
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 1181 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   09  tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về 

bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị 

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

công năm 2020; 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Cụm 

công nghiệp Quế Thọ 3, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh. 

6. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ 

đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 15.000.000.000 đồng; 

- Ngân sách huyện: 3.000.000.000 đồng. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư: 

a) Quy mô đầu tư:  

- Đầu tư các tuyến đường trục chính vào cụm công nghiệp: Chiều dài khoảng 

L=267 m với mặt cắt ngang Bnền = 3,0m (lề) + 7,5m (mặt đường) + 3,0m (dải 

phân cách) + 7,5m (mặt đường) + 3,0m (lề) = 24m, cụ thể: 

+ Cấp đường: Đường phố nội bộ theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 

TCXDVN 104 – 2007. 
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+ Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng; Tải trọng thiết kế: trục xe 100kN, 

Cống: H30-XB80; 

+ Hệ thống thoát nước, nút giao, bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây, an toàn giao 

thông. 

- Đầu tư hệ thống mương thoát nước nội bộ trong cụm công nghiệp với 

tổng chiều dài khoảng 400m. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 28/BC-UBND ngày 05/02/2020 của UBND 

huyện Hiệp Đức. 

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

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

5. Công văn số 310/SKHĐT-TĐDA ngày 06/3/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

6. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.  

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, CT; 

- UBND huyện Hiệp Đức; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  97  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 04 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 

05/02/2020 của UBND huyện Hiệp Đức về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. Sau khi xem xét, tổng hợp ý 

kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế hoạch 

và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án, 

như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 28/BC-UBND ngày 05/02/2020. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 68/BC-

SKHĐT ngày 27/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 27/UBND 

ngày 05/02/2020 của UBND huyện Hiệp Đức 

6. 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. 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. 

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về 

kế hoạch đầu tư công năm 2020. 
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- Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

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

sách nhà nước năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng, Sở Công thương. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản số 164/SHKĐT-

TĐDA ngày 13/02/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư.  

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ 

đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 15.000.000.000 đồng; 

- Ngân sách huyện: 3.000.000.000 đồng. 

9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020-2022. 

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

1. Sở Công thương: Tại Công văn số 198/SCT-QLCN ngày 20/02/2020. 

- Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Quế Thọ 3 là cần thiết nhằm hoàn 

thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để các nhà máy hiện hữu sản xuất ổn định; 

- Mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu 

UBND tỉnh trên cơ sở cân đối nguồn ngân sách tỉnh. 

2. Sở Xây dựng: Tại Công văn số 233/SXD-PQH ngày 25/02/2020. 

- Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư chưa nêu sự phù hợp với quy hoạch xây 

dựng các cụm công nghiệp; đề nghị tổng hợp ý kiến của UBND huyện Hiệp 

Đức; 

- Về đấu nối với Quốc lộ 14E, đề nghị tổng hợp ý kiến của Sở Giao thông 

vận tải; 

- Hồ sơ kèm theo báo cáo đề xuất không thể hiện rõ cơ sở đề xuất các căn 

cứ xây dựng bằng tính tổng vốn đầu tư dự kiến. 

* Căn cứ góp ý của các đơn vị, Chủ đầu tư đã hoàn hiện hồ sơ cơ bản phù 

hợp với quy định. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 
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Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 được xây dựng từ năm 2015, tuyến đường 

chính huyết mạch dẫn vào cụm công nghiệp đã được đầu tư nhưng quy mô chưa 

đáp ứng cho hoạt động sản xuất của cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống 

thoát nước nội bộ cũng chưa được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ. Vì những lý do 

đó, việc đầu tư xây dựng dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 là cần thiết để kịp 

thời giải quyết bức xúc cho doanh nghiệp và người dân đang hoạt động sản xuất 

tại cụm công nghiệp. 

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

định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước.  

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực:  

- Dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019. 

- Về quy hoạch xây dựng, UBND tỉnh đã có quyết định số 2456/QĐ-

UBND ngày 11/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) nhà 

máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam và 04 dự án ván dán tại xã Quế Thọ, huyện 

Hiệp Đức và sau đổi tên thành cụm công nghiệp Quế Thọ 3 tại Quyết định số 

1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 về việc thành lập Cụm công nghiệp Quế Thọ 

3; Địa điểm: xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

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 18.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C. 

5. Các nội dung khác theo quy định của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư:  

- Đầu tư các tuyến đường trục chính vào cụm công nghiệp: Chiều dài khoảng 

L=267 m với mặt cắt ngang Bnền = 3,0m (lề) + 7,5m (mặt đường) + 3,0m (dải 

phân cách) + 7,5m (mặt đường) + 3,0m (lề) = 24m, cụ thể: 

+ Cấp đường: Đường phố nội bộ theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 

TCXDVN 104 – 2007. 

+ Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng; Tải trọng thiết kế: trục xe 100kN, 

Cống: H30-XB80; 

+ Hệ thống thoát nước , nút giao, bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây, an toàn giao 

thông. 

- Đầu tư hệ thống mương thoát nước nội bộ trong cụm công nghiệp với 

tổng chiều dài khoảng 400m. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. 

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

sách tỉnh và ngân sách huyện Hiệp Đức là phù hợp và đúng mục tiêu. Phần vốn 

dự kiến bố trí 18.000.000.000  đồng để đầu tư dự án. Trong đó, vốn Ngân sách 
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tỉnh hỗ trợ tối đa là 15.000.000.000 đồng, ngân sách huyện Hiệp Đức là 

3.000.000.000 đồng được bố trí trong 03 năm từ 2020 - 2022 theo Báo cáo thẩm 

định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn tại văn bản số 68/BC-SKHĐT ngày 

27/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn số 27/UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện Hiệp Đức là 

đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2022 là phù hợp với quy định của 

Luật Đầu tư công. 

f) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

- Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở dự kiến, qua xem xét và so 

sánh các phương án khái toán tổng mức đầu tư sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy 

phương án dự kiến tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng cơ bản phù hợp. Chủ đầu tư lưu 

ý góp ý của Sở Xây dựng về phương pháp lập tổng mức đầu tư theo quy định và 

chuẩn xác giá trị tổng mức đầu tư trong bước lập Dự án đầu tư xây dựng công 

trình 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 của cấp thẩm 

quyền. 

- Về việc đấu nối với Quốc lộ 14E, đề nghị lấy ý kiến của Sở Giao thông 

vận tải trong quá trình lập dự án; 

- Sau khi chủ trương đầu tư 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 Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. Kính đề nghị UBND 

tỉnh Quảng Nam xem xét báo cáo cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Hiệp Đức; 

- Lưu: VT, TĐDA (Bình). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 68 /BC-SKHĐT          Quảng Nam, 27háng 02 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

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

Dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức 

Hạng mục: Đường trục chính và hệ thống mương thoát nước nội bộ CCN 

 
Kính gửi: UBND huyện Hiệp Đức 

 
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 

05/02/2020 của UBND huyện Hiệp Đức đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, 

tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan liên 

quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 với hạng mục đường trục chính và 

hệ thống mương thoát nước nội bộ CCN, cụ thể như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện Hiệp Đức 

đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cụm công nghiệp 

Quế Thọ 3, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức; 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 28/BC-

UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện Hiệp Đức. 

II. Căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 

3. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của 

UBND tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 

17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

4. Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

III. Tổ chức thẩm định 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Mô tả thông tin chung dự án  

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 

2. Dự án nhóm: C 

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

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

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư:  18.028.802.000 đồng (Mười tám tỷ, không 

trăm hai mươi tám triệu, tám trăm lẻ hai nghìn đồng). Trong đó: 

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ : 15.000.000.000 đồng; 

- Vốn ngân sách huyện  : 3.028.802.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 

9. Dự kiến phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Đồng 

Năm Ngân sách tỉnh 

Năm 2020 4.000.000.000 

Năm 2021 7.000.000.000 

Năm 2022 4.000.000.000 

Tổng cộng 15.000.000.000 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 

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

Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. 

