
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh       

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
Dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, đoạn Km14+565,62 - 

Km22+398. Giai đoạn 1: đoạn Km14+565,62 - Km18+00

I. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Xây dựng ngày 

18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 
ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở 
rộng tuyến đường ĐT.607, đoạn Km14+565.62 - Km22+398; giai đoạn 1 đoạn 
Km14+565,62 - Km18+00;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ -UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công 
trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đ ư ờng Đ T.607, đ oạn Km14+565,62 - 
Km22+398; giai đ oạn 1 đ oạn Km14+565,62 - Km18+00; Đ ịa đ iểm: Thị xã 
Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Công văn số 307/HĐND-VP ngày 01/11/2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Quảng Nam về chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án 
do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư;

C ă n cứ Công v ă n số 2729/UBND-KTN ngày 01/6/2017 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc chủ trương giải ngân kinh phí thực hiện GPMB phát sinh 
đối với các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư;

C ă n cứ Công v ă n số 5268/UBND-KTN ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc lập thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với phần tăng 
thêm chi phí bồi thường, GPMB các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư;

Căn cứ Công văn số 7139/UBND-KTN ngày 11/10/2021 của UBND tỉnh về 
việc lập hồ sơ quyết toán các hạng mục đã thi công hoàn thành và chi phí bồi 
thường, GPMB đã thực hiện của dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, 
đoạn Km14+565,62-Km22+398 – Giai đoạn 1: Km14+565,62-Km18+00;

Căn cứ Công văn số 7941/UBND-TH ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án do Sở Giao 
thông vận tải làm chủ đầu tư;

Căn cứ Hồ sơ bồi thường, GPMB của thị xã Điện Bàn và Thành phố Hội An. 
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II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT607 đoạn Km14+565,62 - Km22+398, 

Giai đoạn 1: đoạn Km14+565,62 - Km18+00 được Hội đồng nhân dân tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 56/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 với tổng mức đầu tư 
268,5 tỷ đồng và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 681/QĐ-UBND 
ngày 25/02/2016 với tổng mức đầu tư 268.297.112.000 đồng (trong đó chi phí 
giải phóng mặt bằng 118.650.477.000 đồng). Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư 
từ Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội 
vùng 150 tỷ đồng và phần còn lại là vốn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện từ 
năm 2016 - 2020.

Dự án đến nay đã thi công gần hoàn thành, đã thi công tất cả các đoạn mà 
địa phương đã bàn giao mặt bằng, còn 01 vị trí nút giao Thương Tín phía thị xã 
Điện Bàn chưa bàn giao mặt bằng thì chưa thi công được. Kết quả cụ thể như sau:

1. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư:
Đến nay công tác bồi thường, GPMB của dự án lý trình Km14+565,62 - 

Km18+00 (từ nút giao ĐH.8ĐB đến ngã tư Thương Tín) chiều dài 3,44 Km 
được UBND thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An phê duyệt phương án bồi 
thường, GPMB với tổng số tiền là 238.328.098.000 đồng, trong đó:

- Địa phận thành phố Hội An đã phê duyệt phương án đền bù với số tiền 
7.618.660.000 đồng, các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công. 

- Địa phận thị xã Điện Bàn đã phê duyệt phương án đền bù với số tiền 
230.709.429.000 đồng, cơ bản các hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng đoạn từ 
Km14+565,62-Km18+00. Tuy nhiên, hiện nay còn còn tồn tại 10 hộ tại nút giao 
Thương Tín (trong đó có 07 hộ bị giải tỏa trắng và 03 hộ bị ảnh hưởng một 
phần), nguyên nhân do vướng mắc trong công tác bố trí tái định cư, giá bồi 
thường thấp.

2. Tiến độ thực hiện hợp đồng xây lắp: 
2.1 Tiến độ thực hiện hợp đồng xây lắp phần giao thông: Đến nay nhà thầu 

đã thi công hoàn thành các hạng mục trong phạm vi được bàn giao mặt bằng; 
Giá trị khối lượng thực hiện là 100.706.387.000/104.023.243.000 đồng đạt 97% 
giá trị hợp đồng. Thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước, nền mặt đường và bó 
vỉa, vỉa hè trong phạm vi có mặt bằng bàn giao thi công.

2.2 Tiến độ thi công Hạng mục điện chiếu sáng: Giá trị khối lượng thực 
hiện đến nay 6.157.881.682/7.192.293.000 đồng, đạt 85% giá HĐ. Thi công 
hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng từ Km14+565,62-Km17+939; còn lại nút 
giao Thương Tín chưa thi công do vướng mặt bằng.

