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ĐỀ ÁN 

Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã 

có các báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02/12/2019 về kết quả thực hiện Nghị 

quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về Kiên cố hóa 

mặt đường ĐH giai đoạn 2015-2020 và báo cáo số 193/BC-UBND ngày 

02/12/2019 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 

07/7/2015 của HĐND tỉnh về Phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-

2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

khóa XI về kỳ họp thứ 14; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông 

qua Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và giao thông nông thôn trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 như sau: 
 

Phần I 

MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết xây dựng đề án 

Theo quy định của Luật giao thông đường bộ, hệ thống đường bộ do cấp 

tỉnh quản lý gồm các loại đường tỉnh (ĐT), đường huyện (ĐH), đường đô thị 

(ĐĐT), đường giao thông nông thôn (GTNT) và đường chuyên dùng. Tổng 

chiều dài hệ thống đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 10.799,9 km, phân 

cấp quản lý như sau: 

-  Cao tốc, quốc lộ: Chiều dài 968,6 km do Trung ương quản lý. 

- ĐT: Chiều dài 461,9 km do UBND tỉnh quản lý. 

- ĐH, GTNT, ĐĐT (đường đô thị): Chiều dài 9.302,2 km
1
, do UBND cấp 

huyện quản lý. 

- Đường chuyên dùng: 222,7 km
2
 do các doanh nghiệp quản lý. 

Việc đầu tư xây dựng hệ thống đường bộ thực hiện theo các quy hoạch
3
; 

do nhu cầu đầu tư lớn, ngân sách cấp huyện không cân đối đủ nhu cầu kinh phí 

cho phát triển hệ thống ĐH, GTNT, ĐĐT nên ngân sách tỉnh bố trí để hỗ trợ. 

Giai đoạn đoạn 2016-2020, ngân sách tỉnh hỗ trợ cấp huyện đầu tư phát triển hệ 

                                           
1
 ĐH: 2.038,7km, ĐĐT: 567,5km; GTNT: 6.696 km 

2
  Chưa tính đường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế do các Ban kinh tế mở chu lai và Ban QL các khu 

công nghiệp quản lý nhưng không báo cáo. 

3 Gồm quy hoạch phát triển ngành GTVT, quy hoạch phát triển KT-XH các địa phương, quy hoạch vùng, quy 

hoạch xây dựng. 
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thống giao thông thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020, Đề án Kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015-2020
4
, đề án phát triển 

GTNT giai đoạn 2016-2020
5
 và các chương trình mục tiêu

6
.  

Giai đoạn 2021-2025, nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống đường bộ ở các 

địa phương còn rất lớn, ngân sách tỉnh tiếp tục cân đối để hỗ trợ. Để bảo đảm 

việc hỗ trợ nguồn vốn đầu tư có hiệu quả, thuận lợi trong tổ chức thực hiện và 

đúng quy định hiện hành, cần phải ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh để xác định các mục tiêu, quy mô và nội dung ưu tiên. Do vậy, việc xây 

dựng Đề án kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025 là 

rất cần thiết và theo đúng thẩm quyền quy định. 

2. Cơ sở xây dựng đề án 

-  Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 

-  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày  24/02/2010 của Chính phủ về quản 

lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

-  Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt 

Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

-  Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

-  Các Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và số 

38/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của của HNĐ tỉnh về Quy hoạch phát 

triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

-  Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về 

phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định 

hướng đến năm 2030; 

-  Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam ban hành bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

-  Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2011 của Bộ Giao thông 

vận tải hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục 

vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-

2020; 

-  Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh khóa XI 

về kỳ họp thứ 14;  

-  Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh ban 

hành chương trình công tác năm 2020; 

                                           
4 Nghị quyết 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh 

5 Nghị quyết 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh 

6 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. 
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-  Các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư công, quản lý đầu tư xây 

dựng, quản lý đấu thầu, quản lý ngân sách và các quy định hiện hành; 

-  Kết quả thực hiện các Đề án phát triển GTNT và kiên cố hóa mặt đường 

ĐH trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015-2020; 

-  Số liệu khảo sát hệ thống đường huyện, đường giao thông nông thôn của 

các địa phương trên địa bàn tỉnh. 

3. Phạm vi thực hiện, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể 

3.1. Kết quả hỗ trợ phát triển hệ thống đường bộ giai đoạn 2016-2020 

Giai đoạn từ 2016-2020 ngân sách tỉnh đã bố trí 2.188,4 tỷ đồng hỗ trợ các 

địa phương đầu tư phát triển hệ thống đường ĐH và GTNT, kết quả đạt được như 

sau: 

- Bố trí theo Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của 

HĐND tỉnh 702,21 tỷ đồng; kiên cố hóa được 377,85 km mặt đường ĐH. 