12. Hình thức đầu tư: Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư. 

II. Tổng hợp ý kiến thẩm định của đơn vị phối hợp 

Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 366/STC-ĐT ngày 

18/02/2020 với các nội dung sau: 

Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án CCN Quế Thọ 3 thì dự án 

đầu tư xây dựng gồm các hạng mục: Đường trục chính vào CCN có chiều dài L = 

269,59m, mặt cắt ngang Bn = 24,0m và hệ thống thoát nước nội bộ có chiều dài L 

= 400m, khẩu độ ống cống D=(60-100)cm; có tổng mức đầu tư dự kiến 

18.028.802.000 đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh đề nghị thẩm định là 

15.000.000.000 đồng, vốn ngân sách huyện 3.028.802.000 đồng. 

Theo Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về 

việc thành lập CCN Quế Thọ 3, CCN này có quy mô diện tích là 17,7 ha. Theo 
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quy định tại điểm c khoản 2 điều 7 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 

17/4/2012 của UBND tỉnh thì CCN Quế Thọ 3 được hỗ trợ mức tối đa không quá 

15 tỷ đồng. 

Chủ đầu tư không cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quy hoạch chi tiết 

CCN Quế Thọ 3 nên Sở Tài chính không đủ thông tin chính xác về dự án. Vì vậy, 

đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với chủ đầu tư về quy hoạch chi tiết CCN 

Quế Thọ 3 và căn cứ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND, kế hoạch vốn năm 2020 

tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn hỗ trợ dự án cho phù hợp. 

 III. Ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Về sự cần thiết đầu tư 

Hiện nay, tuyến đường trục chính vào CCN được đầu tư xây dựng tạm bợ, 

mặt đường bằng bê tông quá hẹp, không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng 

hóa của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước nội bộ chưa được đầu tư 

đồng bộ, hầu hết là mương đất bị bồi lấp. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hạ tầng 

Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 là rất cần thiết, sẽ khai thác tốt các tiềm năng, nguồn 

lực của huyện để phát triển công nghiệp; đồng thời, tạo môi trường tốt để thu hút 

đầu tư, giải quyết lực lượng lao động tại địa phương và nâng cao đời sống cho 

người dân trên địa bàn huyện. 

2. Về quy mô và nội dung đầu tư 

- Quy mô diện tích: 17,7 ha.  

- Nội dung đầu tư: Đường trục chính và hệ thống mương thoát nước nội bộ 

CCN. 

Đường trục chính vào CCN: Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 

đường trục chính vào CCN có chiều dài L = 269,59m, bề rộng nền đường Bn = 

24,0m (bao gồm: mặt đường, vỉa hè và dải phân cách). Tuy nhiên, theo Quyết định 

số 2456/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 

1/500) Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam và 04 dự án ván dán tại xã Quế 

Thọ, huyện Hiệp Đức, thì đường trục chính có bề rộng nền đường là 20,5m (bao 

gồm: lòng và lề đường). 

3. Về thời gian đầu tư: Từ năm 2020 đến năm 2022. 

4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức có diện tích 

17,7 ha, phù hợp với đối tượng được hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công 

nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh theo điểm c khoản 2 điều 7 Quyết định số 

06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam, với mức hỗ trợ 

tối đa không quá 15 tỷ đồng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh và UBND tỉnh bố trí vốn 

theo danh mục dự án tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 

HĐND tỉnh và Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam. 
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IV. Kết luận 

Dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức dự kiến 

tổng mức đầu tư là 18.028.802.000 đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 

không quá 15.000.000.000 đồng.  

Về quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 

số 2456/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 

(tỷ lệ 1/500) Nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam và 04 dự án ván dán tại xã 

Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, diện tích 17,7 ha với đầy đủ tất cả các nội dung như cơ 

cấu sử dụng đất, phân khu chức năng, hạ tầng kỹ thuật,… Tuy nhiên, đến ngày 

21/6/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1913/QĐ-UBND về 

việc thành lập CCN Quế Thọ 3, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, với quy mô diện 

tích 17,7ha; trong đó có nhà máy chế biến gỗ MDF Quảng Nam của Công ty cổ 

phần Gỗ công nghiệp Quảng Nam. Vì vậy, nhằm thống nhất tên gọi theo đúng quy 

định, đề nghị UBND huyện Hiệp Đức làm việc với cơ quan có thẩm quyền để điều 

chỉnh tên gọi của Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 tại 

Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 cho phù hợp và đảm bảo quy 

định. 

Về quy hoạch hạ tầng giao thông: Đề nghị UBND huyện Hiệp Đức chịu 

trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch cục bộ hạng mục giao thông của Cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; đồng 

thời hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và 

triển khai các bước tiếp theo./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TĐDA, KTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Thanh 

 

 

 



UBND TtNH QUANG NAM CONG bA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
S TAI CHINH DQc 1p - Tir do - Hnh phtic 

S: 366 /STC-DT Quang Nam, ngày 4 tháng 02 näm 2020 

V/v Tham gia kin v ngun vn 
và khá näng can dôi von dr an Cm 
cOng nghip Quê Th9 3 

KInh giri: So K hoch và Du tu tinh Quãng Narn. 

SO Tài chInh nhn duçc Cong van s 147/SKHDT-KTN ngày 10/02/2020 ci:ia 
SO Kê hoch và Dâu tu die ngh tharn gia kiên ye nguôn von và khá näng can dôi 
von ho trç' dâu tu xây dirng Cong trmnh Ciim cong nghip Quê Tb9 3, kern theo TO 
trInh so 12/TTr-UBND ngày 05/02/2020 cüa UBND huyn Hip Dirc và Báo cáo die 
xuât chü truo'ng dâu tu so ngày 31/01/2020 cüa Phong Kinh tê và H. tang huyn Hip 
DiLrc. 

Vn d nay, SO Tài chInh có kin nhu sau: 

Theo Báo cáo d xut chü truang du tu dir an Ciim cong nghip Qu Th9 3 do 
Phông Kinh tê và H. tang huyn Hip Dirc 1p ngày 31/01/2020 thI dir an dâu tu xây 
dimg gôm các hang mic: Duè'ng tnc chInh vào ciirn cong nghip có chiêu dài L = 
269,59m, mt cat ngang BnOn = 2x7,5m(mt) + 2x3,0rn(via he) = 24,0m và h thông 
muong thoát nuOc ni b trong cim cong nghip có tOng chiêu dài L = 400m, khau 
d ông cong D = (60-100)cm, có tong mOe dâu ti' dr kiên 18.028.802.000 dông, 
trong do von ngân sách tinh (dà nghj thâm djnh): 15.000.000.000 dong, von ngân sách 
huyn: 3.028.802.000 dông. 

Theo Quyt djnh s 1913/QD-UBND ngày 21/6/2018 cüa UBND tinh v vic 
thành 1p Cim cong nghip Quê Th9 3, thI Cim cong nghip nay có quy mO din tIch 
là 17,7 ha. 

Theo quy djnh tai  dim c khoân 2 diu 7 Quyt djnh s 06/201 2/QD-UBND 
ngày 17/4/20 12 cüa UBND tInh ban hành Quy chê quàn l và mi dai dlâu tu ciim 
cong nghip trên da bàn tinh Qti.àng Nam cO nêu: "Dói vái các huyn mien mi: 
Cym cong nghip diçn tich tIt 15 ha den ththi 30 ha, m&c ho trç' tOi da khOng qua 
15 t) dông". 

Wn nay, chñ du tu không cung cp dy dü các h so, tài lieu lien quan dn quy 
hoch chi tiêt ciim cong nghip nêu trên nell SO Tài chinh khong dt thông tin chInh 
xac ye dir an (hang miic duOng tric chInh vào ciim cong nghip và h thông mirong 
thoát nixOc ni b neu trên có näm trong ciirn cong nghip hay không, có phti hcip vOi 
quy mO quy hoeh duc duyt hay khong) die tham gia thâm dinh nguôn vOn dâu tu. 

