều kiện xe chạy (loại mặt 
đường, địa hình) và tính năng của xe (bao gồm chi phí về nhiên liệu, dầu mỡ, hao mòn săm 
lốp, sửa chữa bảo dưỡng định kỳ...); 
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− Chi phí vận hành của phương tiện phụ thuộc vào chất lượng tuyến đường, khoảng cách 
vận tải và tốc độ vận hành phương tiện trên đường. Chi phí này sẽ được xem xét trong 
trường hợp “Có” và “Không có cải tạo nâng cấp” dự án. Khi tuyến đường được xây 
dựng mới và đưa vào hoạt động sẽ làm điều kiện đường sá tốt lên, từ đó giảm chi phí 
vận hành của phương tiện, tức là có được lợi ích từ việc tiết kiệm chi phí vận hành. 

b) Lợi ích do tiết kiệm thời gian hành trình: 
− Khi dự án đi vào khai thác sẽ làm tăng tốc độ xe chạy, giảm thời gian đi lại và vận 

chuyển hàng hoá, hành khách vì hiện tại các tuyến đường hiện nay chủ yếu có quy 
mô mặt đường gồm 2 làn xe với bề rộng mặt đường từ 6 - 11m, chiều dài tuyến để 
vào đến nới tập kết dài, tuyến đường nối khi hoàn thành có các yêu cầu kỹ thuật tốt 
hơn như: đường đôi gồm 4 làn xe, chiều dài tuyến ngắn khoảng 5Km, các bán kính 
đường cong nằm đảm bảo theo tiêu chuẩn ở mức cao...).  

− Quỹ thời gian tiết kiệm được sẽ được dùng để sản xuất góp phần làm tăng thêm thu 
nhập của các hộ gia đình và các sản phẩm kinh tế cho xã hội. Đó chính là lợi ích của 
dự án do tiết kiệm thời gian vận chuyển. 

c) Các lợi ích khác từ việc đầu tư xây dựng mới tuyến đường mà không thể định lượng được: 
− Các lợi ích khác mang lại cho cả xã hội bao gồm: lợi ích do giảm giá thành vận tải, 

do mở rộng vùng hấp dẫn của đường, giảm thời gian chờ đợi của người và phương 
tiện, giảm số lượng và mức độ tai nạn giao thông, giảm sự mệt nhọc của hành khách, 
thúc đẩy việc phát triển, khai thác tiềm năng của địa phương đẩy mạnh thị trường 
kinh tế, nhịp độ tăng trưởng kinh tế, giảm mức độ ô nhiễm môi trường (do chất lượng 
khai thác của đường được nâng cao), phát triển văn hoá, giáo dục, y tế,....; 

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

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

− Những ảnh hưởng khác: Xét hiêụ quả có lợi: sau khi thực hiện dự án, giá đất dọc hai 
bên đường tăng nhiều, giá trị sử dụng cao hơn do thuận tiện cho việc giao lưu, xây 
dựng các trụ sở, chung cư, xí nghiệp sản xuất, dịch vụ, v.v...Hiệu quả về thay đổi cơ 
cấu xã hội: Sẽ hình thành các khu dân cư, đô thị mới và việc xây dựng đường mới có 
liên quan tới việc quy hoạch địa phương, quy hoạch vùng kinh tế. Hiệu quả về chính 
trị, quản lý hành chính: Dự án có tác dụng tăng cường cho công việc quản lý hành 
chính, truyền đạt các chủ trương, chính sách, các chỉ thị của nhà nước và tạo điều 
kiện cho lưu thông, trao đổi.   
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Chương 8 PHÂN KỲ ĐẦU TƯ 

Không phân chia dự án thành phần, tuy nhiên do nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên tùy 
thuộc vào nguồn vốn bố trí sẽ thực hiện phân kỳ giai đoạn đầu tư như sau: 