- Bố trí theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của 

HĐND tỉnh 255 tỷ đồng; kiên cố hóa được 795,4 km mặt đường GTNT và xây 

dựng 1.620 cống các loại. 

- Bố trí theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 1.286
7
 tỷ đồng để 

triển khai xây dựng 108,2km đường và 18 công trình cầu (Bảng 6). 

3.2. Một số tồn tại trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

kiên cố hóa đường ĐH và GTNT giai đoạn 2016-2020 

Để tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh đã ban 

hành các báo cáo số 192/BC-UBND và số 193/BC-UBND ngày 02/12/2019 trình 

HĐND tỉnh khóa XI tại Kỳ họp thứ 14; tại các báo cáo đã nêu cụ thể các kết 

quả đạt được, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, tồn tại trong quá trình 

triển khai là: 

a) Đối với kiên cố hóa mặt đường ĐH 

- Về cơ chế: Việc áp dụng đơn giá xây dựng lập ở huyện Phước Sơn làm 

cơ sở tính chi phí hỗ trợ cho các công trình ở các huyện miền núi cao khác có 

lúc chưa phù hợp. Một số công trình ở khu vực xa xôi, biên giới chi phí đầu tư 

xây dựng lớn, dẫn đến nguồn đối ứng của địa phương tăng cao, gây khó khăn 

cho quá trình thực hiện; 

- Đề án chỉ xây dựng mặt đường 3,5m và 5,5m chưa đáp ứng nhu cầu mở 

rộng mặt đường từ 3,5 lên 5,5m hoặc cao hơn tại một số tuyến; 

- Về lập kế hoạch: Việc lựa chọn danh mục, hạng mục đầu tư còn nhiều 

lúng túng, phải điều chỉnh nhiều lần trong quá trình thực hiện. Nguyên nhân do 

các địa phương chưa chủ động trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nên 

trùng danh mục. Bên cạnh đó có một số tuyến đường không thể vận động nhân 

dân giải phóng mặt bằng nên không thực hiện được; 

                                           
7
 Theo kế hoạch Ngân sách tỉnh và TW hỗ trợ 2.517,4 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2016-2020 đã phân bổ 

1.231,4 tỷ đồng (Trong đó các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020 là 123 tỷ, các dự án khởi công 

trong giai đoạn 2016-2020 là 1.108 tỷ đồng). 
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- Một số tuyến đường sau thời gian khai thác, nền đường bị hư hỏng nặng, 

cần nhiều kinh phí để sửa chữa, khôi phục nên không thể thực hiện theo cơ chế 

của Đề án, phải chuyển đổi sang chương trình, dự án khác hoặc chưa thực hiện 

dẫn đến tỷ lệ mặt đường được mở rộng nâng cấp cao hơn xây dựng mới. Bên 

cạnh đó, một số tuyến có mặt đường còn tốt nhưng vẫn được địa phương lựa 

chọn để mở rộng, nâng cấp; 

- Một số địa phương thiếu kinh phí đối ứng, phát sinh nợ xây dựng cơ 

bản
8
; 

- Các tuyến đường miền núi cao chưa có lề, rãnh do địa phương khó khăn 

về kinh phí đối ứng nên công trình xây dựng xong thiếu tính bền vững; 

- Về quản lý chất lượng: Hầu hết các tuyến đường có chất lượng tốt, tuy 

nhiên vẫn có một số tuyến chưa bảo đảm (có dấu hiệu bong tróc lớp mặt đường, 

bề mặt hoàn thiện kém). Một số tuyến đường lựa chọn quy mô đầu tư chưa phù 

hợp, xây dựng với bề mặt rộng 3,5m nên chưa đáp ứng nhu cầu; 

- Về quản lý chi phí: Một số chủ đầu tư áp dụng nguyên thiết kế mẫu mà 

không tính toán lại khối lượng theo thực tế thi công nên khi thanh tra, kiểm 

toán đã phải xuất toán; sau khi phát hiện, Sở Giao thông vận tải đã ban hành 

văn bản hướng dẫn khắc phục; 

- Giai đoạn 2015-2017, một số địa phương thực hiện chưa đúng Quy chế 

tài chính; chỉ thực hiện theo nguồn kinh phí được tỉnh phân bổ, kinh phí đối 

ứng rất thấp, không tương đương tỷ lệ theo quy định nên không đạt chỉ tiêu 

chiều dài được UBND tỉnh giao. 

b) Đối với phát triển GTNT 

- Các tuyến GTNT thực hiện trong giai đoạn vừa qua đều là các tuyến khó 

khăn, nền đường không có sẵn, do đó phải cần nhiều kinh phí để xây dựng nền 

đường. Bên cạnh đó, hầu hết các tuyến qua khu vực dân cư thưa thớt nên huy 

động đóng góp còn gặp khó khăn; 

