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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  1214  /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 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng, huyện Đông Giang 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Đông Giang tại Tờ trình số 

23/TTr-UBND ngày 28/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 124/BC-

SKHĐT ngày 09/3/2020 và hồ sơ kèm theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019 và các Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về bổ sung dự 

án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, số 36/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông 

đến trung tâm xã Kà Dăng, huyện Đông Giang; với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng, huyện Đông 

Giang. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực theo 

quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

6. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.795.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, bảy trăm 
chín mươi lăm triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 13.300.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện Đông Giang: Bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: 

Đầu tư xây dựng tuyến đường dài khoảng 1,0Km, với quy mô kỹ thuật: 
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- Mặt cắt ngang: Bnền = 6,5m = 3,5m(mặt) + 2x1,5m(lề). Gia cố lề mỗi bên 

1,0m, kết cấu giống kết cấu mặt đường. 

- Cấp đường: Đường cấp V miền núi theo TCVN 4054:2005. 

- Tải trọng tính toán: 

Tính áo đường: Trục xe 10T. 

Tính công trình: H30-XB80.  

- Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng. 

- Xây dựng hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước ngang,... và hệ thống ATGT 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

41:2016/BGTVT).  

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 68/BC-UBND ngày 28/02/2020 của UBND 

huyện Đông Giang. 

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

124/BC-SKHĐT ngày 09/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, TC, XD, GTVT; 

- UBND huyện Đông Giang;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN.               
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\To Trinh\TT 2020\3 09.TTr PD chu truong dau tu du an Duong 

trung tam xa Ka Dang h Dong Giang.docx) 

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:  124  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  09 tháng 03 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 

28/02/2020 của UBND huyện Đông Giang trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng. 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: Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư. 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 68/BC-UBND ngày 28/02/2020 của UBND 

huyện Đông Giang. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 67/BC-UBND 

ngày 28/02/2020 của UBND huyện Đông Giang. 

5. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 120/BC-SKHĐT 

ngày 06/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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. 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; 

3. Các văn bản liên quan khác: 

- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 

ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 

đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh 

quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
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- 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. 

- 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 Giao thông vận tải. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Đông Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 14.795.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, bảy trăm 
chín mươi lăm triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 13.300.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện Đông Giang: Bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông.  

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020. 

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

1. Sở Giao thông vận tải (Công văn số 435/SGTVT-QLCLCT ngày 

04/03/2020): 

- Về sự cần thiết đầu tư: Tuyến đường được đầu tư sẽ kết nối từ trung tâm xã 

Kà Dăng đến thôn Hiệp được thuận lợi, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ do 

không phải đi qua đoạn ngầm tràn trên đường ĐH3.ĐG (đoạn giáp với đường An 

Điềm - Kà Dăng - A Sờ). 

- Về sự phù hợp quy hoạch: Đoạn tuyến có trong Quy hoạch nông thôn mới 

xã Kà Dăng được UBND huyện Đông Giang phê duyệt tại Quyết định số 

1036/QĐ-UBND ngày 27/6/2013.  

- Về quy mô đầu tư xây dựng: Hồ sơ đề xuất xây dựng đoạn tuyến theo quy 

mô cấp V miền núi (TCVN 4054-2005), nền đường rộng 6,5m, mặt đường và lề 

gia cố rộng 5,5m là phù hợp với quy mô của các tuyến đường kết nối hai đầu đoạn 
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tuyến. Tuy nhiên để sau này nâng cấp mở rộng theo quy hoạch không phải đào 

thêm taluy dương, đề nghị mở rộng bằng với quy hoạch là 7,5m. Kết cấu mặt 

đường BTXM, trục xe 10T. Chiều dài cống bằng khổ nền đường, tải trọng thiết 

kế H30-XB80.       

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Trong những năm qua hệ thống giao thông trên 

địa bàn xã Kà Dăng ngày càng được đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch nông thôn 

mới, đảm bảo kết nối trung tấm hành chính xã đến đường An Điềm - Kà Dăng - 

A Sờ và các thôn trong địa bàn xã. Tuy nhiên hiện trạng còn đoạn tuyến từ trung 

tâm xã Kà Dăng đến thôn Hiệp chưa được đầu tư xây dựng, nên người dân khu 

vực phải đi qua đoạn ngầm tràn trên đường ĐH3.ĐG (đoạn giáp với đường An 

Điềm - Kà Dăng - A Sờ) với cự ly xa, nguy hiểm và không an toàn trong mùa mưa 

lũ. Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch đáp ứng nhu 

cầu đi lại thuận lợi, an toàn của nhân dân khu vực, việc đầu tư xây dựng Đường 

giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng là cần thiết.  

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 

dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng 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: Danh mục 

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

trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định 

số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. Quy mô dự án phù hợp với Quy hoạch 

nông thôn mới xã Kà Dăng được UBND huyện Đông Giang phê duyệt tại Quyết 

định số 1036/QĐ-UBND ngày 27/6/2013. 

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 14.795.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

C theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

5. Các nội dung đầu tư: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung:  

Đầu tư xây dựng tuyến đường dài khoảng 1,0Km, với quy mô kỹ thuật: 

- Mặt cắt ngang: Bnền = 6,5m = 3,5m (mặt) + 2x1,5m (lề). Gia cố lề 2x1,0m 

giống kết cấu mặt đường. 

- Cấp đường: Đường cấp V miền núi theo TCVN 4054:2005. 

- Tải trọng tính toán: 

Tính áo đường: Trục xe 10T. 

Tính công trình: H30-XB80.  

- Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng. 
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- Xây dựng hệ thống rãnh dọc, cống thoát nước ngang,.... và hệ thống ATGT 

theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT).  

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

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

sách tỉnh và ngân sách huyện là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn 

ngân sách tỉnh dự kiến bố trí 13.300.000.000 đồng giai đoạn 2020-2022 (theo Báo 

cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 120/BC-SKHĐT ngày 

06/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) và phần vốn ngân sách huyện Đông Giang 

dự kiến bố trí 1.495.000.000 đồng năm 2020 (theo Báo cáo thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn số 67/BC-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện 

Đông Giang) 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; qua xem xét các văn bản thẩm định nguồn 

vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tiến độ thực hiện dự án 

2020-2022. 

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: 

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án được lập trên cơ sở dự tính khối lượng theo 

thiết kế sơ bộ và định mức, đơn giá công việc thực hiện theo quy định của nhà 

nước; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi 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. 

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 ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng. Kính đề 

nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND H.Đông Giang; 
- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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 UBND TỈNH QUẢNG NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:  120/BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  06 tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

dự án đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng, huyện Đông Giang 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang. 

   

Theo đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 

đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng của UBND huyện Đông Giang tại 

Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 28/02/2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn dự án, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 67/BC-UBND ngày 

28/02/2020 của UBND huyện Đông Giang. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 68/BC-

UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện Đông Giang. 

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

huyện đầu tư dự án số 69/BC-UBND ngày 28/02/2020 của UBND huyện Đông 

Giang. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

2. 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. 

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

hoạch đầu tư công năm 2020. 

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

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020. 

5. Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về đánh 

giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu 

tư công năm 2020. 

6. Công văn số 435/SGTVT-QLCLCT ngày 04/3/2020 của Sở Giao thông 
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Vận tải về tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng. 

III. Tổ chức thẩm định 

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

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

286/SKHĐT-QHTH ngày 03/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định 

1. Tên dự án: Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang 

(theo ủy quyền tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh). 

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 14.795 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách tỉnh 13.300 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện Đông Giang 1.495 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 13.300 triệu đồng. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông 

đường bộ. 

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2022. 

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

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 552/STC-ĐT 

ngày 06/3/2020 của Sở Tài chính) 

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh đã thống 

nhất bổ sung dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 

2020, đồng thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND 

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

nhà nước năm 2020 đã giao danh mục 28 dự án đầu tư khởi công mới, trong đó 

có dự án này. Tuy nhiên chưa được giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng như 

mức bố trí vốn cho từng dự án. 
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Về mức bố trí vốn năm 2020: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân 

đối trong dự nguồn kế hoạch vốn 2020 số tiền 256.663 triệu đồng cho 28 dự án 

khởi công mới để tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho dự án này phù hợp. Nhu 

cầu vốn còn lại đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 để 

thực hiện dự án đảm bảo thời gian theo Luật Đầu tư công năm 2019 (dự án 

nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm). 