2.3 Tiến độ thi công Hạng mục cây xanh: Giá trị khối lượng thực hiện đến nay  
2.819.619.000/2.910.972.000 đồng, đạt 96% giá HĐ. Thi công hoàn thiện trồng cây 
xanh giải phân cách giữa và vỉa hè trong phạm vi có mặt bằng bàn giao thi công.
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III. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
- Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường GPMB do biến động về giá và thay 

đổi chế độ, chính sách tại thời điểm triển khai nên đến nay dự án tăng chi phí 
GPMB, vượt giá trị tổng mức đầu tư phê duyệt theo Quyết định số 681/QĐ-
UBND ngày 25/02/2016, cụ thể như sau:

+ Đơn giá đất ở trong bảng tổng hợp chi phí GPMB trong Quyết định phê 
duyệt dự án được lập theo Luật đất đai 2003 và Quyết định 48/2014/QĐ-UBND 
ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định giá đất thời kỳ 
2015-2019 trên địa bàn tỉnh. 

+ Đơn giá đất cụ thể áp dụng bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện 
đ ầu t ư  xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đ ư ờng Đ T.607 đ oạn 
Km14+565 - Km18+00; Địa điểm: Thị xã Điện Bàn được lập, phê duyệt theo 
Luật đ ất đ ai 2013 và Quyết đ ịnh số 7933/Q Đ -UBND ngày 31/8/2016 của 
UBND thị xã Điện Bàn, cụ thể như sau:

Theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 
25/02/2016)

Ranh giới phân 
loại giá đất

Đơn giá đất ở 
(48/2014/QĐ-
UBND ngày 
25 tháng 12 
năm 2014)

(đồng)

Hệ số điều 
chỉnh giá đất 
(42/2015/QĐ-
UBND ngày 
22 tháng 12 
năm 2015)

Đơn giá 
đất ở xây 

dựng 
trong dự 
án phê 
duyệt

Đơn giá đất ở 
cụ thể được 
phê duyệt 
(7933/QĐ-

UBND ngày 
31/8/2016 của 
UBND thị xã 

Điện Bàn)
(đồng)

Tỉ lệ 
chênh 
lệch 
(lần)

Km14+565-
Km14+963

(từ ĐH.8ĐB đến 
Nghĩa trang UBND 
Điện Nam Trung)

720.000 1,7 1.224.000 3.000.000 + 2,45

Km14+963-
Km17+694

(Đoạn từ hết Nghĩa 
trang xã Điện Nam 
Trung đến cống bà 
Hương, Điện Nam 

Đông)

640.000 1,7 1.088.000 2.800.000 + 2,57

Km17+694-
Km18+00

(đoạn từ cống bà 
Hương, Điện Nam 
Đông đến giáp địa 

phận Hội An)

900.000 1,3 1.170.000 3.500.000 + 2,29

Chênh lệch trung bình: + 2,44

- Giá trị bồi thường, GPMB và tái định cư của dự án được UBND thị xã 
Điện Bàn và thành phố Hội An phê duyệt đến nay, cụ thể chi tiết như sau:
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STT Hạng mục Số quyết 
định

Ngày phê 
duyệt

Cơ 
quan 
ban 

hành

Số tiền 
(đồng)

1 Đoạn qua phường Điện Nam Trung (Quảng Lăng 1, 
3), lý trình Km14+565-Km15+480.  

 Đoạn từ lý trình
Km14+451-Km14+963

11504/QĐ-
UBND

 
16/11/2016 8.365.817.000

 Điều chỉnh bổ sung chi phí 
GPMB QĐ 11504/QĐ-UBND

1541/QĐ-
UBND 17/01/2017 1.531.624.000

 Điều chỉnh bổ sung chi phí 
GPMB QĐ 11504/QĐ-UBND

10381/QĐ-
UBND   26/4/2017 827.561.000

 Điều chỉnh bổ sung chi phí 
GPMB QĐ 11504/QĐ-UBND

13637/QĐ-
UBND 17/7/2017 2.207.189.000

 
Đoạn từ lý trình
 Km14+963-Km15+480

11580/QĐ-
UBND 16/11/2016 26.359.624.000

 
Điều chỉnh bổ sung chi phí 
GPMB của QĐ 11580/QĐ-
UBND

9953/QĐ-
UBND 14/4/2017 1.695.741.000

2 Đoạn qua Phường Điện Nam Đông lý trình 
Km15+480-Km18+00  

 
Đoạn từ lý trình Km
17+174-Km17+959

14132/QĐ-
UBND 13/12/2017 39.925.338.000

 
Đoạn từ lý trình 
Km16+640-Km17+174

8079/QĐ-
UBND 16/3/2017 31.055.492.000

 
Đoạn từ lý trình 
Km15+480-Km16+640

13572/QĐ-
UBND 13/7/2017 74.435.838.000

 Phương án bồi thường bổ sung 
QĐ 14132

17151/QĐ-
UBND 30/10/2017 64.442.000

 Phương án bồi thường bổ sung 
QĐ 8079

18158/QĐ-
UBND 16/11/2017 3.742.682.000

 Phương án bồi thường bổ sung 
QĐ 8079 

1293/QĐ-
UBND 07/2/2018 60.439.000

 Phương án bồi thường bổ sung 
QĐ 13572

2100/QĐ-
UBND 29/3/2018 5.121.656.000

 Phương án bồi thường bổ sung 
QĐ 13572

3690/QĐ-
UBND 25/5/2018 1.401.706.000

 Phương án bồi thường bổ sung 
QĐ 13572

4661/QĐ-
UBND 04/7/2018 9.176.140.000

Phương án bồi thường bổ sung 
QĐ 13572

10145/QĐ-
UBND 04/12/2018 1.575.874.000

 Phương án bồi thường bổ sung 
QĐ 13572 

7753/QĐ-
UBND 18/9/2018

UBND 
thị xã 
Điện 
Bàn

77.402.000
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STT Hạng mục Số quyết 
định