- Việc thực hiện các quy định của Luật Khoáng sản dẫn đến nhân dân 

không tự khai thác được vật liệu địa phương để xây dựng các công trình. Đặc 

biệt trong giai đoạn này, có thời điểm khan hiếm nhân công, vật liệu xây dựng, 

nguồn nước cấp cho công trình không đáp ứng; 

- Nhiều địa phương có nhu cầu mở rộng hoặc sửa chữa các tuyến đường 

đã xây dựng ở giai đoạn trước nhưng chưa có cơ chế để thực hiện. Bên cạch đó, 

chưa có giải pháp kỹ thuật tối ưu cho việc mở rộng và sửa chữa mặt đường bê 

tông xi măng; 

- Các địa phương tập trung ưu tiên cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nên nhiều tuyến đường bức xúc (ở xã không đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới) 

không có nguồn lực để thực hiện. 

 

                                           
8
 Huyện Thăng Bình còn nợ 18,37 tỷ đồng, Duy Xuyên còn nợ 16,77 tỷ đồng, huyện Tây Giang còn nợ 9,85 tỷ 

đồng và huyện Quế Sơn còn nợ 7,72 tỷ đồng. 
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3.3. Hiện trạng hệ thống đường ĐH và GTNT 

Hệ thống đường ĐH trên địa bàn tỉnh có 230 tuyến, tổng chiều dài 2.038,7 

km, trong đó có 178,6 km được quy hoạch chuyển thành đường tỉnh; 77,11 km 

nằm trong các khu quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế; phần còn lại 1.782,85 

km có 1.174,7 km các đường thiết yếu
9
 và 608,15 km đường không thiết yếu

10
.  

Hệ thống cầu trên đường ĐH có 620 cái/15.152 m, trong đó 391 cái chất 

lượng tốt; có 64 cái hư hỏng nhỏ có thể sửa chữa để tiếp tục khai thác, còn lại 165 

đã hư hỏng, xuống cấp hoặc không bảo đảm tải trọng, cần xây dựng mới. 

Hệ thống đường GTNT gồm các loại đường xã và đường nối từ trung tâm 

xã đến đường huyện (ĐX); đường trục thôn; đường ngõ xóm. 

trên địa bàn tỉnh hiện có 6.696 km đường GTNT, đã bê tông hóa  5.546  km, 

đạt tỷ lệ 82,8 %; trong đó đường xã là 1.967,8 km (đã bê tông hóa 1.811,5 km, 

tương ứng 92%); đường thôn là 2.429 km (đã bê tông hóa 1.862km, tương ứng 

76,6%) và đường ngõ xóm là 2.299 km (đã bê tông hóa  1.873km, tương ứng  

81,5%). 

Nhìn chung hệ thống đường ĐH và GTNT trên địa bàn tỉnh đã phát triển 

tương đối mạnh về chiều dài, mạng lưới đường đã phủ rộng đến các khu vực có 

dân cư sinh sống. Tuy nhiên chất lượng đường không đồng đều, quy mô công 

trình có nơi chưa đồng bộ
11

, nhiều tuyến đường chưa bền vững, nguy cơ hư hỏng 

rất cao, các công trình cầu, cống còn thiếu và chưa đồng bộ. 

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn 22 thôn chưa có đường bê tông 

đến trung tâm (đang là đường mòn). 

3.4. Đề xuất phạm vi, mục tiêu và nhiệm vụ của đề án 

a)  Phạm vi 

Phạm vi của Đề án là Đầu tư xây dựng hệ thống ĐH và GTNT trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam theo hướng kiên cố hóa, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 

đến hết năm 2025. 

Không đưa vào thực hiện trong Đề án các công trình trên các tuyến quy 

hoạch chuyển thành đường ĐT, các tuyến đường chồng lấn trong các khu vực 

được quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và các 

công trình đường đã quy hoạch nhưng chưa lưu thông (chưa có nền đường). 

b)  Mục tiêu 

-  Mục tiêu chung: Kiên cố hóa một phần hệ thống đường ĐH và GTNT để 

bảo đảm bền vững, có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp nhằm đáp ứng tốt cho đi lại, 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong phạm vi nguồn vốn, ưu tiên kiên cố hóa 

các tuyến đường hiện có đến trung tâm xã, đường đến trung tâm thôn và các tuyến 

                                           
9
 Là đường đến trung tâm các xã, đường có vị trí địa lý đặc biệt, đường đi qua khu rất đông dân cư, có vai trò 

rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
10

 Là các tuyến đi qua khu vực ít dân cư, tính kết nối thấp, lưu lượng trên tuyến không lớn. 
11

 Một số tuyến thiết yếu, lưu lượng phương tiện nhiều nhưng chất lượng thấp trong khi có những tuyến không 

quan trọng thì có chất lượng tốt.  
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đường có lưu lượng lớn, có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. 