Về tổng mức đầu tư từng dự án: Theo Sở Tài chính, năm 2021 là năm đầu 

thời kỳ ổn định ngân sách mới nên khả năng tăng thu, vượt thu là rất khó, hơn 

nữa phải trích 50% nguồn tăng thu, 70% nguồn vượt thu để tạo nguồn cải cách 

tiền lương, nên nguồn cân đối tăng thêm để thực hiện các đề án mới trình 

HĐND tỉnh và bổ sung vốn đầu tư gặp khó khăn, do vậy  đề nghị Sở Kế hoạch 

đầu tư nghiên cứu tham mưu tổng mức đầu tư dự án trên phù hợp, trong khả 

năng cân đối vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt. 

Về mặt kỹ thuật, hiệu quả dự án: Đây là dự án giao thông thuộc lĩnh vực 

chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải, đề nghị chủ đầu tư lấy ý kiến của Sở 

Giao thông vận tải.  

Ngoài ra, Sở Tài chính có ý kiến như sau: Theo báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, do tuyến đường hiện trạng từ trung tâm hành chính xã mới Ninh 

Phước (được thành lập trên cơ sở sáp nhập 02 xã Quế Phước và Quế Ninh, trung 

tâm hành chính xã mới đặt tại xã Quế Ninh) đến trung tâm hành chính huyện 

Nông Sơn còn nhỏ hẹp, đi lại khó khăn, mùa mưa thường xuyên ngập lũ,… nên 

UBND huyện Nông Sơn đề xuất xây dựng mới tuyến đường ô tô khoảng 7,9km 

từ trung tâm hành chính xã mới đến Trung tâm hành chính huyện. Tuy nhiên, 

nội dung đề xuất này chưa được nghiên cứu, so sánh với phương án cải tạo, 

nâng cấp tuyến đường hiện trạng cũ và đối chiếu với quy hoạch hệ thống giao 

thông. 

Do đó, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc lại với chủ đầu tư làm rõ 

về đề xuất phương án, quy mô đầu tư từng dự án, và lấy ý kiến của Sở Giao 

thông Vận tải để làm cơ sở thẩm định chủ trương đầu tư. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về quy trình thủ tục đầu tư 

Dự án đã được HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 2020 

theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. 

UBND huyện Đông Giang đã thực hiện đúng tr nh tự thủ tục về lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Về tổng mức đầu tư 
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Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Đông Giang, UBND tỉnh báo cáo 

HĐND tỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 

11/12/2019 là 14.795 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 13.300 triệu đồng. Tuy 

nhiên, tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019, HĐND tỉnh chỉ giao danh mục dự án, không giao tổng mức đầu tư. 

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư dự án trên cơ sở 

Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh, báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư của UBND huyện Đông Giang; ý kiến thẩm định chủ trương 

đầu tư dự án của Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 435/SGTVT-QLCLCT 

ngày 04/3/2020. 

3. Về nguồn vốn đầu tư 

Đối với nguồn ngân sách huyện: UBND huyện Đông Giang đã thẩm định 

nguồn và khả năng cân đối nguồn từ ngân sách huyện tại Báo cáo số 69/BC-

UBND ngày 28/02/2020 và bố trí kế hoạch vốn năm 2020. 

Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019, HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và đầu tư từ năm 2020 theo Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn vốn 

ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 

của UBND tỉnh. 

4. Về cân đối vốn 

Đối với nguồn ngân sách huyện: Tại Báo cáo số Báo cáo số 69/BC-

UBND ngày 28/02/2020, UBND huyện Đông Giang thống nhất bố trí 1.495 

triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện thực hiện đầu tư dự án năm 2020. 

Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí 13.300 triệu đồng thực hiện đầu tư phù 

hợp với khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh. 

5. Mức vốn bố trí đối với nguồn ngân sách tỉnh 

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh bố trí 13.300 triệu đồng từ 

nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, 

kể từ năm 2020. 

 III. Kết luận 

Dự án đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng dự kiến có tổng mức 

đầu tư 14.795 triệu đồng đã được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung vào 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh và 

đầu tư từ năm 2020 theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019, HĐND 

tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị 

quyết số 35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-
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HĐND ngày 17/12/2019; UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 

trí 13.300 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và phù hợp trong khả năng cân đối 

thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2020. 

Đề nghị UBND huyện Đông Giang hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định 

báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo; cân đối nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện thực hiện đầu 

tư phần còn lại là 1.495 triệu đồng. 

  
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, QHTH, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 435/SGTVT-QLCLCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  04  tháng 3 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường 

giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng. 

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

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 261/SKHĐT-TĐDA 

ngày 27/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng, 

huyện Đông Giang, kèm theo hồ sơ và Báo cáo giải trình số 76/BC-UBND 

ngày 02/3/2020 của UBND huyện Đông Giang. Sau khi nghiên cứu, Sở Giao 

thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Về sự cần thiết phải đầu tư: 

Xã Kà Dăng hiện tại đã có các tuyến đường ô tô đến trung tâm xã kết 

nối từ đường An Điềm – Kà Dăng – A Sờ. Dự án Đường đến trung tâm xã Kà 

Dăng theo báo cáo đề xuất là đường giao thông kết nối từ đường ĐH3.ĐG 

đến đường bê tông hiện trạng để đến trung tâm xã Kà Dăng. Dự án này đã 

được HĐND tỉnh thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết 

số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; được UBND tỉnh Quảng Nam giao chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020 tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 16/12/2019. Nếu tuyến đường 

được đầu tư sẽ tạo điều kiện cho việc kết nối từ trung tâm xã đến khoảng 270 

hộ dân thôn Hiệp, xã Kà Dăng được thuận lợi, đặc biệt là đảm bảo an toàn 

trong mùa mưa lũ do không phải đi qua đoạn ngầm tràn trên đường ĐH3.ĐG 

(đoạn giáp với đường An Điềm – Kà Dăng – A Sờ). 

2. Về sự phù hợp với quy hoạch: Đoạn tuyến thiết kế có trong Quy 

hoạch nông thôn mới xã Kà Dăng đã được UBND huyện Đông Giang phê 

duyệt tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 27/6/2013. 

3. Về quy mô đầu tư xây dựng: 

- Hồ sơ đề xuất xây dựng đoạn tuyến theo quy mô đường cấp V miền 

núi (TCVN 4054-2005), nền đường rộng 6,5m, mặt đường và lề gia cố rộng 

5,5m là phù hợp với quy mô của các tuyến đường kết nối hai đầu đoạn tuyến. 

Tuy nhiên, để sau này nâng cấp mở rộng theo quy hoạch không phải đào thêm 

taluy dương, đề nghị nền đường mở rộng bằng với quy hoạch là 7,5m.  
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- Kết cấu mặt đường BTXM, trục xe 10T. 

- Chiều dài cống bằng khổ nền đường, tải trọng thiết kế H30-XB80. 

Vậy, kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp thẩm định. 
 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLCLCT. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:  67 /BC-UBND     Đông Giang, ngày 28  tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ  

Công trình: Đƣờng Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng 

Địa điểm: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

 

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

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường quản lý đầu tư vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu 

Chính phủ; 

Căn cứ Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

quản lý vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; 

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 Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư v/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân 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; 
I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Đông Giang là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam nằm cách trung tâm tỉnh 

lỵ Quảng Nam 145 km về phía tây bắc. Trung tâm huyện đặc tại thị trấn Prao trục 

đường Hồ Chí Minh. Huyện có 10 xã và 1 thị trấn. Ranh giới được xác định: Đông giáp 

với huyện Hoà Vang Thành phố Đà Nẵng, Tây giáp huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam, 

Bắc giáp với tỉnh thừa thiên Huế, Nam giáp với huyện Nam Giang và huyện Đại Lộc 

Quảng Nam. 