Ngày phê 
duyệt

Cơ 
quan 
ban 

hành

Số tiền 
(đồng)

 Tư vấn xác định giá cụ thể 4270/QĐ-
UBND 30/5/2016 105.679.000

 Chi phí đo đạc    

 Lần 1 6409/QĐ-
UBND 25/7/2016 169.592.000

 Lần 2 18930/QĐ-
UBND 01/12/2017 14.440.000

 Di dời công cộng    

 Di dời đường dây trung, hạ thế 11769/QĐ-
UBND 02/6/2017 5.687.878.000

 Di dời điện chiếu sáng cũ 11770/QĐ-
UBND 02/6/2017 200.908.000

Di dời hạ tầng (bổ sung) 9162/QĐ-
UBND 06/11/2018 430.011.000

 Di dời nhà văn hóa 7A cũ về 
khu cụm Thương Tín

2081/QĐ-
UBND 29/3/2018 1.373.007.000

 Di dời đường ống nước 
Thương Tín

18163/QĐ-
UBND 16/11/2017 35.315.000

 
Phương án bồi thường nút giao 
Thương Tín (các hộ bị giải tỏa 
trắng)

8304/QĐ-
UBND 11/10/2018

UBND 
thị xã 
Điện 
Bàn

15.060.543.000

3 Phương án bồi thường đoạn qua địa phận Hội An (1/4 
nút giao ĐT.607 và ĐT.607B)  

  3078/QĐ-
UBND 30/12/2016 6.561.772.000

  Phê duyệt bổ sung lần 1 958/QĐ-
UBND 26/4/2017 818.461.000

  Phê duyệt bồ sung lần 2 2067/QĐ-
UBND 22/9/2017

UBND 
thành 
phố 
Hội 
An

238.427.000

* Tổng: 238.328.089.000

- Giá trị GPMB theo phương án bồi thường duyệt: 238.328.089.000 đồng.
- Giá trị GPMB theo Quyết định số 681/QĐ-UBND: 118.650.477.000 đồng.
- Giá trị GPMB tăng: 119.677.612.000 đồng.
- Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tổ chức thi công khi có 

mặt bằng được bàn giao, hoàn thành công trình, nghiệm thu, quyết toán vốn đầu 
tư dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7139/UBND-KTN ngày 
11/10/2021.

IV. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
1. Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư trong Chủ trương đầu tư với những nội 

dung sau:
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- Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh, bổ sung: 387.974.724.000 đồng (Ba trăm 
tám mươi bảy tỷ, chín trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi bốn nghìn đồng):

Đơn vị tính: Đồng

TT Khoản mục chi phí

Tổng mức đã 
duyệt 

(QĐ 681/QĐ-
UBND ngày 
25/02/2016)

Giá trị
bổ sung

Tổng mức sau 
điều chỉnh

1 Chi phí Xây dựng 108.083.586.000 0 108.083.586.000
2 Chi phí Quản lý dự án 1.635.058.000 0 1.635.058.000

3 Chi phí Tư vấn 
ĐTXD 5.925.655.000 0 5.925.655.000

4 Chi phí Khác 6.616.024.000 0 6.616.024.000
5 Chi phí Dự phòng 27.386.312.000 0 27.386.312.000
6 Chi phí BT-GPMB 118.650.477.000 119.677.612.000 238.328.089.000
* Tổng cộng 268.297.112.000 119.677.612.000 387.974.724.000

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát 
triển kinh tế xã hội vùng 150 tỷ đồng; phần còn lại vốn ngân sách tỉnh.

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ 2016-2020 sang từ 2016-2022.
3. Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tổ chức thi công khi 

có mặt bằng được bàn giao để hoàn thành dự án.

4. Điều chỉnh ngân sách cấp năm 2021 cho dự án này là 22 tỷ đồng đến các 
dự án khác (Do không giải phóng mặt bằng được nút giao Thương Tín).

VI. KIẾN NGHỊ
Sở Giao thông vận tải kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
để Sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Nam;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT;
- Lưu: VT, KCHT.
F:\Sinh-2021\Dropbox\Dự án XDCB\3. Nâng cấp 
mở rộng DT 607, đoạn Km14+565,62 - Km22+398,
 gd1 Km14-Km18\Điểu chỉnh tổng mức\

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 
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