-  Mục tiêu cụ thể đến năm 2025:  

+ Tỷ lệ đường ĐH có mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng đạt 100%, 

trong đó 80% mặt đường có chất lượng tốt, có hệ thống thoát nước dọc được kiên 

cố; 70% công trình cầu, cống đạt quy mô vĩnh cữu. 

+ Tỷ lệ đường GTNT được bê tông hóa đạt 88%, đường có chất lượng tốt 

trên 75%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí giao thông đạt 90%; có 99% 

thôn bảo đảm đường bê tông nối đến trung tâm, 40% đường trục xã và trục thôn 

có bề rộng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; các công trình cầu, cống quan trọng được sửa 

chữa, nâng cấp với quy mô vĩnh cữu. 

c) Nhiệm vụ 

-  Đối với hệ thống đường ĐH: Kiên cố hóa mặt đường các tuyến chưa có 

mặt đường hoặc đang hư hỏng, xuống cấp; gia cố để kiên cố hóa lề đường, mương 

thoát nước dọc; sửa chữa hoặc xây dựng mới các công trình cầu để bảo đảm an 

toàn trong khai thác.  

-  Đối với hệ thống đường GTNT: Mở rộng nền đường, mặt đường để bảo 

đảm tiêu chuẩn; kiên cố hóa mặt đường đối với các tuyến chưa có mặt hoặc đã 

xuống cấp; sửa chữa hoặc xây dựng mới các công trình cầu để bảo đảm an toàn 

trong khai thác. 
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Phần II 

THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU KIÊN CỐ HÓA 

HỆ THỐNG ĐƯỜNG HUYỆN VÀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN 

1. Hệ thống đường huyện 

Hệ thống ĐH đã được UBND tỉnh cống bố trên địa bàn tỉnh có 230 tuyến, 

dài 2.038,7 km (bảng 01); qua sàng lọc có thể phân thành: Nhóm 1: Các tuyến 

quy hoạch thành ĐT (bảng 02); nhóm 2: Các tuyến quy hoạch trong các khu đô 

thị, khu kinh tế (bảng 03); nhóm 3: Các tuyến cần điều chỉnh phân loại (bảng 

04) và nhóm các tuyến ĐH còn lại (bảng 05). 

Các tuyến ĐH còn lại sau khi loại trừ các tuyến thuộc nhóm 1, 2  và 3 là 

đối tượng được nghiên cứu để đưa vào thực hiện trong đề án; các tuyến thuộc 

nhóm 1, 2, 3 đưa vào kế hoạch đầu tư công để thực hiện. 

1.1. Các tuyến ĐH quy hoạch thành ĐT  

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030, hệ thống ĐT được phát triển thêm một số 

tuyến trên cơ sở chuyển một số đường ĐH, cụ thể: 

-  Tuyến ĐH1.TG, huyện Tây Giang ghép vào ĐT.606 thành một tuyến 

đường liên tục kết nối từ đường Hồ Chí Minh đến cửa khẩu phụ Tây Giang; 

- Tuyến ĐH11.ĐG, huyện Đông Giang ghép vào ĐT.609 thành một tuyến 

liên tục kết nối từ Vĩnh Điện đến đường Hồ Chí Minh; 

- Tuyến ĐH3.ĐL, huyện Đại Lộc chuyển thành ĐT dự kiến đặt số hiệu 

ĐT.609C; 

- Tuyến ĐH2.ĐL, huyện Đại Lộc ghép vào ĐT.609B sau khi chuyển đoạn 

tuyến 609B đoạn từ Hà Đông đến Đại Hiệp thành đường đô thị; 

-  Các tuyến đường ĐH15.TP, huyện Tiên Phước và ĐH4.HĐ và ĐH8.HĐ 

huyện Hiệp Đức ghép vào ĐT.615 thành một tuyến liên tục kết nối từ ven biển 

đến QL.14E; 

- Chuyển các tuyến ĐH3.PN, huyện Phú Ninh và ĐH1.TP, huyện Tiên 

Phước thành ĐT, dự kiến đặt số hiệu ĐT.616; 

- Chuyển các tuyến ĐH1.BTM và ĐH2.BTM, huyện BẮc Trà My, tuyến 

đường nối Tam Trà - Trà Kót ghép vào ĐT.617 thành 01 tuyến liên tục nối từ 

QL1 tại Núi Thành đến QL40B tại Trà Dương; 

- Chuyển các tuyến đường ĐH2.HĐ, huyện Hiệp Đức và ĐH6.TP, huyện 

thành ĐT tạo thành 01 tuyến liên tục nối từ QL40B (tại Tiên Hiệp) đến QL14E 

(tại Quế Lưu); 

- Các tuyến đường ĐH17.DX huyện Duy Xuyên và ĐH4.ĐL, huyện Đại 

Lộc chuyển thành một phần của tuyến đường BN01 kết nối từ QL40B đến 

QL.14B; 

Tổng chiều dài các tuyến đường ĐH dự kiến chuyển thành ĐT là 178,7 

km, trong đó có 31,7 km đã đạt tiêu chuẩn quy hoạch, có 02 cầu lớn chưa xây 

dựng (Phú Thuận, Sông Tranh). 
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Giai đoạn từ nay đến năm 2030 tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến đường 

nêu trên theo quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh thông qua kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. 