Địa hình huyện Đông Giang rất phức tạp, chủ yếu là địa hình đồi núi cao, có 

độ dốc lớn từ Tây Bắc đến Đông Nam, bị chia cắt thành nhiều vùng. Nơi cao nhất là 

đỉnh Cà Xiêng (huyện Tây Giang) cao 2,053m nằm ở biên giới Việt - Lào, nơi thấp 

nhất nằm tại xã Kà Dăng là 40m. Đất sản xuất nông nghiệp phân bổ rải rác dọc theo 

Sông suối và một số thung lũng nhỏ. Nền địa chất vùng dự án chủ yếu là đất vàng đỏ 

trên đá cấp 4, hoặc đất vàng nhạt trên đá cát và dăm cuội kết. Ngoài ra xen lẫn với 

địa hình đất cồn cát, vẫn có một bộ phận đất màu nông nghiệp, nằm rải rác tại các 

Khu, Điểm dân cư hiện hữu, địa hình rất thuận lợi cho phát triển hạ tầng dân cư và 

canh tác nông nghiệp. 
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Huyện Đông Giang vừa mới được chia tách ra từ huyện Hiên cũ theo Nghị 

định 72/2003 của Chính phủ, tận dụng triệt để thế mạnh của huyện về tiềm năng 

kinh tế là một huyện trọng điểm của tỉnh trong chiến lược đầu tư phát triển kinh tế 

xã hội cùng với sự đầu tư của tỉnh nhằm phát triển Kinh tế xã hội của huyện. 

Phấn đấu ổn định và phát triển kinh tế xã hội, từng bước cải thiện đời sống 

nhân dân, trước mắt là các nhu cầu ăn, ở, đi lại, học hành và khám chữa bệnh. 

Tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của huyện như tăng giá trị 

sản lượng nông lâm ngư nghiệp. 

Phấn đấu giảm hộ đói nghèo tiến đến không còn hộ đói nghèo. 

Về phát triển nông thôn: Xây dựng phát triển đồng bộ kinh tế xã hội và kết 

cấu hạ tầng với quốc phòng, đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi giữa các vùng. 

Hoàn chỉnh nâng cấp từng bước giao thông từ trung tâm huyện đến các xã, 

đảm bảo nhu cầu đi lại và phát triển của nhân dân. 

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƢ, ĐÁNH 

GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ 

1. Sự cần thiết đầu tƣ: 

Giao thông vận tải là cơ sở cần thiết thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế xã 

hội, cũng như tạo điều kiện cho các ngành khác cùng phát triển theo. việc đầu tư xây 

dựng dự án này giải quyết được các vấn đề sau: 

- Đáp ứng được sự cần thiết đi lại của nhân dân trong vùng, là yếu tố quan 

trọng tạo điều kiện nâng cao đời sống kinh tế và văn hóa cho cộng đồng. 

- Phù hợp với sự phát triển chung trong khu vực huyện Đông Giang và của tỉnh 

Quảng Nam. 

- Góp phần phát triển cơ sở hạ tầng ở địa phương về lĩnh vực giao thông, từng 

bước xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, giúp nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào miền núi. 

- Vì những lý do nêu trên, việc đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông này rất 

cần thiết và cấp bách cho sự phát triển chung của khu vực. 

2. Các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về sự phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch đầu tƣ: 

- Tuyến đường được đầu tư xây dựng phù hợp với nguyện vọng nhân dân địa 

phương xã Kà Dăng. 

- Tuyến đường hoàn thành tăng cường khả năng lưu thông, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc đi lại, phát triển kinh tế rừng, vận chuyển hàng hóa, khai thác sản phẩm 

cây lâm nghiệp của nhân dân trong vùng. Giảm khoảng cách và thời gian di chuyển 

từ xã Kà Dăng với QL 14G và trung tâm hành chính huyện Đông Giang so với 

hướng tuyến Kà Dăng – A Sờ đến trung tâm hành chính huyện. 

- Việc đề xuất đầu tư xây dựng tuyến Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà 

Dăng phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng. 

III. MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƢ 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

1.1. Mục tiêu dài hạn: 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng 

nhằm mục đích phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của 
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người dân trong vùng. Góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, liên kết giữa các 

thôn trong vùng với các trung tâm kinh tế; tạo động lực phát triển kinh tế, chính trị 

và an ninh quốc phòng. Tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo vệ môi trường của địa phương. Tăng cường khả năng kết nối liên vùng đảm bảo 

giao thông thông suốt, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo 

An ninh - Quốc phòng và phòng tránh giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai. Góp phần ổn 

định đời sống sinh hoạt và phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống, xoá đói 

giảm nghèo của nhân dân, phát triển kinh tế rừng, khai thác cây lâm nghiệp... 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Tuyến đường được đầu tư mới từ thôn Hiệp (cầu khe Ba Trăm) đến giáp 

đường ĐH3 chiều dài l=1,0 Km sẽ hoàn chỉnh được tuyến đường nằm trong quy 

hoạch nông thôn mới của xã Kà Dăng (đường liên thôn mở mới từ thôn Hiệp đến 

cầu Ba Nga dài 2km).  

- Tránh sự cô lập và giảm khoảng cách di chuyển từ trung tâm xã Kà Dăng đến 

trung tâm hành chính huyện Đông Giang và các vùng lân cận như Tà Lu, Sông Kôn, 

Jơ Ngây và A Ting vào mùa mưa do ngầm tràn Bà Nga bị ngập. 

- Góp phần ứng phó với các sự cố bị cô lập của các thôn Tu Núc, A Chôm 1, A 

Chôm 2 với Trung tâm xã Kà Dăng khi thủy điện Sông Kôn gặp sự cố. 

2. Quy mô đầu tƣ: 

2.1. Phân tích lựa chọn nội dung đầu tƣ: Tuyến đường được thiết kế đi theo 

hướng quy hoạch nông thôn mới có điểm đầu từ thôn Hiệp nối tại cầu Khe Ba Trăm 

có bề rộng mặt cầu là 5m đi theo dọc sườn đồi và đường mòn tự phát đến điểm cuối 

tiếp giáp đường ĐH3.ĐG có mặt cắt ngang Bnền = 1m+3,5m+1m=5,5m. vì vậy đề 

xuất lựa chọn quy mô đầu tư dự án trên là Đường cấp V vùng núi theo TCVN 4054-

2005. 

 2.2. Quy mô đầu tƣ: 

a. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 1,0km: 

- Điểm đầu tại Km0+00 giáp nối cầu Khe Ba Trăm tại thôn Hiệp.   

- Điểm cuối giáp đường ĐH3. 

- Cấp đường: Tuyến được thiết kế theo đường cấp V vùng núi theo TCVN 

4054-2005 

- Tốc độ thiết kế   : + Vtk=30 Km/h  

         + Vtk=10 Km/h tốc độ qua nút. 

- Bề rộng mặt đường  : B mặt = 3,5m. 

- Bề rộng lề đường   : BLề đường   = 2x1,50m (gia cố lề mỗi bên 1m) 

- Bề rộng nền đường  : BNền=3,5(mặt)+2x1,50(lề đường)= 6,5m. 

- Dốc ngang mặt đường  : 2% 

- Dốc ngang lề đường : 4% 

- Dốc dọc tối đa   : Imax = 10%  

- Kết cấu áo đường : 

 + Bê tông xi măng M300 đá 1x2, dày 24cm. 

 + Giấy dầu chống thấm 

 + Cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 18cm. 
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 + Đắp K98 dày 30cm đối với nền đắp, lu lèn K98 đối với nền đào. 

- Tải trọng trục thiết kế nền mặt đường: 10T theo 22TCN 223-95. 

- Tải trọng thiết kế cống qua đường: H30-XB80 theo 22TCN 18-79 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 4%; 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố 

bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 20cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%; 

 - Hệ thống cống ngang:  

Trên tuyến có tổng cộng 5 cống thoát nước bao gồm 2 cống tròn D100, 02 cống 

tròn D150 và 01 cống bản (80x50)cm. 

Kết cấu thân cống tròn thiết kế theo định hình 78-02X. 

- Ống cống bằng bê tông cốt thép M200. 

- Mối nối ống cống theo kiểu thẳng. 

- Móng cống thiết kế theo định hình 78-02X, cụ thể: 

 + Nếu độ dốc dọc cống i ≤ 5% sử dụng móng đá dăm dày 30cm. 

 + Nếu độ dốc dọc cống i > 5% sử dụng móng bằng bê tông M150 đá 4x6, cứ 2 

đốt giật bậc móng một lần, chiều dày tối thiểu 30cm. 

 Kết cấu thượng hạ lưu: 

Thượng lưu 

- Vật liệu sử dụng làm hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống bằng đá hộc 

xây vữa M100. 

- Gia cố thượng lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

Hạ lưu 

-  Tường đầu, tường cánh và sân cống bằng đá hộc xây vữa M100; đối với sân 

cống có giậc bậc thì bằng bê tông M150. 