− Giai đoạn phân kỳ từ năm 2021 - 2025: Dự án thực hiện đầu tư là tuyến đường trục 
chính nối đường Võ Chí Công (đường ven biển) và đường QL.1. Trong đó, đường 
QL.1 đã được xây dựng theo quy mô 4 làn xe; đường Võ Chí Công (đường ven biển) 
sẽ được đầu tư đảm bảo quy mô 4 làn xe theo Nghị Quyết số 56/NQ-HĐND ngày 
02/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Do đó, để đồng bộ với 2 tuyến 
trên, giai đoạn phân kỳ thực hiện đầu tư theo đường cấp III (TVCN4054-2005), tốc 
độ thiết kế Vtk=80Km/h với quy mô nền Bn=(2,0+7,5+3,0+7,5+2,0) = 22,0m đảm bảo 
4 làn xe, gồm các hạng mục sau: 

+ Nền, mặt đường; 
+ Bó vỉa dải phân cách; 
+ Hệ thống thoát nước ngang phù hợp với quy mô Bn=22,0m; 
+ Điện chiếu sáng; 
+ Giải phóng mặt bằng theo quy mô đầu tư Bn=45,5m; Cắm mốc theo quy mô hoàn 

thiện quy hoạch Bn=45,5m để phục vụ cho công tác quản lý; 
+ Cầu: Đầu tư phân kỳ 1 liên (tim cách tim đường quy hoạch 9m) đảm bảo 4 làn xe 

với quy mô mặt cắt Bc=(2x7,0+ 1,0+ 2x0,5)=16,0m và liên còn lại vẫn đảm bảo theo mặt cắt 
ngang quy hoạch phù hợp với mặt cắt ngang quy hoạch trong tương lai.  

 
Quy mô mặt cắt ngang giai đoạn phân kỳ 

 
Cắt ngang cầu giai đoạn phân kỳ 

2%2% 2%2%
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                            Cắt ngang cầu giai đoạn phân kỳ  

Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ đầu tư như sau: 

TT Khoản mục chi phí Ký hiệu 
 

Chi phí sau thuế 
(đồng) 

1 Chi phí xây dựng  GXD 439.640.868.000 
2 Chi phí bồi thường, GPMB GGPMB 100.202.000.000 

3 Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư 
vấn đầu tư xây dựng và Chi phí khác 

GQLDA+ GTV 
+GK 40.360.991.000 

4 Chi phí dự phòng GDP 65.406.302.000 
  Tổng cộng    645.610.161.000 

− Giai đoạn sau năm 2025: Đầu tư hoàn thiện theo mặt cắt ngang quy hoạch Bn=45,5m, 
bao gồm các hạng mục sau: 

+ Mở rộng nền, mặt đường theo quy mô cắt ngang quy hoạch Bn=45,5m; 
+ Hệ thống thoát nước ngang phù hợp với quy mô Bn=45,5m; 
+ Hệ thống thoát nước dọc; 
+ Vỉa hè; 
+ Cầu: Đầu tư liên còn lại theo mặt cắt ngang quy hoạch; 
+ Cây xanh; 
+ Cấp nước. 

                              Quy mô mặt cắt ngang hoàn thiện theo quy hoạch 
 

2%2%2%2%
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Chương 9 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

9.1 CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

− Theo khoản 7 điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 thì:  
Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, 

nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân 
sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án 
quy định tại khoản 4 Điều này.  

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban nhân 
dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù hợp với mục 
tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương. 

− Đối với dự án xây dựng Đường trục chính Tam Hòa nối từ đường ven biển đi Quốc 
lộ 1A thì Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam là cấp quyết định chủ trương đầu tư. 

− Theo điều 27 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2014, UBND tỉnh 
Quảng Nam có trách nhiệm: 

a) Giao cơ quan chuyên môn hoặc Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư; 

b) Thành lập Hội đồng thẩm định hoặc giao đơn vị có chức năng để thẩm định báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương 
trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp mình quản lý; 

c) Chỉ đạo cơ quan quy định tại điểm a khoản này hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư theo ý kiến thẩm định. 

− Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư, 
bao gồm mục tiêu, phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, 
thời gian, tiến độ, dự kiến kế hoạch bố trí vốn, cơ chế và giải pháp, chính sách thực 
hiện. 

9.2 CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 
− Theo khoản 3 điều 35 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư chương trình, dự án sau đây: 

a) Chương trình đầu tư công đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư; 

b) Dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý, trừ dự án quy định tại điểm c 
khoản 1 Điều này. 