1.2. Các tuyến ĐH quy hoạch trong khu vực đô thị, các khu kinh tế 

Do quá trình đô thị hóa và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế 

trọng, một số tuyến ĐH đã được quy hoạch phát triển trong các đô thị, các khu 

kinh tế, gồm: 

-  Huyện Đông Giang có 04 tuyến thuộc thị trấn Prao; 

-  Huyện Bắc Trà My có 01 tuyến thuộc trị trấn Trà My; 

-  Huyện Đại Lộc có 01 tuyến thuộc thị trấn Ái Nghĩa; 

-  Huyện Duy Xuyên có 05 tuyến thuộc thị trấn Nam Phước và khu đô thị 

Nam Hội An; 

-  Huyện Thăng Bình có 02 tuyến thuộc thị trấn Hà Lam và 01 tuyến là 

đường trục khu kinh tế vùng Đông (tuyến nối Bình Sa - Duy Thành, định 

hướng kéo dài đến giáp QL14H kết nối qua Hội An). 

Tổng chiều dài các tuyến đường nêu trên là 77,21 km đề nghị đầu tư theo 

cơ chế phát triển đô thị và các khu kinh tế do ngân sách cấp huyện, cấp tỉnh bố 

trí thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn. 

1.3. Các tuyến đường không phù hợp tiêu chí là đường ĐH 

Trên cơ sở quy định của pháp luật và hiện trạng các tuyến đường, cần cắt 

giảm khỏi hệ thống đường ĐH 135,08  km của 18 tuyến vì không đáp ứng các tiêu 

chí để phân loại là ĐH, cụ thể: 

-  Các tuyến đã xây dựng nhưng mức độ phục vụ quá thấp, chuyển thành 

đường GTNT: 22,03km; 

- Các tuyến, đoạn tuyến không phục vụ cho đi lại, sản xuất của cộng đồng, 

chỉ phục vụ cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, chuyển thành đường 

chuyên dùng: 24,0 km; 

- Các tuyến đã công bố đặt tên và số hiệu nhưng chưa lưu thông do chưa 

được xây dựng trên thực tế (chưa có nền đường) được loại ra khỏi hệ thống đường 

bộ: 93,55 km. Các tuyến đường này tiếp tục được triển khai đầu tư xây dựng theo 

kế hoạch đầu tư trung hạn, sau khi hoàn thành sẽ lập thủ tục công bố là đường ĐH 

để đưa vào quản lý. 

1.4. Các tuyến đường ĐH đưa vào thực hiện trong Đề án 

a) Thực trạng  

Sau khi loại trừ các tuyến ĐH trùng quy hoạch và không phù hợp tiêu chí, 

hệ thống ĐH còn lại 183 tuyến/1.632,6 km, trong đó 1.105,5 km có mặt đường 

còn tốt (67,7%), 464,0 km mặt đường đã xuống cấp và 63,2 km chưa có mặt 

đường. Phân loại theo các tiêu chí như sau: 

 Theo kết cấu mặt đường 

- Đã có mặt đường nhựa, bê tông xi măng: 1.569,4km (96,1%), trong đó: 

+ Mặt đường có bề rộng lớn hơn 5,5m: 465,2km; 
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+ Mặt đường có bề rộng 3,5m: 1.104,3km. 

- Mặt đường đất/cấp phối: 63,2 km. 

 Theo chất lượng mặt đường 

- Mặt đường có chất lượng tốt: 1.105,5 km; 

- Chưa có mặt đường hoặc đã có nhưng chất lượng xấu: 527,1 km; 

Trên hệ thống này có 530 cầu, trong đó có 311 cầu còn tốt, 51 cầu hư 

hỏng nhẹ cần sửa chữa nhỏ và có 168 cầu không bảo đảm an toàn khi khai thác, 

cần xây dựng mới. 

 (Chi tiết cho từng tuyến đường tại các bảng từ 01 đến 05 kèm theo) 

b) Nhu cầu kiên cố hóa 

Các tuyến đường đã được đầu tư phát triển trong thời gian dài nên hầu hết đã 

có mặt đường nhựa hoặc BTXM, một số tuyến chưa có mặt đường đang được 

triển khai thi công. Tuy nhiên nhiều tuyến đường chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo 

quy hoạch; hệ thống lề đường, mương dọc hai bên hầu hết chưa được xây dựng 

dẫn đến nguy cơ hư hỏng nền đường, nước đọng gây ô nhiểm môi trường. Các 

công trình cầu cống đã có nhưng chưa đồng bộ, một số công trình xây dựng lâu 

năm đã hư hỏng, không đảm bảo điều kiện khai thác. 