- Gia cố hạ lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

c. Hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ: Để đảm bảo an toàn 

giao thông trên tuyến bố trí cọc tiêu, tường hộ lan tại những vị trí nguy hiểm theo 

điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016. 

d. Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Có phương án giải phóng mặt 

bằng riêng. 

3. Địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

3.1. Địa điểm: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

3.2. Phạm vi đầu tư: Điểm đầu tuyến mới tại cầu Khe Ba Trăm thôn Hiệp; 

Điểm cuối giáp đường ĐH3 xã Kà Dăng. Tổng chiều dài tuyến dự kiến L=1,0km. 

IV. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ, KHẢ 

NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VIỆC HUY ĐỘNG CÁC 

NGUỒN VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ:  

a) Căn cứ lập sơ bộ tổng mức đầu tƣ: 

- Căn cứ 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; 
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- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

- Định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo công bố tại Thong tư 

10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 của bộ xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung). 

- Quyết định 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ 

sung). 

- Quyết định 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ 

sung). 

- Quyết định 587/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ 

sung). 

- Quyết định 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ 

sung). 

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư số 

16/QĐ-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. 

- 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. 

- Công văn số 1420/UNBD-KTN ngày 10 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng. 

- Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 3/2/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam 

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 ngày 04/04/2011 của Bộ Giao thông vận tải  

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

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

Nam về việc ban hành cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam  

đính chính Quyết định 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011. 

- Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc ban hành giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh. 

- Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

- Quyết định 33/2004/QĐ-BTC ngày 12 tháng 04 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt. 

- Công văn số 1798/SXD-VP ngày 30/10/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng 

Nam về việc về việc hướng dẫn tạm thời quản lý chi phí xây dựng theo 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. 
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- Nhân công: Tính theo bảng lương Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 

20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng và Quyết định 3076/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 về việc 

thực hiện đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong đó: LTT 

vùng 4: 2.050.000 đồng/tháng. 

- Giá ca máy : Tính bù giá nhiên liệu theo công văn số 1526/UBND-KTN 

ngày 08/5/2008 của UBND tỉnh. 

- Giá vật liệu: Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của 

Liên sở TC-XD tỉnh Quảng Nam. Tham khảo Công bố giá vật liệu xây dựng tại 

thành phố Đà Nẵng. 

b) Khái toán tổng mức đầu tƣ dự án: 

TT Hạng mục công việc Kinh phÝ (®ång) 

1 

Chi phí xây dựng (Đã bao gồm chi 

phí hạng mục chung) 11.071.367.000 

2 Chi phí Quản lý dự án 282.152.000 

3 Chi phí Tư vấn ĐTXD 883.440.000 

4 Chi phí khác 495.186.000 

5 Chi phí dự phòng 636.607.000 

6 Chi phí GPMB 1.426.000.000 

  Tổng cộng 14.794.752.000 

2. Phân bổ nguồn vốn đầu tƣ 

TT Hạng mục công việc 
Kinh phí (đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1. Chi phí xây dựng  11.071.367.000   11.071.367.000 

2. Chi phí quản lý dự án 282.152.000  282.152.000 

3. Chi phí tư vấn 883.440.000  883.440.000 

4. Chi phí khác 495.186.000  495.186.000 

5. Chi phí GPMB   1.426.000.000 1.426.000.000  

6. Chi phí dự phòng 636.607.000  636.607.000 

 Tổng cộng: 13.368.752.000 1.426.000.000 14.794.752.000 

 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 

3. Dự kiến bố trí nguồn vốn theo tiến độ thực hiện 

TT Phân kỳ đầu tƣ 
Kinh phí (ngàn đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 13.368.752 1.426.000 14.794.752 

2 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 
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V. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƢ 

1. Công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2020. 

2. Xây dựng tuyến đƣờng giao thông: Năm 2020. 

VII. PHÂN TÍCH. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG XÃ HỘI; XÁC 

ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI 

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

Đây là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông phục vụ dân sinh khu 

vực dự án và vùng lân cận không có sản xuất kinh doanh, vì vậy chỉ đánh giá sơ bộ 

các tác động đến môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng và biện pháp giảm 

thiểu.   

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

- Phạm vi: Những khu vực chịu tác động trực tiếp của các tuyến đường và các 

vùng chịu tác động gián tiếp. 

- Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án khả thi và thiết kế xây 

dựng các công trình giao thông  22TCN 242-98 của Bộ Giao thông vận tải. 

- Các tiêu chuẩn của nhà nước về môi trường năm 1995. 

1.2. Dự báo những tác động môi trƣờng và đề xuất biện pháp giảm thiểu: 

- Biện pháp giảm thiểu được đề xuất có thể ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tác động 

tới mức có thể chấp nhận được (tác động tàn dư có thể chấp nhận được). 

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu: Giải pháp kỹ thuật xây dựng và thực hiện các 

biện pháp sẽ được thực hiện theo trình tự từ dễ đến khó. bao gồm 5 bước sau: 

i) Ngăn ngừa các tác động: Không tiến hành bất cứ một hoạt động nào hoặc 

không tiến hành một phần của phần việc của hoạt động gây tác động. 

ii) Giảm nhẹ: Giới hạn mức độ hoặc quy mô của hành động và quá trình xuất 

hiện hành động đó. 

iii) Điều chỉnh: Điều chỉnh các tác động thông qua việc sửa chữa hoặc phục 

hồi môi trường bị ảnh hưởng. 

iv) Bảo vệ và duy tu: Giảm hoặc loại bỏ tác động theo thời gian thông qua 

việc bảo tồn hoặc duy tu trong thời gian hoạt động của một hành động. 

v) Đền bù: Bù đắp lại những mất mát do bị tác động bằng cách thay thế hoặc 

cung cấp các nguồn tài nguyên. nhân lực hoặc tạo ra môi trường thay thế. 

- Dự báo những tác động đối với môi trường tự nhiên và đề xuất biện pháp 

giảm thiểu: 

+ Tác động tới chất lượng môi trường không khí trong quá trình thi công và 

khai thác. 

+ Tiếng ồn trong quá trình thi công và khai thác. 

- Biện pháp giảm thiểu:  

+ Giảm thiểu bụi phát sinh do vận chuyển vật liệu thi công. xử lý chất thải rắn 

không được đốt ngoài trời. chọn địa điểm sao cho khói bụi không gây ảnh hưởng 

đến môi trường. các biện pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác động. thậm chí 

ngừng thi công cho đến khi điều kiện thích hợp được thiết lập. Giảm thiểu ô nhiễm 

không khí từ phát thải của dòng xe trong giai đoạn khai thác. Nhìn chung. mức độ 

cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công không ảnh hưởng đến khu 

vực dân cư sinh sống. trong giai đoạn khai thác. tiếng ồn phát sinh từ dòng xe vận 
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hành trên đường là điều cần được quan tâm đặc biệt.  

+ Phương án tuyến khảo sát thiết kế chọn phương án hướng tuyến mới không 

ảnh hưởng đến đời sống. sinh hoạt cũng như các hoạt động văn hóa tín ngưỡng của 

đồng bào dân tộc. 

- Tác động đến môi trường là không thể tránh. tuy nhiên những tác động đó 

đều có thể giảm thiểu. Bổ sung những biện pháp giảm thiểu đối với tác động chưa 

được dự báo và giải quyết các khiếu nại của địa phương về khía cạnh môi trường. 

2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tƣ về Kinh tế - Xã hội: 

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

- Huyện Đông Giang rất mong muốn tiếp nhận nguồn vốn từ tỉnh, các tổ chức 

tài trợ hợp pháp nhằm xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển. Từng bước hoàn 

thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh giao thông đi lại, tăng cường kết 

nối và giao thương hàng hóa. đáp ứng được các yêu cầu cơ bản phục vụ phát triển 

sản xuất và cải thiện đời sống của người dân địa phương. 

- Năng lực Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án phù hợp với tính chất và quy mô 

dự án. 

2.2. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án: 

Dự án sẽ đem lại những hiệu quả rất lớn cho huyện như: 

- Xây dựng tuyến đường đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng lao động sản xuất góp phần 

nâng cao thu nhập. giảm nghèo.  

- Đối với người dân: Dự án tác động trực tiếp và tích cực đến người dân nghèo 

là có chất lượng cuộc sống nâng cao. Thông qua dự án góp phần giải quyết việc làm, 

tạo thu nhập, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn. 