Do vy, SO Tài chInh d nghi SO K hoch và Du tu lam vic cii th vOi thu du 
tu ye quy hoch chi tiêt cyrn cong nghip nêu trên. Trên co sO do, can cir quy chê 
quàn 1 và iru diãi dâu tu cim cOng nghip trên dja bàn tinh theo Quyêt djnh sO 
06/2012/QD-UBND ngày 17/4/2012 cüa UBND tinh và ké hoch von närn 2020 ho 
tn cho cOng tác nay, SO Kê hoch và Dâu tu tham muu UBND tinh bô ti-I vOn ho trçr 
di,r an cho phü hcip. 



KIT. GIAM BOC 
PHO GIAM DOC 

- ---- 
-&iQuôc Tuân 

Noi nhân: 
- Nhix trên; 
- UBND tinh (báo cáo); 
- UBND huyn Hip Dirc; 
- Luu: VT, TCDT. 
(D: \!May Chien!cong lrinM!nam 2020\ Van 
ban Cong van gi'! So KHDT ye thain dinh ngvon 
von Du an Cum Cong nghiep Que Tho 3.dox) 

Trên day là kin tham gia cüa S Tài chInh, kInh giri Si K hoach  vâ Du tu 
xem xét, tong h?p./. 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  198     /SCT-QLCN 

V/v thẩm định Báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án CCN 

Quế Thọ 3, huyện Hệp Đức. 

            Quảng Nam, ngày  20   tháng 02 năm 2020 

     

           Kính gửi:    Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Sở Công Thương nhận được Công văn số 164/SKHĐT-TĐDA ngày 

13/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án CCN Quế Thọ 3, huyện Hệp Đức. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở 

Công Thương có ý kiến sau: 

a. Căn cứ pháp lý: 

CCN Quế Thọ 3 được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1919/QĐ-

UBND ngày 21/6/2018 với tổng diện tích 17,7ha, vì vậy đủ điều kiện đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật CCN Quế Thọ 3. 

b. Tính cấp thiết phải đầu tư: 

CCN Quế Thọ 3 hiện thu hút 01 doanh nghiệp vào đầu tư với 05 dự án hoạt 

động trong lĩnh vực chế biến gỗ, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%, giải quyết gần 150 lao 

động tại địa phương. 

Hiện nay, đường giao thông trong CCN Quế Thọ 3 chưa đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong Cụm. 

Vì vậy, đầu tư xây dựng CCN Quế Thọ 3 là cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng 

kỹ thuật, tạo điều kiện các nhà máy hiện trạng sản xuất ổn định. 

c. Nguồn vốn: 

Mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh theo từng năm (2020-2022) nêu trong báo cáo, 

đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND trên cơ sở cân đối nguồn ngân 

sách của tỉnh. 

Trên đây là ý kiến của Sở Công Thương, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Hiệp Đức (để biết);   

- Lưu: VT, QLCN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

  

                                                                                                            NGUYỄN QUANG THỬ 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:  233 /SXD-PQH 

 V/v ý kiến thẩm định chủ trương 

đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp 

Tây An 1, xã Duy Trung, huyện 

Duy Xuyên và Cụm công nghiệp 

Quế Thọ 3, huyện Hiệp Đức  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Quảng Nam, ngày  25 tháng 02 năm 2020 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 

          

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam  
 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm 

định chủ trương đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tây An 1, xã Duy Trung, 

huyện Duy Xuyên và Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, huyện Hiệp Đức, Sở Xây 

dựng có ý kiến sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng 

Hiện nay, quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (kể 

cả cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết) thuộc 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện theo Nghị định 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6243/UBND-KTN ngày 

31/10/2018. Theo đó, hai hồ sơ đề nghị đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tây 

An 1, huyện Duy Xuyên và hạ tầng Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, huyện Hiệp 

Đức chưa nêu sự phù hợp với quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp; đề 

nghị tổng hợp ý kiến của UBND huyện Duy Xuyên và UBND huyện Hiệp Đức. 

2. Về đấu nối với Quốc lộ 14E 

Liên quan đến tuyến đường trục chính vào Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, vị 

trí đấu nối với Quốc lộ 14E có nằm trong danh mục các điểm đấu nối Quốc lộ 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 05/8/2010; 

về mở rộng đấu nối và tổ chức đấu nối, đề nghị tổng hợp ý kiến của Sở Giao 

thông vận tải. 

3. Về chi phí đầu tư:  

Hồ sơ kèm theo báo cáo đề xuất không thể hiện rõ cơ cở đề xuất các căn cứ 

xây dựng bằng tính tổng vốn đầu tư dự kiến. Trong trường hợp lập bằng phương 

pháp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 (Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở, kế hoạch 

thực hiện dự án, biện pháp tổ chức thi công định hướng, điều kiện thực tiễn 

thực hiện dự án, các yêu cầu cần thiết khác của dự án và hệ thống định mức, 
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đơn giá xây dựng, các chế độ, chính sách liên quan), đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư có ý kiến để các đơn vị lập theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 đê điều chỉnh cho phù hợp. 

 Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng! 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

- UBND huyện Duy Xuyên (p/hợp); 

- UBND huyện Hiệp Đức (p/hợp); 

- Lưu: Vt, Qh, LH6 
(D:\Dropbox\LeHung 2020\Chu truong dau tu\@Ha tang 

CCN Tay An 1 - D.Xuyen  va Que Tho 3 - H.Duc\2020-

CV.doc) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

     

Thư  BPGS EMS Fax Đưa tay 

 Ngô Ngọc Hùng 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   310/SKHĐT-TĐDA Quảng Nam, ngày 06 tháng 3 năm 2020 

Về chủ trương đầu tư dự án Cụm 

công nghiệp Quế Thọ 3 và Cụm 

công nghiệp Tây An 1. 

 

 

    Kính gửi:  Ủy ban Nhân dân tỉnh. 

     

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1124/UBND-KTN ngày 

05/3/2020 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Quế 

Thọ 3 và Cụm công nghiệp Tây An 1. Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UBND huyện Hiệp Đức và UBND huyện 

Duy Xuyên báo cáo một số nội dung như sau: 

1. Dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3: 

- Về tình hình hoạt động: Hiện nay, tại Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, 

Công ty cổ phần Gỗ công nghiệp Quảng Nam đã hoàn thành xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật và đi vào hoạt động 03/05 dự án theo chủ trương của UBND tỉnh 

Quảng Nam có tổng diện tích xây dựng là 11,77/17,70ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 

66,5%. 

- Về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: UBND huyện 

Hiệp Đức đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sạch đối với Cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3 có tổng diện tích quy hoạch là 17,7ha theo Quyết định số 

1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập 

Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. 

- Về nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ qua các năm: Đến nay, Cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3 chưa được hỗ trợ đầu tư hạ tầng từ nguồn ngân sách tỉnh theo 

Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam (theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 và Quyết định số 

15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh). 

- Sự cần thiết phải đầu tư dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 được xây 

dựng từ năm 2015, tuyến đường chính huyết mạch dẫn vào cụm công nghiệp đã 

được đầu tư nhưng quy mô chưa đáp ứng cho hoạt động sản xuất của cụm công 

nghiệp. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước nội bộ cũng chưa được đầu tư hoàn 

chỉnh và đồng bộ. Vì những lý do đó, việc đầu tư xây dựng dự án Cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3 là cần thiết để kịp thời giải quyết bức xúc cho doanh nghiệp 

và người dân đang hoạt động sản xuất tại cụm công nghiệp. Dó đó, UBND 

huyện Hiệp Đức đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt 

chủ trương đầu tư dự án. 