Đây là hệ thống đường thiết yếu nên giai đoạn 2021-2025 cần quan tâm kiên 

cố hóa để bảo đảm phục vụ lâu dài. 

Nhu cầu kiên cố hóa hệ thống đường ĐH 

STT Nội dung 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(tỷ 

đồng/km) 

Ước tính kinh 

phí (tỷ đồng) 

1 Kiên cố hóa mặt đường 3,5m Km 127,91 2 255,8  

2 Kiên cố hóa mặt đường >=5,5m Km 385,04 3 1.155,1  

4 Gia cố lề đường 0,5m Km 45,62 0,3  13,7  

5 Gia cố lề đường 1,0m Km 202,68 0,55 111,5  

6 Gia cố lề đường 2,0m Km 356,85 1,1 392,5  

7 Bổ sung rãnh thoát nước dọc kín Km 61,46 2 122,9  

8 Gia cố rãnh thoát nước hở Km 271,37 0,4 108,5  

9 Kiên cố hóa cầu/cống Cái 219 Bảng tính 768,0 

 Tổng cộng    2.928,1 

2. Hệ thống đường GTNT 

Theo tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 

756/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam, hệ thống đường 

GTNT được phân thành các loại: Đường xã và đường nối từ trung tâm xã đến 

đường huyện (gọi chung là ĐX); đường trục thôn và liên thôn (gọi chung là 

đường thôn); đường ngõ xóm (gọi chung là đường xóm)
12

. 

 

                                           
12

 Đường nội đồng không xếp vào giao thông nông thôn, đây là một dạng đường chuyên dụng do cộng đồng 

quản lý. 
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2.1. Đường trục xã 

a) Thực trạng 

Tổng chiều dài đường xã là 1.967,8 km, phân loại theo các tiêu chí như 

sau: 

- Theo chất lượng mặt đường: Có 1.211,1 km có mặt đường còn tốt,    

600,4 km mặt đường đã xuống cấp và 156,3 km chưa xây dựng. 

- Theo bề rộng mặt đường: Có 954,5 km có mặt đường đạt chuẩn cấp A, 

hoặc cấp B (3,0m), 857 km đạt chuẩn cấp C (2,5m) và 156,3 km chưa có mặt 

đường.  

- Theo bề rộng nền đường: Có 1.429,6  km có nền đường đạt chuẩn cấp 

A hoặc B, 558,2 km đạt cấp C. 

Trên hệ thống đường xã có 53 cầu cần sửa chữa; 69 cống và 108 

cầu/2.367m cần xây dựng. 

b) Nhu cầu 

Là hệ thống đường dân sinh quan trọng nối từ trung tâm xã đến trung tâm 

các thôn, đường có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của xã. 

Đối với xã đạt tiêu chí giao thông về xây dựng nông thôn mới thì hệ thống 

đường xã phải được kiên cố hóa 100%
13

 với tiêu chuẩn cấp A (các tuyến khó 

khăn đạt cấp B). 

Xuất phát từ tiêu chuẩn của xã nông thôn mới và thực trạng hệ thống ĐX, 

nhu cầu đầu tư hệ thống đường xã gồm: 

-  Xây dựng mới hoặc bê tông hóa mặt đường các tuyến nối từ trung tâm 

xã đến trung tâm các thôn.  

-  Mở rộng nền đường/mặt đường các tuyến đã bê tông hóa nhưng chưa 

đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

-  Sửa chữa, gia cường mặt đường các tuyến đã bê tông hóa, đã đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật nhưng nay đã hư hỏng, xuống cấp. 

-  Sửa chữa, xây dựng các công trình cầu/cống lớn để bảo đảm an toàn 

giao thông, phục vụ lâu dài. 

2.2. Đường trục thôn 

a) Thực trạng 

Tổng chiều dài đường thôn là 2.429 km, phân loại theo các tiêu chí như 

sau: 

- Theo chất lượng mặt đường: Có 1.227,2 km có mặt đường còn tốt,    

640,6 km mặt đường đã xuống cấp và 561,6 km chưa xây dựng. 

- Theo bề rộng mặt đường: Có 1.008,6 km có mặt đường đạt chuẩn cấp A 

hoặc cấp B (3,0 m), 853,0 km đạt chuẩn cấp C (2,5 m) và 561,6 km chưa có 

mặt đường.  

- Theo bề rộng nền đường: Có 691,8km đạt chuẩn cấp A, cấp B (4 m),    

1.169,8 km đạt chuẩn cấp C (3 m). 