- Khu vực sẽ hưởng lợi từ dự án: Tạo kết cấu hạ tầng nông thôn thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. 

- Giải quyết nhu cầu bức thiết về giao thông của nhân dân khu vực các thôn 

thuộc xã Sông Kôn. Tạo kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn cho sự phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội của xã Sông Kôn nói riêng và huyện Đông Giang nói chung. 
 

VIII. PHÂN CHIA DỰ ÁN THÀNH PHẦN 

1. Mô tả hợp phần: 
 
 

Tên hợp phần Đƣờng Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng  

Mô tả 

Hợp phần này cấu thành từ nhiều công việc đầu tư xây dựng: 

Đầu tư xây dựng mới hoàn thiện nền, mặt đường, cống và các 

công trình phụ trợ dài 1,0km 

Sản phẩm 

Chiều dài tuyến dự kiến L=1,0km. 

Cấp đường: Tuyến được thiết kế theo đường cấp V vùng núi 

theo TCVN 4054-2005 

- Bề rộng nền đường: BNền=3,5(mặt)+2x1,50(lề đường)= 6,5m. 

- Bề rộng mặt đường: B mặt = 3,5m. 

- Bề rộng lề đường: BLề đường   = 2x1,50m (gia cố lề mỗi bên 1m) 

- Dốc ngang mặt đường  : 2% 

- Dốc ngang lề đường : 4% 
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- Dốc dọc tối đa   : Imax = 10%  

- Kết cấu áo đường : 

+ Bê tông xi măng M300 đá 1x2, dày 24cm. 

+ Giấy dầu chống thấm 

+ Cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 18cm. 

+ Đắp K98 dày 30cm đối với nền đắp, lu lèn K98 đối với 

nền đào. 

- Cống thoát nước gồm 5 cống thoát nước bao gồm 2 cống tròn 

D100, 02 cống tròn D150 và 01 cống bản (80x50)cm.  

- Tải trọng xe thiết kế trục 10T; Công trình cống H30-XB80. 

- Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 4% 
 

IX. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang. 

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

3. Dự kiến kinh phí chuẩn bị đầu tƣ: 14.794.752.000 đồng. 

4. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tƣ: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đối ứng 

phần chi phí đền bù. 

5. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tƣ: Quý I năm 2020 
X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

Trên đây là nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Giao 

thông đến Trung tâm xã Kà Dăng. Kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt 

để triển khai các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 

- HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- Sở tài chính tỉnh; 

- Sở GTVT tỉnh; 

- Lưu: Văn thư, BQL. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

( Đã ký) 

 

 

Đinh Văn Hƣơm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG GIANG 

 

Số:69 /BC-UBND 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Đông Giang, ngày 28  tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

( Phần vốn ngân sách huyện) 

Công trình: Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng 

Địa điểm: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

 

UBND huyện Đông Giang nhận được Tờ trình số 37b/TTr-BQL ngày 24/02/2020 

của Ban quản lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn (phần vốn ngân sách huyện) của công trình: Đường Giao thông đến Trung 

tâm xã Kà Dăng. UBND huyện đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn vốn (phần vốn ngân sách huyện) dự án trên như sau: 

Phần thứ nhất: 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH  

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do UBND huyện Đông Giang lập; 

2. Tờ trình thẩm định số 37b/TTr-BQL  ngày 24/02/2020 của BQL dự án ĐTXD-

PTQĐ huyện.  

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

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

dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;  

 Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư V/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết đinh đầu tư chương trình, dự án đầu tư 

công; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

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: UBND huyện Đông Giang. 

Phần thứ hai: 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng. 
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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. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Đông Giang. 

- Đại diện chủ đầu tư: BQL dự án ĐTXD-PTQĐ huyện Đông Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư : 14.794.752.000 đồng.  

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi hai 
nghìn đồng y). 

Trong đó: 

TT 
Phân kỳ đầu 

tư 

Kinh phí (ngàn đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 13.368.752 1.426.000 14.794.752 

 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 

 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:  

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh 13.368.752.000 đồng. 

- Phần vốn còn lại ngân sách huyện Đông Giang bố trí thực hiện. 

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

xây dựng giao thông. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư xây dựng. 

12. Các Thông tin khác: 

12.1 Mục tiêu đầu tư:  

- Tuyến đường được đầu tư mới từ thôn Hiệp (cầu khe Ba Trăm) đến giáp đường 

ĐH3 chiều dài l=1,0 Km sẽ hoàn chỉnh được tuyến đường nằm trong quy hoạch nông 

thôn mới của xã Kà Dăng (đường liên thôn mở mới từ thôn Hiệp đến cầu Ba Nga dài 

2km).  

- Tránh sự cô lập và giảm khoảng cách di chuyển từ trung tâm xã Kà Dăng đến 

trung tâm hành chính huyện Đông Giang và các vùng lân cận như Tà Lu, Sông Kôn, Jơ 

Ngây và A Ting vào mùa mưa lũ do ngầm tràn Bà Nga bị ngập. 

- Góp phần ứng phó với các sự cố bị cô lập của các thôn Tu Núc, A Chôm 1, A 

Chôm 2 với Trung tâm xã Kà Dăng khi thủy điện Sông Kôn gặp sự cố. 

12.2. Quy mô đầu tư:  

a. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 1,0km: 

- Điểm đầu tại Km0+00 giáp nối cầu Khe Ba Trăm tại thôn Hiệp.   

- Điểm cuối giáp đường ĐH3. 

- Cấp đường: Tuyến được thiết kế theo đường cấp V vùng núi theo TCVN 4054-

2005 

- Tốc độ thiết kế   : + Vtk=30 Km/h  
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         + Vtk=10 Km/h tốc độ qua nút. 

- Bề rộng mặt đường  : Bmặt = 3,5m. 

- Bề rộng lề đường   : BLề đường   = 2x1,50m (gia cố lề mỗi bên 1m) 

- Bề rộng nền đường  : BNền=3,5(mặt)+2x1,50(lề đường)= 6,5m. 

- Dốc ngang mặt đường  : 2% 

- Dốc ngang lề đường : 4% 

- Dốc dọc tối đa   : Imax = 10%  

- Kết cấu áo đường : 

 + Bê tông xi măng M300 đá 1x2, dày 24cm. 

 + Giấy dầu chống thấm 

 + Cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 18cm. 

 + Đắp K98 dày 30cm đối với nền đắp, lu lèn K98 đối với nền đào. 

- Tải trọng trục thiết kế nền mặt đường: 10T theo 22TCN 223-95. 

- Tải trọng thiết kế cống qua đường: H30-XB80 theo 22TCN 18-79 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 4%; 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố bằng 

bê tông M150 đá 2x4 dày 20cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%; 

 - Hệ thống cống ngang:  

Trên tuyến có tổng cộng 5 cống thoát nước bao gồm 2 cống tròn D100, 02 cống 

tròn D150 và 01 cống bản (80x50)cm. 

Kết cấu thân cống tròn thiết kế theo định hình 78-02X. 

- Ống cống bằng bê tông cốt thép M200. 

- Mối nối ống cống theo kiểu thẳng. 

- Móng cống thiết kế theo định hình 78-02X, cụ thể: 

 + Nếu độ dốc dọc cống i ≤ 5% sử dụng móng đá dăm dày 30cm. 

 + Nếu độ dốc dọc cống i > 5% sử dụng móng bằng bê tông M150 đá 4x6, cứ 2 

đốt giật bậc móng một lần, chiều dày tối thiểu 30cm. 

 Kết cấu thượng hạ lưu: 

Thượng lưu 

- Vật liệu sử dụng làm hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống bằng đá hộc xây 

vữa M100. 

- Gia cố thượng lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

Hạ lưu 
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-  Tường đầu, tường cánh và sân cống bằng đá hộc xây vữa M100; đối với sân 

cống có giậc bậc thì bằng bê tông M150. 

- Gia cố hạ lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

c. Hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ: Để đảm bảo an toàn giao 

thông trên tuyến bố trí cọc tiêu, tường hộ lan tại những vị trí nguy hiểm theo điều lệ báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2016. 

d. Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Có phương án giải phóng mặt 

bằng riêng. 

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH  

1. Về nguồn vốn: Dự án được đầu tư đúng mục đích, đối tượng, phù hợp với đầu tư 

bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương. 