2. Dự án Cụm công nghiệp Tây An 1: 

- Về tình hình hoạt động: Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định của 

UBND tỉnh về thành lập Cụm CN Tây An 1, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn 

vị liên quan trong công tác xúc tiến đầu tư  và đã có 16 doanh nghiệp vào đầu tư 
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sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hơn 2.700 công nhân. Tỷ lệ lấp đầy khoảng 

70%. 

- Về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: Trong những năm 

qua, khi doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư sản xuất tại CCN, tuỳ theo yêu cầu 

cũng như quy mô sản xuất, diện tích đất doanh nghiệp cần, UBND huyện ứng 

tiền ngân sách để tập trung đền bù GPMB và bàn giao đất sạch theo quy định. 

Sau khi nộp tiền sử dụng đất, một phần tiền hoàn trả ngân sách về GPMB, một 

phần tập trung đầu tư một số hạ tầng thiết yếu cơ bản phục vụ như các tuyến 

đường giao thông, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh.  

- Về nguồn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ qua các năm: Đến nay, Cụm công 

nghiệp Tây An 1 chưa được hỗ trợ đầu tư hạ tầng từ nguồn ngân sách tỉnh theo 

Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam (theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 và Quyết định số 

15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh). 

- Sự cần thiết phải đầu tư dự án: Hạ tầng về giao thông nội bộ trong CCN 

có khoảng 2,35 km đã được đầu tư qua nhiều năm, do nguồn kinh phí hạn hẹp 

nên chỉ đầu tư kết cấu mặt đường thâm nhập nhựa, bề rộng mặt đường 5,5m hiện 

nay đã xuống cấp, một số tuyến chưa có thoát nước dọc, một số tuyến là đường 

đất và cấp phối. Hằng năm, huyện cũng thường xuyên duy tu bảo dưỡng để đảm 

bảo khai thác tốt nhưng do xe tải nặng nên đường cũng thường xuyên hư hỏng 

gây khó khăn cho vận chuyển của doanh nghiệp. Dó đó, nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ 

thuật nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, UBND huyện Duy Xuyên 

đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án. 

Trên đây là báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư dự 

án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 và Cụm công nghiệp Tây An 1, kính đề nghị 

UBND tỉnh xem xét, quyết định./.  

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- UBND huyện Hiệp Đức; 

- Lưu: VT, TĐDA(Bình).                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND HUYỆN HIỆP ĐỨC 

PH.KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Hiệp Đức, ngày 31 tháng 01 năm 2020 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

Dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 

Địa điểm: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 
 
 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 01/7/2014;  

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

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

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

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

Căn cứ Công văn số 7149/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án đầu tư công vào kế 

hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh, 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Đức kính trình UBND tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư xây dựng dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 với các nội dung 

chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. 

Hạng mục: Đường trục chính và hệ thống thoát nước nội bộ cụm công 

nghiệp. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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

4. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng 

Nam. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 

a) Dự kiến tổng mức đầu tư: 18.028.802.000 đồng. 

b) Nguồn vốn đầu tư: 

                       + Ngân sách tỉnh hỗ trợ:                  15.000.000.000 đồng 

                       + Ngân sách huyện:                           3.028.802.000 đồng 

c) Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn: Năm 2020 – 2022. 
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Năm 
Nguồn vốn (đồng) 

Tổng cộng Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện  

Năm 2020 4.000.000.000 4.000.000.000 0 

Năm 2021 8.500.000.000 7.000.000.000 1.500.000.000 

Năm 2022 5.528.802.000 4.000.000.000 1.528.802.000 

Tổng cộng 18.028.802.000 15.000.000.000 3.028.802.000 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022 

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

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 

hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

a) Sự cần thiết đầu tư: 

 Hiệp Đức là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, hầu hết người dân làm 

nông nghiệp, đời sống còn rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, các mô hình trồng 

trọt chăn nuôi được nhân dân triển khai rất hiệu quả nhưng khó khăn trong khâu 

tiêu thụ, sản phẩm nông nghiệp không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong 

những năm gần đây, cùng với sự phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, huyện Hiệp Đức cũng dần hình thành các cụm công nghiệp, thu hút 

được nhiều nhà đầu tư lớn, tiêu thụ được sản phẩm nông nghiệp của địa phương 

và giải quyết được công ăn việc làm cho người dân, tăng thu nhập ổn định đời 

sống. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng yếu kém là trở ngại lớn nhất, trong đó mạng lưới 

giao thông vận chuyển hàng hoá gặp rất nhiều khó khăn do đường nhỏ hẹp và 

chưa được đầu tư đồng bộ. 

Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, huyện Hiệp Đức được xây dựng từ năm 

2015, công trình đã góp phần giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn 

định và nâng cao đời sống của bộ phận người dân trong xã Quế Thọ, huyện Hiệp 

Đức. Đến nay, bộ mặt cụm công nghiệp đã có Công ty cổ phần gỗ công nghiệp 

Quảng Nam đầu tư dây chuyền, công nghệ sản xuất hiện đại, xây dựng nhà máy 

chế biến gỗ MDF với tổng vốn đầu tư tính đến nay hơn 150 tỷ đồng. Nhà máy 

có diện tích hơn 10ha, gồm bãi tập kết nguyên vật liệu, hệ thống nhà xưởng chế 

biến và bước vào giai đoạn đầu hoạt động với công suất đạt 30%, tương đương 

mỗi năm sản xuất, chế biến 75.000m
3
 sản phẩm gỗ các loại. Hiện tại, cụm công 

nghiệp đã xây dựng 03 nhà máy của công ty CP Gỗ công nghiệp Quảng Nam và 

đang nghiên cứu triển khai 02 nhà máy mới tại cụm công nghiệp. Theo quy 

hoạch, cụm công nghiệp Quế Thọ 3 sẽ nâng diện tích lên 80ha, thu hút nhiều 

doanh nghiệp, nhà máy sản xuất chế biến, tiêu thụ nguồn nguyên liệu sẵn có của 

địa phương và các vùng lân cận, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp trên địa bàn huyện Hiệp Đức. 

Hiện tại, tuyến đường trục chính huyết mạch dẫn vào cụm công nghiệp đã 

được đầu tư xây dựng nhưng rất tạm bợ, mặt đường bằng bê tông chỉ rộng 

khoảng 01 làn xe chạy nên việc vận chuyển nguyên liệu đến nhà máy và sản 
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phẩm đi tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước nội 

bộ trong cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, hầu hết là mương đất bị 

bồi lấp, do vậy vào mùa mưa nước không thoát hết gây ra xỏi lở đất đắp mái 

taluy làm bồi lấp đất sản xuất nông nghiệp khu vực xung quanh cụm công 

nghiệp và tràn vào nhà dân làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và 

đời sống sinh hoạt của người dân. Từ thực tế nêu trên, việc đầu tư xây dựng dự 

án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 là hết sức cần thiết và cấp bách để kịp thời giải 

quyết bức xúc cho người dân, làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng, quản lý, 

khai thác cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt. 

b) Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư: Đầu tư xây dựng dự án Cụm 

công nghiệp Quế Thọ 3 (Hạng mục: Đường trục chính và hệ thống thoát nước 

nội bộ cụm công nghiệp) là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương và đúng với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại các văn bản sau:  

- Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thành lập Cụm công nghiệp Quế Thọ 3; Địa điểm: Xã Quế Thọ, 

huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035; 

2. Mục tiêu, qui mô, địa điểm, phạm vi đầu tư và diện tích chiếm đất: 

2.1. Mục tiêu của dự án: Đáp ứng được nhu cầu lưu thông hàng hóa, đảm 

bảo thoát nước của cụm công nghiệp; tạo môi trường thuận lợi thu hút kêu gọi 

các nhà đầu tư; góp phần đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện; giải quyết việc làm ổn định, cải thiện thu nhập và cuộc sống cho người 

dân trong huyện và khu vực; thay đổi cơ cấu nông nghiệp bằng sản xuất công 

nghiệp và dịch vụ. 