                                           
13

 Các xã miền núi cao là 80%. 
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Trên hệ thống đường thôn có 62 cầu cần sửa chữa, cần xây dựng mới 75 

cống hộp và 159 cầu/2.665 m. 

b) Nhu cầu 

Là hệ thống đường nối từ trung tâm thôn đến các cụm dân cư, phục vụ 

sinh hoạt, đi lại của nhân dân. Đối với xã đạt tiêu chí giao thông về xây dựng 

nông thôn mới thì hệ thống đường thôn phải được cứng hóa 50-70% theo tiêu 

chuẩn đường cấp B (các tuyến khó khăn đạt cấp C). 

Nhu cầu đầu tư hệ thống đường thôn tương tự đối với hệ thống đường xã 

nhưng tính bức thiết không lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp hơn với các nội dung 

sau: 

- Xây dựng mới các tuyến đường kết nối đến các cụm dân cư. 

- Bê tông hóa các tuyến đã có nền đường nhưng chưa có mặt đường. 

- Mở rộng nền đường/mặt đường các tuyến có quy mô quá nhỏ. 

- Xây dựng mới các cầu/cống để bảo đảm giao thông. 

2.3. Đường ngõ, xóm 

a) Trực trạng 

Tổng chiều dài đường xóm là 2.299 km, phân loại theo các tiêu chí như 

sau: 

- Theo loại mặt đường: Có 1.873 km mặt đường đã bê tông hóa và 426 

km chưa xây dựng mặt đường. 

- Trên hệ thống đường ngõ, xóm có 5 cầu cần sửa chữa, cần xây dựng 

mới 77 cống hộp và 128 cầu/1.804 m. 

b) Nhu cầu 

Đường ngõ, xóm chỉ phục vụ đi lại nội bộ của một nhóm hộ gia đình nên 

là các tuyến ngắn, tính bức thiết và thiêu chuẩn kỹ thuật không cao. Đối với xã 

đạt tiêu chí giao thông về xây dựng nông thôn mới thì hệ thống đường ngõ xóm 

cần phải sạch, không lầy lội, tỷ lệ cứng hóa 50-70%. 

Nhu cầu xây dựng hệ thống đường ngõ xóm gồm: 

- Sửa chữa/san ủi mặt bằng tạo nền đường. 

- Bê tông hóa với quy mô nhỏ, tiêu chuẩn kỹ thuật cấp C hoặc cấp D.  

Tổng hợp nhu cầu kiên cố hóa hệ thống đường GTNT 

STT Nội dung Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá 

(tỷ đồng) 

Ước tính kinh 

phí (tỷ đồng) 

I Đường trục xã    1.753,8 

1 Mở rộng nền đường Km 558,3 0,3 167,5 

2 Mở rộng mặt đường Km 789,4 0,2 157,9 

3 Nâng cấp mặt đường Km 600,4 1,2 720,5 

4 Bê tông hóa mặt đường Km 156,3 1,0 156,3 

5 Sửa chữa cầu, cống Cái 53 0,5 26,5 

6 Xây dựng cống hộp Cái 69 1,2 82,8 
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STT Nội dung Đơn vị Khối lượng 
Đơn giá 

(tỷ đồng) 

Ước tính kinh 

phí (tỷ đồng) 

7 Xây dựng cầu mới Cái/m 109/2.391  442,3 

II Đường trục thôn    2.206,2 

1 Mở rộng nền đường Km 1.129,3 0,3 338,8 

2 Mở rộng mặt đường Km 1.251,5 0,2 250,3 

3 Nâng cấp mặt đường Km 614,2 1,0 614,0 

4 Bê tông hóa mặt đường Km 496,1 0,8 396,9 

5 Sửa chữa cầu, cống Cái 62 0,5 31,0 

6 Xây dựng cống hộp Cái 73 1,1 83,6 

7 Xây dựng cầu mới Cái/m 159/2.665 0,185 491,4 

III Đường ngõ xóm    610,7 

1 Bê tông hóa mặt đường Km 425,7 0,5 212,9 

2 Sửa chữa cầu, cống Cái 5 0,5 2,5 

3 Xây dựng cống hộp Cái 77 0,8 61,6 

4 Xây dựng cầu mới Cái/m 128/1.804 0,185 333,7 

IV 
Xây dựng đường đến 

trung tâm thôn 
   170,3 

1 Xây dựng mới nền đường Km 113,5 0,5 56,8 

2 Bê tông hóa mặt đường Km 113,5 1,0 113,5 

 Tổng cộng    4.741,0 
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Phần III 

NỘI DUNG ĐỀ ÁN 

1. Các quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan 

-  Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030
14

:  100% đường huyện, đường xã đi lại quanh 

năm; tỷ lệ mặt đường cứng (rải nhựa hoặc bê tông xi măng) đường huyện đạt 

100%, đường xã tối thiểu 70%.  Đưa  dần  vào  cấp  kỹ  thuật:  Đường  huyện  đạt  

tiêu  chuẩn  tối  thiểu  cấp  V, đường xã đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI.  Tối thiểu 