− Đối với dự án xây dựng Đường trục chính Tam Hòa nối từ đường ven biển đi Quốc 
lộ 1A thì UBND tỉnh Quảng Nam là cấp quyết định đầu tư.  

− Tại Điều 84. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh thuộc Luật Đầu tư công số 
39/2019/QH14 ngày 13/06/2019 thì UBND tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm: 

Thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư công trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 
Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh các nội dung sau đây: 
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o Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân 
sách địa phương; 

o Xem xét, có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 17 của Luật 
này; 

o Xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm theo danh mục và 
mức vốn bố trí cho từng dự án do địa phương quản lý. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cấp phó hoặc người đứng đầu 
cơ quan chuyên môn quyết định đầu tư đối với dự án nhóm B, nhóm C thuộc cấp tỉnh quản 
lý, trừ dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 của Luật này. 

Tổ chức thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn đầu tư 
công do cấp mình quản lý. 

Phối hợp với Bộ, cơ quan trung ương tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá 
chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh. 
9.3  CHỦ ĐẦU TƯ 

Theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019: Điều 94. Quyền và trách 
nhiệm của chủ chương trình, chủ đầu tư trong quản lý, thực hiện chương trình, dự án: 

− Tổ chức quản lý, thực hiện chương trình, dự án, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ, chất 
lượng. 

− Báo cáo, cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý, cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp về việc thực hiện chương trình, dự án theo quy định của Luật này và 
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

9.4 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
Theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019: Điều 95. Quyền và trách 

nhiệm của Ban Quản lý chương trình, dự án: 
− Đề xuất các phương án, giải pháp và tổ chức quản lý, thực hiện chương trình, dự án 

bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng theo ủy quyền của chủ chương trình, chủ 
đầu tư. 

− Báo cáo chủ chương trình, chủ đầu tư về tình hình triển khai thực hiện chương trình 
dự án. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dự án xây dựng Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B                                                    
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
 

  31 

Chương 10 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

10.1 KẾT LUẬN 
− Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam là trục ngang Đông - Tây, kết nối tuyến đường 
ven biển Thanh niên Việt Nam và đường 129 với Quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi, đường sắt Bắc Nam; góp phần chỉnh trang và phát triển không gian đô 
thị cho Khu kinh tế mở Chu Lai; đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho nhân dân; nhu 
cầu giao thông vận tải với khối lượng ngày càng lớn; tạo động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội cho các vùng trong Khu kinh tế mở Chu Lai. Tuyến đường sau khi 
hoàn thành sẽ kết nối các khu đô thị, thành phố Tam Kỳ, các khu vực nông thông 
trong Khu kinh tế; cùng với các tuyến đường khác hình thành mạng lưới đường thuận 
tiện cho việc lưu thông và vận chuyển hàng hoá; tạo động lực thúc đẩy du lịch và 
phát triển quỹ đất. 

− Dự án xây dựng Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí 
Công và ĐT.613B, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phù hợp với các quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy hoạch 
ngành giao thông vận tải.  

− Dự án xây dựng Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí 
Công và ĐT.613B được đề xuất đầu tư gồm các nội dung chính như sau: 

10.1.1 Tên dự án:  
− Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B, 

huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.  
10.1.2 Nhóm dự án, cấp công trình: 

− Dự án nhóm B, công trình giao thông cấp II. 
10.1.3 Địa điểm xây dựng:  

− Địa điểm xây dựng: xã Tam Anh Nam và xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 
10.1.4 Phạm vi dự án: 

− Điểm đầu tuyến (Lý trình Km0+00): giao với Quốc lộ 1 tại Km1006+170; 
− Điểm cuối: giao với đường ĐT.613B tại Km35+750 (đường Thanh niên ven biển). 
− Tổng chiều dài khoảng: 4,82Km; 

10.1.5 Quy mô đầu tư: 
− Cấp đường: Đường cấp III, tốc độ thiết kế 80Km/h theo TCVN4054-2005; 
− Bề rộng mặt cắt ngang thực hiện đầu tư phân kỳ:  

+ Bề rộng mặt đường   :   Bmặt  = 2x7,5 = 15,0m;  
+ Bề rộng giải phân cách giữa :  Bpc  = 3,0m; 
+ Bề rộng lề đất   :  Blề  = 2x2,0 = 4,0m; 
+ Bề rộng nền đường   :  Bnền  = 22,0m. 