2.2. Quy mô và phạm vi đầu tư: Xây dựng mới đường trục chính vào cụm 

công nghiệp Quế Thọ 3 dài 269,59m theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ 

(TCXDVN 104-2007); Xây dựng mới hệ thống mương thoát nước nội bộ trong 

cụm công nghiệp dài 400m bằng ống cống bê tông ly tâm khẩu độ từ 60cm đến 

100cm. 

2.2.1. Đường trục chính vào cụm công nghiệp: 

- Chiều dài xây dựng L=269,59m; 

- Cấp đường: Đường phố nội bộ theo TCVN 104:2007; 

- Tốc độ thiết kế:   Vtk=30Km/h; 

- Bề rộng nền đường:  Bn= 24,0m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bm= 2 x 7,5m = 15,0m; 

- Bề rộng vỉa hè:   Bh= 2 x 3,0m = 6,0m; 

- Bề rộng dải phân cách:  Bpc= 3,0m; 



4 

 

- Tải trọng thiết kế: Kết cấu áo đường: trục xe 100kN; Cống: H30-XB80. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

- Nút giao: Thiết kế cùng mức. 

a) Bình đồ tuyến: Hướng tuyến theo quy hoạch đã được duyệt; điểm đầu 

giao với QL14E tại km40+00 và điểm cuối giao với đường nội bộ của cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3. 

b)Trắc dọc: Cao độ thiết kế phù hợp với các điểm khống chế, điểm đầu khớp 

nối với QL14E, điểm cuối khớp nối với đường nội bộ trong cụm công nghiệp; cao 

độ thiết kế đảm bảo chân taluy thiết kế mới bên trái tuyến trùng với chân taluy 

đường cũ. 

c) Trắc ngang tuyến: Nền đường rộng 24,0m; mặt đường rộng (7,5x2)m, 

dốc ngang mặt 2%; vỉa hè rộng (2x3,0)m, dốc ngang vỉa hè 2%; dải phân cách ở 

giữa rộng 3,0m. 

d) Kết cấu mặt đường từ trên xuống gồm các lớp sau: 

+ Lớp BTXM M350 đá 1x2 dày 24cm; 

+ Lót giấy dầu; 

+ Lớp cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 20cm; 

+ Đắp đất K.98 dày 30cm. 

e) Kết cấu vỉa hè: Bằng bê tông đá 1x2 M200 dày 5cm; đắp đất vỉa hè đầm 

chặt K.95. 

f) Bó vỉa: Bó vỉa vỉa hè bằng BTXM M250 đá 1x2 cao 13cm lắp ghép,  

móng bó vỉa bằng bê tông đổ tại chỗ M250 đá 1x2 trên lớp dăm sạn đệm dày 

10cm; bó vỉa dải phân cách bằng BTXM M250 đá 1x2 có kích thước 

(50x20x100)cm lắp ghép đặt trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. 

g) Hố trồng cây: Cách khoảng 8m bố trí 01 hố trồng cây có kích thước 

(1,0x1,0)m bằng BTXM M150 đá 1x2. 

h) Hệ thống thoát nước dọc: Thiết kế hệ thống thoát nước dọc hai bên 

tuyến bằng ống buy bê tông ly tâm lắp ghép có khẩu độ 80cm và 100cm đặt trên 

lớp móng dăm sạn đệm dày 20cm, dẫn nước từ mặt đường và đấu nối vào hệ 

thống mương dọc trong cụm công nghiệp; Hố ga: Đan hố ga bằng BTCT M200 

đá 1x2, thân hố ga bằng BTXM M150 đá 2x4, móng hố ga bằng BTXM M150 

đá 4x6 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. 

i) Nút giao thông (có 03 nút): Nút đầu tuyến giao với đường QL14E, nút 

cuối tuyến giao đường nội bộ cụm công nghiệp và nút giao với đường dân sinh 

hiện trạng; kết cấu áo đường nút đầu tuyến và cuối tuyến giống kết cấu áo 

đường trên tuyến chính; hoàn trả và kết nối đường dân sinh với tuyến chính có 

kết cấu bằng BTXM M300 đá 1x2 dày 20cm trên lớp móng CPĐD Dmax25 dày 

15cm. 

j) Cống thoát nước: Trên tuyến bố trí 02 cống thoát nước gồm: 01 cống hộp 

1[200x200]cm tại km0+26,95 và 01 cống thủy lợi D100 tại Km0+129,37. 
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- Kết cấu cống tròn: Đốt cống bằng BTCT M200 đá 1x2 lắp ghép. Tường 

đầu, tường cánh bằng bê tông M150 đá 2x4. Sân cống, sân gia cố, móng tường 

đầu, móng tường cánh, chân khay sân cống, chân khay sân gia cố bằng bê tông 

M150 đá 4x6, tất cả đặt trên lớp lót đá dăm đệm dày 10cm. 

- Kết cấu cống hộp: Bê tông thân cống hộp bằng BTCT 30Mpa đặt trên lớp 

đệm bê tông 8Mpa dày 10cm. Tường đầu, tường cánh bằng bê tông 12Mpa đá 

2x4. Sân cống, sân gia cố, móng tường đầu, móng tường cánh, chân khay sân 

cống, chân khay sân gia cố bằng bê tông 12Mpa đá 4x6, tất cả đặt trên lớp lót đá 

dăm đệm dày 10cm.  

k) An toàn giao thông: Thiết kế vạch sơn biển báo theo quy chuẩn 

QCVN41:2016/BGTVT 

2.2.2. Hệ thống mương thoát nước nội bộ trong cụm công nghiệp: Xây 

dựng mới hệ thống thoát nước nội bộ trong cụm công nghiệp có tổng chiều dài 

là 400m bằng ống buy bê tông ly tâm lắp ghép có khẩu độ từ 60cm đến 100cm 

đặt trên lớp móng dăm sạn đệm dày 20cm, thu gom nước trong phạm vi nhà 

máy, kết nối với hệ thống mương dọc đường trục chính vào cụm công nghiệp và 

dẫn nước về phía hạ lưu; Hố ga: Đan hố ga bằng BTCT M200 đá 1x2, xà mũ hố 

ga bằng bê tông đá 2x4 M200, thân hố ga bằng BTXM M150 đá 2x4, móng hố 

ga bằng BTXM M150 đá 4x6 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm.    

2.3. Địa điểm xây dựng: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

2.4. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 02 ha. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án và nguồn vốn đầu tư:  

a) Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 18.028.802.000 đồng (Mười tám tỷ, 

không trăm hai mươi tám triệu, tám trăm lẻ hai ngàn đồng chẵn). 

b) Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện. 

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện: Năm 2020-2022. 

5. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện:   

a) Căn cứ lập sơ bộ tổng mức đầu tư: 

- Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của chính phủ về Quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư 06/2016/TT-BXD về việc hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

-  Các định mức: Định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo công 

bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; Định mức số 1091/QĐ-

BXD ngày 26/12/2011 của bộ xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây 

dựng công trình phần bổ sung; Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 kèm 

theo quyết định số: 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi 

và bổ sung phần lắp đặt. 

- Giá vật liệu quý III/2019 theo công bố giá vật liệu xây dựng số: 69/CB-

LS ngày 13/11/2019 của Liên sở  TC-XD tỉnh Quảng Nam. Một số loại vật liệu  

đặc chủng tham khảo giá của các nhà cung cấp. 
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- Giá vật liệu quý III/2019 theo công bố giá vật liệu xây dựng 

số: 8725/SXD-QLXD ngày 01/11/2019 của Sở xây dựng thành phố Đà Nẵng.  

- Tham khảo tập đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Nam ban hành kèm 

theo quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh Quảng 

Nam. 

- Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc Ban hành đơn giá và quy định về tính cước vận chuyển hàng hóa 

bằng ô tô được thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam;  Quyết định số 1252/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 17/4/2012 về việc 

Đính chính một số loại đường trong bảng tính đơn giá cước vận chuyển tại 

khoản 1, mục II, Phụ lục I kèm theo Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 

19/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Quyết định số 452/QĐ-UNBD tỉnh Quảng Nam ngày 03/02/2015 về việc 

công bố xếp loại đường bộ các tuyến tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh để xác định 

cước vận tải đường bộ từ năm 2015. 

- Quyết định số 640/QĐ-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 04/4/2011 

về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011. 

- Quyết định số 79/QĐ-BXD, ngày 15/02/2017 của Bộ Xây Dựng về việc 

công bố Định mức chi phí quản lý Dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình. 

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 về việc quy định quyết 

toán Dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính về 

việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí thẩm định Dự án đầu 

tư xây dựng. 

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 về việc qui định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây 

dựng. 

- Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

b) Tổng mức đầu tư dự án: Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 

25/3/2015 của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo 

đó, tại khoản 2, điều 5 thì tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo một 

trong các phương pháp:  

- Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu 

cần thiết khác của dự án; 

- Xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

- Xác định từ dữ liêu chi phí các công trình tương tự và đang thực hiện. 

b1. Khái toán đường trục chính vào cụm công nghiệp Quế Thọ 3: Dài 

269,59m được đầu tư theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ (TCXDVN 104-2007) 
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có có nền đường rộng 24m = 2x7,5m (phần xe chạy)+3m (dải phân cách)+2x3m 

(vỉa hè) và các công trình trên tuyến. Theo các công trình tương tự thuộc huyện 

Hiệp Đức đã đầu tư cùng cấp thì đơn giá xây dựng được duyệt khoảng 40,45 

tỷ/Km.  

+ Chi phí xây lắp đường trục chính: 0,27 Km x 40,45 tỷ = 10,905 tỷ.  

b2. Khái toán hệ thống thoát nước nội bộ: Dài 400m bằng ống buy bê tông 

ly tâm lắp ghép có khẩu độ từ 60cm đến 100cm và các hạng mục khác. Theo các 

công trình tương tự thuộc huyện Hiệp Đức đã đầu tư cùng cấp thì đơn giá xây 

dựng được duyệt khoảng 5,375 tỷ/Km. 

+ Chi phí xây lắp thoát nước nội bộ: 0,4 Km x 5,375 tỷ = 2,15 tỷ.  

Vậy tổng giá trị xây lắp (b1+b2):  10,905 tỷ+2,15 tỷ = 13,055 tỷ. 

b3. Tổng mức đầu tư: 18.028.802.000 đồng (Mười tám tỷ, không trăm hai 

mươi tám triệu, tám trăm lẻ hai ngàn đồng chẵn). Gồm: 

Stt Hạng mục chi phí Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng sau thuế 13.055.269.000 

 Trong đó:       + Đường trục chính 10.905.269.000 

                        + Hệ thống thoát nước nội bộ 2.150.000.000 

2 Chi phí quản lý dự án 318.786.00 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 892.299.000 

4 Chi phí khác 305.284.000 

5 Chi phí dự phòng  1.457.164.000 

6 Chi phí BTTH- GPMB 2.000.000.000 

 Tổng mức đầu tư 18.028.802.000 

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hưởng, tác động về môi trường, xã 

hội, tính toán hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội: 

a) Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội: 

- Khu vực xây dựng dự án chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, xa khu dân 

cư nên việc tác động đến môi trường, xã hội không ảnh hưởng đến dân sinh, 

cũng như các hoạt động khác. 

- Sau khi xây dựng công trình, môi trường sinh thái trong khu vực sẽ thay 

đổi theo chiều hướng tốt hơn, tạo môi trường cảnh quan thông thoáng sạch đẹp 

cho khu vực; đảm bảo thoát nước mặt cho cụm công nghiệp.  

- Trong quá trình thi công xây dựng, việc vận chuyển vật liệu và thi công 

công trình sẽ hình thành một số tác động tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường 

sinh thái như: Bụi bặm, chất thải, tiếng ồn từ các hoạt động xây dựng, . . . Vì thế, 

cần phải có những biện pháp kiểm soát phòng tránh để hạn chế những tác động 

tiêu cực đó. 

b) Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: Khi dự án được đầu 

tư hoàn thành đưa vào khai thác sử sụng sẽ đáp ứng được mục tiêu đầu tư đề ra. 
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7. Các giải pháp tổ chức thực hiện: 

- Chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức. 

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

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện, trong đó: 

                  Ngân sách tỉnh hỗ trợ:                  15.000.000.000 đồng 

                  Ngân sách huyện:                           3.028.802.000 đồng 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022. 

- Tiến độ thực hiện và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020-2022. 

Năm 
Nguồn vốn (đồng) 

Tổng cộng Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện  

Năm 2020 4.000.000.000 4.000.000.000 0 

Năm 2021 8.500.000.000 7.000.000.000 1.500.000.000 

Năm 2022 5.528.802.000 4.000.000.000 1.528.802.000 

Tổng cộng 18.028.802.000 15.000.000.000 3.028.802.000 

8. Kết luận và kiến nghị: 

Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo và đưa vào kế hoạch đầu tư năm 

2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Đức kính trình UBND tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 với các nội dung nêu trên. 

Trên đây là nội dung Báo cáo chủ trương đề xuất đầu tư dự án Cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3, kính đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét và quyết định. 

              
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Sở KH&ĐT tỉnh Q.Nam; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Thọ 
 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HIỆP ĐỨC 
   

  Số: 13/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                

Hiệp Đức, ngày 05 háng 02 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  

Dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 01/7/2014;  

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

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

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về 

sửa dổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2018/NĐ-CP 

ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu 

tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ 

chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035; 

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, địa điểm: xã Quế 

Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, 

Theo Công văn số 7149/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án đầu tư công vào kế 

hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh, 

UBND huyện Hiệp Đức kính trình UBND tỉnh Quảng Nam và đề nghị 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, với các nội 

dung sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. 

Hạng mục: Đường trục chính và hệ thống thoát nước nội bộ cụm công nghiệp 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức. 
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6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 18.028.802.000 đồng (Mười tám tỷ 

không trăm hai mươi tám triệu tám trăm lẻ hai ngàn đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 13.055.269.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 318.786.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 892.299.000 đồng; 

- Chi phí khác: 305.284.000 đồng; 

- Chi phí BTTH GPMB: 2.000.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 1.457.164.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. 

9. Mức vốn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian thưc hiện:  

Năm 
Nguồn vốn (đồng) 

Tổng cộng Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện 

Năm 2020 4.000.000.000 4.000.000.000 0 

Năm 2021 8.500.000.000 7.000.000.000 1.500.000.000 

Năm 2022 5.528.802.000 4.000.000.000 1.528.802.000 

Tổng cộng 18.028.802.000 15.000.000.000 3.028.802.000 

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

Cụm công nghiệp. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 

12. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

- Các hồ sơ liên quan khác. 

UBND huyện Hiệp Đức kính trình UBND tỉnh Quảng Nam và đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư công trình Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 với các nội dung nêu 

trên./. 
 

 
Nơi nhận:                                                                                       
- UBND tỉnh Quảng Nam;                                                                                 

- Sở KH&ĐT Quảng Nam; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Như Công 
 

 

                                             

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HIỆP ĐỨC 
   

  Số: 12/TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                

Hiệp Đức, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 

    Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 01/7/2014;  

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

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

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về 

sửa dổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2018/NĐ-CP 

ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu 

tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ 

chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035; 

Căn cứ Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, địa điểm: xã Quế 

Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, 

Theo Công văn số 7149/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án đầu tư công vào kế 

hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh, 

UBND huyện Hiệp Đức kính trình UBND tỉnh Quảng Nam và đề nghị Sở 

Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho 

dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, với các nội dung sau: 
 

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. 