2. Về cân đối vốn:  

- Vốn ngân sách tỉnh:    13.368.752.000 đồng. 

- Vốn ngân sách huyện: 1.426.000.000 đồng. 

3. Mức vốn bố trí dự kiến: 

- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  : 14.794.752.000 đồng. 

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi hai 

nghìn đồng y). 

Trong đó: 

TT 
Phân kỳ đầu 

tư 

Kinh phí (ngàn đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 13.368.752 1.426.000 14.794.752 

2 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 

III. KẾT LUẬN: Công trình đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng có đề 

xuất nguồn vốn và mức vốn đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của địa 

phương. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem 

xét./. 
 

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở KH-ĐT tỉnh; 

- Sở Xây dựng tỉnh; 

- Sở GTVT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 
( Đã ký) 

 

 

Đinh Văn Hươm 
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UBND HUYỆN ĐÔNG GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BQL DỰ ÁN ĐTXD-PTQĐ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 37b/TTr-BQL         Đông Giang, ngày 24 tháng 02  năm 2020 
 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

( Phần vốn ngân sách huyện) 

Công trình: Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng 

Địa điểm: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: UBND huyện Đông Giang. 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ 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; 

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 Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và 

quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

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; 

Ban quản lý dự án ĐTXD-PTQĐ huyện kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 

Đông Giang xem xét thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (Phần vốn ngân 

sách huyện) của dự án trên với các nội dung sau: 

I. Thông tin chung của dự án: 

1. Tên công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng. 

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. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Đông Giang. 

- Đại diện chủ đầu tư: BQL dự án ĐTXD-PTQĐ huyện Đông Giang. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

7. Quy mô, tổng mức đầu tư các dự án: 

7.1. Quy mô đầu tư: 

a. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 1,0km: 

- Điểm đầu tại Km0+00 giáp nối cầu Khe Ba Trăm tại thôn Hiệp.   
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- Điểm cuối giáp đường ĐH3. 

- Cấp đường: Tuyến được thiết kế theo đường cấp V vùng núi theo TCVN 4054-

2005 

- Tốc độ thiết kế   : + Vtk=30 Km/h  

         + Vtk=10 Km/h tốc độ qua nút. 

- Bề rộng mặt đường  : Bmặt = 3,5m. 

- Bề rộng lề đường   : BLề đường   = 2x1,50m (gia cố lề mỗi bên 1m) 

- Bề rộng nền đường  : BNền=3,5(mặt)+2x1,50(lề đường)= 6,5m. 

- Dốc ngang mặt đường  : 2% 

- Dốc ngang lề đường : 4% 

- Dốc dọc tối đa   : Imax = 10%  

- Kết cấu áo đường : 

 + Bê tông xi măng M300 đá 1x2, dày 24cm. 

 + Giấy dầu chống thấm 

 + Cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 18cm. 

 + Đắp K98 dày 30cm đối với nền đắp, lu lèn K98 đối với nền đào. 

- Tải trọng trục thiết kế nền mặt đường: 10T theo 22TCN 223-95. 

- Tải trọng thiết kế cống qua đường: H30-XB80 theo 22TCN 18-79 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 4%; 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố bằng 

bê tông M150 đá 2x4 dày 20cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%; 

 - Hệ thống cống ngang:  

Trên tuyến có tổng cộng 5 cống thoát nước bao gồm 2 cống tròn D100, 02 cống 

tròn D150 và 01 cống bản (80x50)cm. 

Kết cấu thân cống tròn thiết kế theo định hình 78-02X. 

- Ống cống bằng bê tông cốt thép M200. 

- Mối nối ống cống theo kiểu thẳng. 

- Móng cống thiết kế theo định hình 78-02X, cụ thể: 

 + Nếu độ dốc dọc cống i ≤ 5% sử dụng móng đá dăm dày 30cm. 

 + Nếu độ dốc dọc cống i > 5% sử dụng móng bằng bê tông M150 đá 4x6, cứ 2 

đốt giật bậc móng một lần, chiều dày tối thiểu 30cm. 

 Kết cấu thượng hạ lưu: 

Thượng lưu 
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- Vật liệu sử dụng làm hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống bằng đá hộc xây 

vữa M100. 

- Gia cố thượng lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

Hạ lưu 

-  Tường đầu, tường cánh và sân cống bằng đá hộc xây vữa M100; đối với sân 

cống có giậc bậc thì bằng bê tông M150. 

- Gia cố hạ lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

c. Hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ: Để đảm bảo an toàn giao 

thông trên tuyến bố trí cọc tiêu, tường hộ lan tại những vị trí nguy hiểm theo điều lệ báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2016. 

d. Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Có phương án giải phóng mặt bằng 

riêng. 

7.2. Tổng mức đầu tư dự kiến:  

8. Dự kiến tổng mức đầu tư Công trình:  14.794.752.000 đồng.  

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi hai 
nghìn đồng y). 

8. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn ngân sách tỉnh 13.368.752.000 đồng. 

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

xây dựng giao thông. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020.                                                                                

11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư xây dựng. 

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

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định: 

1. Về nguồn vốn: Dự án được đầu tư đúng mục đích, đối tượng, phù hợp với đầu 

tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương. 

2. Về cân đối vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh 13.368.752.000 đồng. 

3. Mức vốn bố trí dự kiến: 

- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  14.794.752.000 đồng. 

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi hai 
nghìn đồng y). 

Trong đó: 

TT 
Phân kỳ đầu 

tư 

Kinh phí (ngàn đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 13.368.752 1.426.000 14.794.752 

2 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 
 

IV. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 
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2. Tờ trình xin thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (phần vốn ngân 

sách huyện) của BQL dự án ĐTXD-PTQĐ huyện. 

BQL dự án ĐTXD-PTQĐ huyện kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Đông 

Giang thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (phần vốn ngân sách huyện) của 

công trình: Đường giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng. Kính đề nghị UBND huyện 

thẩm định phê duyệt./.  

Nơi nhận:                                  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu: VT.                                                                                                                     
                                                    (Đã ký) 
            

                   Dương Văn Chung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  68 /BC-UBND Đông Giang, ngày  28   tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

Về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Công trình: Đường giao thông đến trung tâm xã Kà Dăng 

Địa điểm: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

 

 Kính gửi: 

- Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- 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 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ 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; 

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 Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư v/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 22/12/2016 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân 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; 

Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang Báo cáo thẩm định nội bộ Đề xuất chủ 

trương đầu tư Công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng  như sau: 

I. Thông tin chung của Công trình: 

1. Tên Công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng. 

2. Công trình nhóm: C 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư Công trình: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư Công trình: UBND tỉnh Quảng Nam. 
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5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang. 

6. Địa điểm thực hiện Công trình: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh 

Quảng Nam. 

7. Nội dung và quy mô đầu tư:  

a. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 1,0km: 

- Điểm đầu tại Km0+00 giáp nối cầu Khe Ba Trăm tại thôn Hiệp.   

- Điểm cuối giáp đường ĐH3. 

- Cấp đường: Tuyến được thiết kế theo đường cấp V vùng núi theo TCVN 

4054-2005 

- Tốc độ thiết kế   : + Vtk=30 Km/h  

         + Vtk=10 Km/h tốc độ qua nút. 

- Bề rộng mặt đường  : Bmặt = 3,5m. 

- Bề rộng lề đường   : BLề đường   = 2x1,50m (gia cố lề mỗi bên 1m) 

- Bề rộng nền đường  : BNền=3,5(mặt)+2x1,50(lề đường)= 6,5m. 

- Dốc ngang mặt đường  : 2% 

- Dốc ngang lề đường : 4% 

- Dốc dọc tối đa   : Imax = 10%  

- Kết cấu áo đường : 

 + Bê tông xi măng M300 đá 1x2, dày 24cm. 

 + Giấy dầu chống thấm 

 + Cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 18cm. 

 + Đắp K98 dày 30cm đối với nền đắp, lu lèn K98 đối với nền đào. 

- Tải trọng trục thiết kế nền mặt đường: 10T theo 22TCN 223-95. 

- Tải trọng thiết kế cống qua đường: H30-XB80 theo 22TCN 18-79 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 4%; 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố 

bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 20cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%; 

 - Hệ thống cống ngang:  

Trên tuyến có tổng cộng 5 cống thoát nước bao gồm 2 cống tròn D100, 02 

cống tròn D150 và 01 cống bản (80x50)cm. 