− Tần suất thiết kế: Theo cao độ quy hoạch & xem xét đảm bảo tần suất mực nước thiết 
kế (4% đối với đường, cống, cầu nhỏ và 1% đối với cầu trung, cầu lớn); 

− Tải trọng thiết kế:   
+ Tính áo đường: Trục xe 120KN. 
+ Tính cống: H30-XB80. 
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+ Tính cầu: HL93. 
− Mặt đường: Sử dụng mặt đường cấp cao A1 với mô đun đàn hồi tối thiểu Eyc ≥155 MPa. 

10.1.6 Phương án xây dựng:  
− Xây dựng mới.  

10.1.7 Giải pháp thiết kế chủ yếu: 
a) Hướng tuyến và bình diện: 

− Hướng tuyến và bình diện theo quy hoạch chủ yếu hướng Đông - Tây. 
b) Nền mặt đường: 

− Nền đường đắp đất đầm chặt K95, mặt đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. 
c) Dải phân cách: 

− Dải phân cách trồng cỏ, bó vỉa cao 30cm kết cấu BTXM, dọc theo dải phân cách thiết 
kế cảnh quan tạo điểm nhấn đô thị. 

d) Thoát nước:  
− Xây dựng đầy đủ hệ thống thoát nước ngang quy mô vĩnh cửu bằng BTCT, khẩu độ 

phù hợp với tính toán thủy văn. 
e) Công trình cầu:  

− Xây dựng mới cầu số 1 cầu vượt sông Chợ với sơ đồ 4x40m, kết cấu nhịp dầm chữ 
SuperT bằng BTCT DƯL; Khổ cầu thực hiện đầu tư phân kỳ Bc = 
(2x7,0+1,0+2x0,5)=16,0m.    

− Xây dựng mới cầu Tam Hòa cầu vượt sông Trường Giang với sơ đồ 
(4x40+55+90+55+3x40)m, kết cấu nhịp dẫn dầm chữ SuperT bằng BTCT DƯL, nhịp 
chính dầm liên tục đúc hẫng; Khổ cầu thực hiện đầu tư phân kỳ Bc = 
(2x7,0+1,0+2x0,5)=16,0m. 

f) Hệ thống an toàn giao thông: 
− Thiết kế tuân thủ theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019. 

g) Đầu tư đồng bộ các hạ tầng khác 
− Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng. 

h) Giải phóng mặt bằng: 
Thực hiện đền bù giải tỏa trên tổng diện tích sử dụng đất khoảng 12,48ha. 

10.1.8 Tổng mức đầu tư: 
− Tổng mức đầu tư: 645.610.161.000 đồng (Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm mười 

triệu, một trăm sáu mươi mốt nghìn đồng), cụ thể: 

TT Khoản mục chi phí Ký hiệu 
 

Chi phí sau thuế 
(đồng) 

1 Chi phí xây dựng  GXD 439.640.868.000 
2 Chi phí bồi thường, GPMB GGPMB 100.202.000.000 

3 Chi phí quản lý dự án, Chi phí tư 
vấn đầu tư xây dựng và Chi phí khác 

GQLDA+ GTV 
+GK 40.360.991.000 

4 Chi phí dự phòng GDP 65.406.302.000 
  Tổng cộng    645.610.161.000 
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10.1.9 Nguồn vốn: 
− Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác. 

10.1.10 Thời gian thực hiện dự án: 2020 - 2025: 
− Thời gian chuẩn bị đầu tư: từ năm 2020; 
− Thời gian thực hiện dự án: 04 năm, bắt đầu từ năm bố trí vốn khởi công xây dựng 

mới dự án. 
10.2 KIẾN NGHỊ 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ đường ven 
biển đi Quốc lộ 1A được lập theo đúng nội dung yêu cầu của Luật đầu tư công số 
39/2019/QH14 ngày 13/06/2019. Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết 
định ./.       

 