Hạng mục: Đường trục chính và hệ thống thoát nước nội bộ cụm công nghiệp 

2. Dự án nhóm: C 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. 



 

 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 18.028.802.000 đồng (Mười tám tỷ không trăm 

hai mươi tám triệu tám trăm lẻ hai ngàn đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 13.055.269.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 318.786.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 892.299.000 đồng; 

- Chi phí khác: 305.284.000 đồng; 

- Chi phí BTTH GPMB: 2.000.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 1.457.164.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. 

9. Mức vốn, phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian thưc hiện:  

Năm 
Nguồn vốn (đồng) 

Tổng cộng Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện 

Năm 2020 4.000.000.000 4.000.000.000 0 

Năm 2021 8.500.000.000 7.000.000.000 1.500.000.000 

Năm 2022 5.528.802.000 4.000.000.000 1.528.802.000 

Tổng cộng 18.028.802.000 15.000.000.000 3.028.802.000 

10. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

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

Cụm công nghiệp.  

12. Thời gian thực hiện phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020-2022. 

13. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

Vậy, UBND huyện Hiệp Đức kính trình UBND tỉnh Quảng Nam và đề 

nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh quan tâm xem xét, cho ý kiến thẩm định về 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3./. 
 

 
Nơi nhận:                                                                                       
- UBND tỉnh Quảng Nam;                                                                                 
- Sở KH&ĐT Quảng Nam; 

- Lưu: VT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Như Công 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HIỆP ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 27/BC-UBND Hiệp Đức, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

BÁO CÁO  

Thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Công trình: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 

UBND huyện Hiệp Đức báo cáo thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 với các nội dụng chính sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

- Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp 

Đức lập kèm theo Báo cáo ngày 31/01/2020. 

- Tờ trình số 46/TTr-KT&HT ngày 31/01/2020 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

về việc đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ SỬ DỤNG TRONG THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13. 

2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

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

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

4. Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa dổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ 

về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2018/NĐ-CP ngày 

31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế 

đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

5. Công văn số 7149/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án đầu tư công vào kế hoạch 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh. 

6. Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thành lập Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, địa điểm: xã Quế Thọ, huyện 

Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

7. Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Hội đồng thẩm định của UBND huyện Hiệp Đức. 
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2. Cơ quan thường trực: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hiệp Đức. 

3. Hình thức thẩm định: Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI 

ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. 

Hạng mục: Đường trục chính và hệ thống thoát nước nội bộ cụm công nghiệp 

2. Dự án nhóm: C 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. 

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 2ha. 

9. Dự kiến tổng mức đầu tư: 18.028.802.000 đồng (Mười tám tỷ không trăm 

hai mươi tám triệu tám trăm lẻ hai ngàn đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 13.055.269.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 318.786.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 892.299.000 đồng; 

- Chi phí khác: 305.284.000 đồng; 

- Chi phí BTTH GPMB: 2.000.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 1.457.164.000 đồng. 

10. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới đường trục chính vào cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3 dài 269,59m theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ (TCXDVN 104-

2007); xây dựng mới hệ thống mương thoát nước nội bộ trong cụm công nghiệp 

dài 400m bằng ống cống bê tông ly tâm khẩu độ từ 60cm đến 100cm. 

a) Đường trục chính vào cụm công nghiệp: 

- Chiều dài xây dựng L=269,59m; 

- Cấp đường: Đường phố nội bộ theo TCVN 104:2007; 

- Tốc độ thiết kế:   Vtk=30Km/h; 

- Bề rộng nền đường:  Bn= 24,0m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bm= 2 x 7,5m = 15,0m; 

- Bề rộng vỉa hè:   Bh= 2 x 3,0m = 6,0m; 

- Bề rộng dải phân cách:  Bpc= 3,0m; 

- Tải trọng thiết kế:  

+ Kết cấu áo đường: Trục xe 100kN;  

+ Cống: H30-XB80. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

- Nút giao: Thiết kế cùng mức. 

b) Hệ thống mương thoát nước nội bộ trong cụm công nghiệp: Xây dựng mới 

hệ thống thoát nước nội bộ trong cụm công nghiệp có tổng chiều dài là 400m bằng 
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ống buy bê tông ly tâm lắp ghép có khẩu độ từ 60cm đến 100cm đặt trên lớp móng 

dăm sạn đệm dày 20cm, thu gom nước trong phạm vi nhà máy, kết nối với hệ 

thống mương dọc đường trục chính vào cụm công nghiệp và dẫn nước về phía hạ 

lưu. Đan hố ga bằng BTCT M200 đá 1x2, xà mũ hố ga bằng bê tông đá 2x4 M200, 

thân hố ga bằng BTXM M150 đá 2x4, móng hố ga bằng BTXM M150 đá 4x6 trên 

lớp dăm sạn đệm dày 10cm. 

11. Nguồn vốn đầu tư đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách 

huyện. 

12. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đề nghị thẩm định: Cụm công nghiệp. 

13. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):  

Năm 
Nguồn vốn (đồng) 

Tổng cộng Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện 

Năm 2020 4.000.000.000 4.000.000.000 0 

Năm 2021 8.500.000.000 7.000.000.000 1.500.000.000 

Năm 2022 5.528.802.000 4.000.000.000 1.528.802.000 

Tổng cộng 18.028.802.000 15.000.000.000 3.028.802.000 

14. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

1. Sự tuân thủ các thủ tục, thẩm định nội bộ, hoàn thiện hồ sơ dự án: Tuân thủ. 

2. Sự phù hợp của dự án đối với nguồn vốn đầu tư, sự phù hợp về mục đích, 

đối tượng đầu tư bằng nguồn vốn dự kiến sử dụng: Dự án sử dụng nguồn vốn đầu 

tư phù hợp về mục đích, đối tượng và tổng nguồn vốn. 

3. Khả năng bố trí vốn cho dự án: Phân kỳ đầu tư và bố trí vốn như trên là 

phù hợp với khả năng cân đối vốn. 

4. Mức vốn dự kiến bố trí cho dự án theo từng nguồn vốn và tiến độ thời 

gian bố trí vốn: Mức vốn dự kiến bố trí và tiến độ thời gian thực hiện như trên 

là phù hợp. 

III. KẾT LUẬN 

Dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 đề xuất nguồn vốn và mức vốn đầu tư phù 

hợp khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện để trình cấp có thẩm quyền thẩm 

định phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.  

Trên đây là ý kiến báo cáo thẩm định nội bộ về nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. UBND huyện Hiệp Đức kính đề 

nghị UBND tỉnh Quảng Nam và Sở Kế hoạch đầu tư xem xét thẩm định, phê 

duyệt./. 
  

 

Nơi nhận:                                                                                       
- UBND tỉnh Quảng Nam;                                                                                 
- Sở KH&ĐT Quảng Nam; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Như Công 



 4 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HIỆP ĐỨC  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 28/BC-UBND Hiệp Đức, ngày 05 tháng  02  năm 2020 

BÁO CÁO  

Thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  

Công trình: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 

UBND huyện Hiệp Đức báo cáo thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư công trình Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 với các nội dụng chính sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

- Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp 

Đức lập kèm theo Báo cáo ngày 31/01/2020. 

- Tờ trình số 46/TTr-KT&HT ngày 31/01/2020 của Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng về việc đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ SỬ DỤNG TRONG THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13. 

2. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. 

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

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

4. Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa dổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính 

phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2018/NĐ-CP ngày 

31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ 

chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

5. Công văn số 7149/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc điều chỉnh và bổ sung danh mục dự án đầu tư công vào kế 

hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách tỉnh. 

6. Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thành lập Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, địa điểm: xã Quế Thọ, 

huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. 

7. Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
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1. Hội đồng thẩm định của UBND huyện Hiệp Đức. 

2. Cơ quan thường trực: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hiệp Đức. 

3. Hình thức thẩm định: Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Quế Thọ 3. 

Hạng mục: Đường trục chính và hệ thống thoát nước nội bộ cụm công nghiệp 

2. Dự án nhóm: C 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Hiệp Đức. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. 