Kết cấu thân cống tròn thiết kế theo định hình 78-02X. 

- Ống cống bằng bê tông cốt thép M200. 

- Mối nối ống cống theo kiểu thẳng. 
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- Móng cống thiết kế theo định hình 78-02X, cụ thể: 

 + Nếu độ dốc dọc cống i ≤ 5% sử dụng móng đá dăm dày 30cm. 

 + Nếu độ dốc dọc cống i > 5% sử dụng móng bằng bê tông M150 đá 4x6, cứ 

2 đốt giật bậc móng một lần, chiều dày tối thiểu 30cm. 

 Kết cấu thượng hạ lưu: 

Thượng lưu 

- Vật liệu sử dụng làm hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống bằng đá hộc 

xây vữa M100. 

- Gia cố thượng lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

Hạ lưu 

-  Tường đầu, tường cánh và sân cống bằng đá hộc xây vữa M100; đối với sân 

cống có giậc bậc thì bằng bê tông M150. 

- Gia cố hạ lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

c. Hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ: Để đảm bảo an toàn 

giao thông trên tuyến bố trí cọc tiêu, tường hộ lan tại những vị trí nguy hiểm theo 

điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016. 

d. Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Có phương án giải phóng 

mặt bằng riêng. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư Công trình:  14.794.752.000 đồng.  

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi hai 

nghìn đồng y). 

Trong đó: 

TT Hạng mục công việc 
Kinh phÝ 

(®ång) 

1 

Chi phí xây dựng (Đã bao gồm chi 

phí hạng mục chung) 11.071.367.000 

2 Chi phí Quản lý dự án 282.152.000 

3 Chi phí Tư vấn ĐTXD 883.440.000 

4 Chi phí khác 495.186.000 

5 Chi phí dự phòng 636.607.000 

6 Chi phí GPMB 1.426.000.000 

  Tổng cộng 14.794.752.000 
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9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đối 

ứng phần chi phí đền bù. 

TT Hạng mục công việc 
Kinh phí (đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1. Chi phí xây dựng  11.071.367.000   11.071.367.000 

2. Chi phí quản lý dự án 282.152.000  282.152.000 

3. Chi phí tư vấn 883.440.000  883.440.000 

4. Chi phí khác 495.186.000  495.186.000 

5. Chi phí GPMB   1.426.000.000 1.426.000.000  

6. Chi phí dự phòng 636.607.000  636.607.000 

 Tổng cộng: 13.368.752.000 1.426.000.000 14.794.752.000 

 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 
 

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

Lĩnh vực xây dựng giao thông. 

11. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện Công trình):  

năm 2020; 

TT 
Phân kỳ đầu 

tư 

Kinh phí (ngàn đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 13.368.752 1.426.000 14.794.752 

2 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 
 

12. Hình thức đầu tư Công trình: Nhà nước đầu tư xây dựng. 

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

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định: 

- Tuyến đường được đầu tư mới từ thôn Hiệp (cầu khe Ba Trăm) đến giáp 

đường ĐH3 chiều dài l=1,0 Km sẽ hoàn chỉnh được tuyến đường nằm trong quy 

hoạch nông thôn mới của xã Kà Dăng (đường liên thôn mở mới từ thôn Hiệp đến 

cầu Ba Nga dài 2km).  

- Tránh sự cô lập và giảm khoảng cách di chuyển từ xã trung tâm Kà Dăng 

đến trung tâm hành chính huyện Đông Giang và các vùng lân cận như Tà Lu, Sông 

Kôn, Jơ Ngây và A Ting vào mùa mưa do ngầm tràn Bà Nga bị ngập. 

- Góp phần ứng phó với các sự cố bị cô lập của các thôn Tu Núc, A Chôm 1, 

A Chôm 2 với Trung tâm xã Kà Dăng khi thủy điện Sông Kôn gặp sự cố. 

 IV. KẾT LUẬN:    

 Công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng  đủ điều kiện để 

trình cấp có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp 

theo.  
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Trên đây là Báo cáo thẩm định nội bộ về việc thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư công trình trên. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND 

tỉnh Quảng Nam xem xét quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- Sở GTVT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  
( Đã ký) 

 

 

Đinh Văn Hươm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  23 /TTr-UBND Đông Giang, ngày 28  tháng 02 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng 

Địa điểm: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

 

 Kính gửi: 

- Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- 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 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ 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; 

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 Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư v/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 22/12/2016 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân 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; 

Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư Công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng với các nội dung 

sau: 

I. Thông tin chung của Công trình: 

1. Tên Công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng. 

2. Công trình: nhóm C 
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3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư Công trình: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang. 

6. Địa điểm thực hiện Công trình: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh 

Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư Công trình:  14.794.752.000 đồng.  

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi hai 

nghìn đồng y). 

Trong đó: 

TT Hạng mục công việc 
Kinh phÝ 

(®ång) 

1 

Chi phí xây dựng (Đã bao gồm chi 

phí hạng mục chung) 11.071.367.000 

2 Chi phí Quản lý dự án 282.152.000 

3 Chi phí Tư vấn ĐTXD 883.440.000 

4 Chi phí khác 495.186.000 

5 Chi phí dự phòng 636.607.000 

6 Chi phí GPMB 1.426.000.000 

  Tổng cộng 14.794.752.000 

 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đối 

ứng phần chi phí đền bù. 

TT Hạng mục công việc 
Kinh phí (đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1. Chi phí xây dựng  11.071.367.000   11.071.367.000 

2. Chi phí quản lý dự án 282.152.000  282.152.000 

3. Chi phí tư vấn 883.440.000  883.440.000 

4. Chi phí khác 495.186.000  495.186.000 

5. Chi phí GPMB   1.426.000.000 1.426.000.000  

6. Chi phí dự phòng 636.607.000  636.607.000 

 Tổng cộng: 13.368.752.000 1.426.000.000 14.794.752.000 
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 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 

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

vực xây dựng giao thông. 

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện Công trình):  

năm 2020; 

TT 
Phân kỳ đầu 

tư 

Kinh phí (ngàn đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 13.368.752 1.426.000 14.794.752 

2 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 
 

11. Hình thức đầu tư Công trình: Nhà nước đầu tư xây dựng. 

12. Các thông tin khác: 

12.1 Mục tiêu đầu tư 

- Tuyến đường được đầu tư mới từ thôn Hiệp (cầu khe Ba Trăm) đến giáp 

đường ĐH3 chiều dài l=1,0 Km sẽ hoàn chỉnh được tuyến đường nằm trong quy 

hoạch nông thôn mới của xã Kà Dăng (đường liên thôn mở mới từ thôn Hiệp đến 

cầu Ba Nga dài 2km).  

- Tránh sự cô lập và giảm khoảng cách di chuyển từ trung tâm xã Kà Dăng 

đến trung tâm hành chính huyện Đông Giang và các vùng lân cận như Tà Lu, Sông 

Kôn, Jơ Ngây và A Ting vào mùa mưa do ngầm tràn Bà Nga bị ngập. 

- Góp phần ứng phó với các sự cố bị cô lập của các thôn Tu Núc, A Chôm 1, 

A Chôm 2 với Trung tâm xã Kà Dăng khi thủy điện Sông Kôn gặp sự cố. 

12.2 Nội dung và quy mô đầu tư:  

a. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 1,0km: 

- Điểm đầu tại Km0+00 giáp nối cầu Khe Ba Trăm tại thôn Hiệp.   

- Điểm cuối giáp đường ĐH3. 

- Cấp đường: Tuyến được thiết kế theo đường cấp V vùng núi theo TCVN 

4054-2005 

- Tốc độ thiết kế   : + Vtk=30 Km/h  

         + Vtk=10 Km/h tốc độ qua nút. 

- Bề rộng mặt đường  : Bmặt = 3,5m. 

- Bề rộng lề đường   : BLề đường   = 2x1,50m (gia cố lề mỗi bên 1m) 

- Bề rộng nền đường  : BNền=3,5(mặt)+2x1,50(lề đường)= 6,5m. 

- Dốc ngang mặt đường  : 2% 

- Dốc ngang lề đường : 4% 

- Dốc dọc tối đa   : Imax = 10%  

- Kết cấu áo đường : 

 + Bê tông xi măng M300 đá 1x2, dày 24cm. 
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 + Giấy dầu chống thấm 

 + Cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 18cm. 