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 2ha. 

9. Dự kiến tổng mức đầu tư: 18.028.802.000 đồng (Mười tám tỷ không trăm 

hai mươi tám triệu tám trăm lẻ hai ngàn đồng). Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 13.055.269.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 318.786.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 892.299.000 đồng; 

- Chi phí khác: 305.284.000 đồng; 

- Chi phí BTTH GPMB: 2.000.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 1.457.164.000 đồng. 

10. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới đường trục chính vào cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3 dài 269,59m theo tiêu chuẩn đường phố nội bộ (TCXDVN 

104-2007); xây dựng mới hệ thống mương thoát nước nội bộ trong cụm công 

nghiệp dài 400m bằng ống cống bê tông ly tâm khẩu độ từ 60cm đến 100cm. 

a) Đường trục chính vào cụm công nghiệp: 

- Chiều dài xây dựng L=269,59m; 

- Cấp đường: Đường phố nội bộ theo TCVN 104:2007; 

- Tốc độ thiết kế:   Vtk=30Km/h; 

- Bề rộng nền đường:  Bn= 24,0m; 

- Bề rộng mặt đường:  Bm= 2 x 7,5m = 15,0m; 

- Bề rộng vỉa hè:   Bh= 2 x 3,0m = 6,0m; 

- Bề rộng dải phân cách:  Bpc= 3,0m; 

- Tải trọng thiết kế:  

+ Kết cấu áo đường: Trục xe 100kN;  

+ Cống: H30-XB80. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

- Nút giao: Thiết kế cùng mức. 

b) Hệ thống mương thoát nước nội bộ trong cụm công nghiệp: Xây dựng 
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mới hệ thống thoát nước nội bộ trong cụm công nghiệp có tổng chiều dài là 400m 

bằng ống buy bê tông ly tâm lắp ghép có khẩu độ từ 60cm đến 100cm đặt trên lớp 

móng dăm sạn đệm dày 20cm, thu gom nước trong phạm vi nhà máy, kết nối với 

hệ thống mương dọc đường trục chính vào cụm công nghiệp và dẫn nước về phía 

hạ lưu. Đan hố ga bằng BTCT M200 đá 1x2, xà mũ hố ga bằng bê tông đá 2x4 

M200, thân hố ga bằng BTXM M150 đá 2x4, móng hố ga bằng BTXM M150 đá 

4x6 trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. 

11. Nguồn vốn đầu tư đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách 

huyện. 

12. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đề nghị thẩm định: Cụm công nghiệp. 

13. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án):  

Năm 
Nguồn vốn (đồng) 

Tổng cộng Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện 

Năm 2020 4.000.000.000 4.000.000.000 0 

Năm 2021 8.500.000.000 7.000.000.000 1.500.000.000 

Năm 2022 5.528.802.000 4.000.000.000 1.528.802.000 

Tổng cộng 18.028.802.000 15.000.000.000 3.028.802.000 

14. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

1. Về sự cần thiết đầu tư:  

Hiệp Đức là huyện miền núi của tỉnh Quảng nam, hầu hết người dân làm 

nông nghiệp, đời sống còn rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, các mô hình trồng 

trọt chăn nuôi được nhân dân triển khai rất hiệu quả nhưng khó khăn trong khâu 

tiêu thụ, sản phẩm nông nghiệp không đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong những 

năm gần đây, cùng với sự phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

huyện Hiệp Đức cũng dần hình thành các cụm công nghiệp, thu hút được nhiều 

nhà đầu tư lớn, tiêu thụ được sản phẩm nông nghiệp của địa phương và giải quyết 

được công ăn việc làm cho người dân, tăng thu nhập ổn định đời sống. Tuy nhiên 

cơ sở hạ tầng yếu kém là trở ngại lớn nhất, trong đó mạng lưới giao thông vận 

chuyển hàng hoá gặp rất nhiều khó khăn do đường nhỏ hẹp và chưa được đầu tư 

đồng bộ. 

Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, huyện Hiệp Đức được xây dựng từ năm 2015, 

công trình đã góp phần giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định và 

nâng cao đời sống của bộ phận người dân trong xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức. 

Đến nay, bộ mặt cụm công nghiệp đã có Công ty cổ phần gỗ công nghiệp Quảng 

Nam đầu tư dây chuyền, công nghệ sản xuất hiện đại, xây dựng nhà máy chế biến 

gỗ MDF với tổng vốn đầu tư tính đến nay hơn 150 tỷ đồng. Nhà máy có diện tích 

hơn 10ha, gồm bãi tập kết nguyên vật liệu, hệ thống nhà xưởng chế biến và bước 

vào giai đoạn đầu hoạt động với công suất đạt 30%, tương đương mỗi năm sản 

xuất, chế biến 75.000m
3
 sản phẩm gỗ các loại. Hiện tại, cụm công nghiệp đã xây 
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dựng 03 nhà máy của công ty CP Gỗ công nghiệp Quảng Nam và đang nghiên 

cứu triển khai 02 nhà máy mới tại cụm công nghiệp. Theo quy hoạch, cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3 sẽ nâng diện tích lên 80ha, thu hút nhiều doanh nghiệp, nhà 

máy sản xuất chế biến, tiêu thụ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương và các 

vùng lân cận, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 

huyện Hiệp Đức. 

Hiện tại, tuyến đường trục chính huyết mạch dẫn vào cụm công nghiệp đã 

được đầu tư xây dựng nhưng rất tạm bợ, mặt đường bằng bê tông chỉ rộng 

khoảng 01 làn xe chạy nên việc vận chuyển nguyên liệu đến nhà máy và sản 

phẩm đi tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước nội bộ 

trong cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, hầu hết là mương đất bị bồi 

lấp, do vậy vào mùa mưa nước không thoát hết gây ra xỏi lở đất đắp mái taluy 

làm bồi lấp đất sản xuất nông nghiệp khu vực xung quanh cụm công nghiệp và 

tràn vào nhà dân làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống 

sinh hoạt của người dân. Từ thực tế nêu trên, việc đầu tư xây dựng dự án Cụm 

công nghiệp Quế Thọ 3 là hết sức cần thiết và cấp bách để kịp thời giải quyết bức 

xúc cho người dân, làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng, quản lý, khai thác 

cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt.. 

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

dung hồ sơ trình tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Phù hợp với quy hoạch: Đầu tư xây dựng dự án Cụm công nghiệp Quế 

Thọ 3 (Hạng mục: Đường trục chính và hệ thống thoát nước nội bộ cụm công 

nghiệp) là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và 

đúng với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại các văn bản sau:  

- Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thành lập Cụm công nghiệp Quế Thọ 3; Địa điểm: Xã Quế Thọ, 

huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; 

- Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến năm 2035. 

4. Hiệu quả kinh tế - xã hội và tính khả thi của dự án: Khi dự án được đầu tư 

hoàn thành đưa vào khai thác sử sụng sẽ đáp ứng được mục tiêu đầu tư đề ra. 

Chủ đầu tư có đầy đủ điều kiện năng lực tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 

5. Về quy mô đầu tư: Với quy mô đầu tư như trên là phù hợp với quy hoạch, 

nhu cầu và định hướng phát triển của địa phương, của tỉnh. 

6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án theo quy định 

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 

và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về quản lý đầu 

tư xây dựng, đồng thời tham mưu UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư và lập các thủ tục liên quan để đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế 
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hoạch và Đầu tư thẩm định chủ trương đầu tư dự án. 

III. KẾT LUẬN 

Dự án Cụm công nghiệp Quế Thọ 3 đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nội bộ về chủ trương đầu tư dự án Cụm công 

nghiệp Quế Thọ 3. UBND huyện Hiệp Đức kính đề nghị UBND tỉnh Quảng 

Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thẩm định./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- UBND tỉnh Quảng Nam;                                                                                 
- Sở KH&ĐT Quảng Nam; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Như Công 
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