 + Đắp K98 dày 30cm đối với nền đắp, lu lèn K98 đối với nền đào. 

- Tải trọng trục thiết kế nền mặt đường: 10T theo 22TCN 223-95. 

- Tải trọng thiết kế cống qua đường: H30-XB80 theo 22TCN 18-79 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 4%; 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố 

bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 20cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%; 

 - Hệ thống cống ngang:  

Trên tuyến có tổng cộng 5 cống thoát nước bao gồm 2 cống tròn D100, 02 

cống tròn D150 và 01 cống bản (80x50)cm. 

Kết cấu thân cống tròn thiết kế theo định hình 78-02X. 

- Ống cống bằng bê tông cốt thép M200. 

- Mối nối ống cống theo kiểu thẳng. 

- Móng cống thiết kế theo định hình 78-02X, cụ thể: 

 + Nếu độ dốc dọc cống i ≤ 5% sử dụng móng đá dăm dày 30cm. 

 + Nếu độ dốc dọc cống i > 5% sử dụng móng bằng bê tông M150 đá 4x6, cứ 

2 đốt giật bậc móng một lần, chiều dày tối thiểu 30cm. 

 Kết cấu thượng hạ lưu: 

Thượng lưu 

- Vật liệu sử dụng làm hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống bằng đá hộc 

xây vữa M100. 

- Gia cố thượng lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

Hạ lưu 

-  Tường đầu, tường cánh và sân cống bằng đá hộc xây vữa M100; đối với sân 

cống có giậc bậc thì bằng bê tông M150. 

- Gia cố hạ lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

c. Hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ: Để đảm bảo an toàn 

giao thông trên tuyến bố trí cọc tiêu, tường hộ lan tại những vị trí nguy hiểm theo 

điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016. 

d. Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Có phương án giải phóng mặt 

bằng riêng. 

II. Danh mục hồ sơ kèm theo: 
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1. Tờ trình xin thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  

Công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- Sở GTVT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

( Đã ký) 

 

 

Đinh Văn Hươm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   24 /TTr-UBND Đông Giang, ngày  28  tháng 02 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng 

Địa điểm: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

 

 Kính gửi: 

- Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- 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 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ 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; 

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 Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư v/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 22/12/2016 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân 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; 

Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét thẩm định nguồn vốn đầu tư Công 

trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng với các nội dung sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên Công trình: Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng. 

2. Công trình: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư Công trình: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang. 

6. Địa điểm thực hiện Công trình: Xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh 

Quảng nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư Công trình:  14.794.752.000 đồng.  
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(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bảy trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm năm mươi hai 

nghìn đồng y). 

Trong đó: 

TT Hạng mục công việc 
Kinh phÝ 

(®ång) 

1 

Chi phí xây dựng (Đã bao gồm chi 

phí hạng mục chung) 11.071.367.000 

2 Chi phí Quản lý dự án 282.152.000 

3 Chi phí Tư vấn ĐTXD 883.440.000 

4 Chi phí khác 495.186.000 

5 Chi phí dự phòng 636.607.000 

6 Chi phí GPMB 1.426.000.000 

  Tổng cộng 14.794.752.000 
 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đối 

ứng phần chi phí đền bù. 

TT Hạng mục công việc 
Kinh phí (đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1. Chi phí xây dựng  11.071.367.000   11.071.367.000 

2. Chi phí quản lý dự án 282.152.000  282.152.000 

3. Chi phí tư vấn 883.440.000  883.440.000 

4. Chi phí khác 495.186.000  495.186.000 

5. Chi phí GPMB   1.426.000.000 1.426.000.000  

6. Chi phí dự phòng 636.607.000  636.607.000 

 Tổng cộng: 13.368.752.000 1.426.000.000 14.794.752.000 

 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 
 

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

vực xây dựng giao thông. 

10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện Công trình): năm 

2020;  

TT 
Phân kỳ đầu 

tư 

Kinh phí (ngàn đồng) 

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 13.368.752 1.426.000 14.794.752 

2 Tỷ lệ % 90% 10% 100% 
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11. Hình thức đầu tư Công trình: Nhà nước đầu tư xây dựng. 

12. Các Thông tin khác: 

12.1 Mục tiêu đầu tư:  

- Tuyến đường được đầu tư mới từ thôn Hiệp (cầu khe Ba Trăm) đến giáp 

đường ĐH3 chiều dài l=1,0 Km sẽ hoàn chỉnh được tuyến đường nằm trong quy 

hoạch nông thôn mới của xã Kà Dăng (đường liên thôn mở mới từ thôn Hiệp đến 

cầu Ba Nga dài 2km).  

- Tránh sự cô lập và giảm khoảng cách di chuyển từ trung tâm xã Kà Dăng 

đến trung tâm hành chính huyện Đông Giang và các vùng lân cận như Tà Lu, Sông 

Kôn, Jơ Ngây và A Ting vào mùa mưa do ngầm tràn Bà Nga bị ngập. 

- Góp phần ứng phó với các sự cố bị cô lập của các thôn Tu Núc, A Chôm 1, 

A Chôm 2 với Trung tâm xã Kà Dăng khi thủy điện Sông Kôn gặp sự cố. 

12.2. Nội dung và quy mô đầu tư:  

a. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 1,0km: 

- Điểm đầu tại Km0+00 giáp nối cầu Khe Ba Trăm tại thôn Hiệp.   

- Điểm cuối giáp đường ĐH3. 

- Cấp đường: Tuyến được thiết kế theo đường cấp V vùng núi theo TCVN 

4054-2005 

- Tốc độ thiết kế   : + Vtk=30 Km/h  

        + Vtk=10 Km/h tốc độ qua nút. 

- Bề rộng mặt đường  : Bmặt = 3,5m. 

- Bề rộng lề đường   : BLề đường   = 2x1,50m (gia cố lề mỗi bên 1m) 

- Bề rộng nền đường  : BNền=3,5(mặt)+2x1,50(lề đường)= 6,5m. 

- Dốc ngang mặt đường  : 2% 

- Dốc ngang lề đường : 4% 

- Dốc dọc tối đa   : Imax = 10%  

- Kết cấu áo đường : 

 + Bê tông xi măng M300 đá 1x2, dày 24cm. 

 + Giấy dầu chống thấm 

 + Cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 18cm. 

 + Đắp K98 dày 30cm đối với nền đắp, lu lèn K98 đối với nền đào. 

- Tải trọng trục thiết kế nền mặt đường: 10T theo 22TCN 223-95. 

- Tải trọng thiết kế cống qua đường: H30-XB80 theo 22TCN 18-79 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 4%; 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố 

bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 20cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%; 

 - Hệ thống cống ngang:  

Trên tuyến có tổng cộng 5 cống thoát nước bao gồm 2 cống tròn D100, 02 

cống tròn D150 và 01 cống bản (80x50)cm. 
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Kết cấu thân cống tròn thiết kế theo định hình 78-02X. 

- Ống cống bằng bê tông cốt thép M200. 

- Mối nối ống cống theo kiểu thẳng. 

- Móng cống thiết kế theo định hình 78-02X, cụ thể: 

 + Nếu độ dốc dọc cống i ≤ 5% sử dụng móng đá dăm dày 30cm. 

 + Nếu độ dốc dọc cống i > 5% sử dụng móng bằng bê tông M150 đá 4x6, cứ 

2 đốt giật bậc móng một lần, chiều dày tối thiểu 30cm. 

 Kết cấu thượng hạ lưu: 

Thượng lưu 

- Vật liệu sử dụng làm hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống bằng đá hộc 

xây vữa M100. 

- Gia cố thượng lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

Hạ lưu 

-  Tường đầu, tường cánh và sân cống bằng đá hộc xây vữa M100; đối với sân 

cống có giậc bậc thì bằng bê tông M150. 

- Gia cố hạ lưu bằng đá hộc xây vữa M100. 

c. Hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ: Để đảm bảo an toàn 

giao thông trên tuyến bố trí cọc tiêu, tường hộ lan tại những vị trí nguy hiểm theo 

điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016. 

d. Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Có phương án giải phóng mặt 

bằng riêng. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Tờ trình xin thẩm định nguồn. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư. 

Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét thẩm định nguồn vốn đầu tư Công trình: 

Đường Giao thông đến Trung tâm xã Kà Dăng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- Sở GTVT tỉnh; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  
( Đã ký) 

 

 

Đinh Văn Hươm 
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