50% các đường thôn xóm được cứng hóa, đạt tiêu chuẩn đường nông thôn loại A 

trở lên.  Từng bước kiên cố hóa cầu cống, xây dựng các cầu vượt sông, suối phục 

vụ dân sinh ở các khu vực miền núi; 

-  Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đề ra mục tiêu đến năm 

2025 có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới
15

. Hiện nay đã có 159/203 xã đạt tiêu 

chí số 2 (giao thông); do tính chất không đồng bộ (xã đạt tiêu chí giao thông chưa 

chắc đạt chuẩn NTM), dự kiến đến năm 2025 số xã đạt tiêu chí giao thông khoảng 

90% tương ứng 180 xã, tăng thêm 21 xã; 

-  Tiêu chuẩn kỹ thuật đường GTNT theo chuẩn nông thôn mới
16

: Đường ĐH 

đạt tối thiểu cấp A (mặt đường 3,5m, nền đường ở đồng bằng 6,5m, ở miền núi 

6,0m). Đường ĐX đạt cấp A (mặt đường 3,5m, nền đường 5,0m) hoặc B (mặt 

đường 3,0m, nền đường 4,0m). Đường thôn đạt cấp C (mặt đường 2,0m, nền 

đường 3,0m); 

-  Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030
17

: Đường ĐH đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI ở vùng 

đồng bằng và tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A ở miền núi; 

- Ngoài các nội dung nêu trên, ở mỗi địa phương đều có các quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, 

…đều có liên quan đến hệ thống đường ĐH và GTNT. 

2. Giải pháp kỹ thuật kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và GTNT 

2.1. Hệ thống ĐH 

a) Kiên cố hóa mặt đường  

-  Phạm vi thực hiện: Các tuyến, đoạn tuyến đã có nền đường, đang lưu thông 

nhưng chưa có mặt đường hoặc mặt đường đã xuống cấp; 

-  Giải pháp kỹ thuật: Xây dựng móng, mặt đường với quy mô kiên cố với 

kết cấu mặt đường bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa. 

b)  Gia cố lề đường 

-  Phạm vi thực hiện: Các đoạn tuyến có mặt đường còn tốt nhưng bề rộng 

chưa đạt quy hoạch, chưa đáp ứng nhu cầu giao thông; 

                                           
14 

Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 
15

 Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh. 
16

 Quyết định số 315/QĐ-BGTVT ngày 13/02/2011 của Bộ GTVT. 
17 

Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 và 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh.
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-  Giải pháp kỹ thuật: Gia cố phần lề đường hai bên (hoặc 01 bên tùy điều 

kiện), chiều rộng gia cố từ 0,5-2,0m; sau khi gia cố lề đường, phần xe chạy sẽ 

được mở rộng thêm. Ưu tiên gia cố lề đường các tuyến có mặt đường rộng 3,5m. 

c) Bổ sung mương thoát nước dọc 

-  Phạm vi thực hiện: Các đoạn tuyến qua khu đông dân cư bị đọng nước, các 

đoạn tuyến có rãnh dọc thường xuyên bị xói lở; 

-  Giải pháp kỹ thuật: Bổ sung mương thoát nước dọc hai bên tuyến để tiêu 

thoát nước, hạn chế đọng nước cục bộ và xói lở nền đường. Kết cấu mương bằng 

BTXM hoặc BTXM cốt thép, nếu tuyến qua khu đông dân cư thì dùng kết cấu 

mương kín đậy đan, còn lại là mương hở; khẩu độ mương tùy theo điều kiện thực 

tế để lựa chọn. 

d) Xây dựng các cống hộp thay cầu nhỏ 

-  Phạm vi thực hiện: Tất cả các công trình cầu quy mô nhỏ ở khu vực địa 

chất tốt có thể chuyển thành dạng cống hộp để thực hiện theo thiết kế mẫu hoặc 

giải pháp kỹ thuật khác bảo dảm tiêu chuẩn kỹ thuật, tiết kiệm chi phí hơn cống 

hộp. 

-  Giải pháp kỹ thuật: Tháo dỡ công trình cũ, xây dựng các loại cống hộp 

khẩu độ từ 3m đến 4m nhiều cửa theo thiết kế mẫu. 

Trường hợp khi khảo sát hiện trường mà xét thấy công trình phức tạp, không 

thể chuyển đổi thành cống thì đưa vào danh mục cầu để thực hiện theo quy trình 

đầy đủ. 

e) Sửa chữa hoặc xây dựng mới các công trình cầu 

-  Phạm vi thực hiện: Tất cả các công trình cầu trên tuyến. 

-  Giải pháp kỹ thuật: Đánh giá hư hỏng, thực hiện giải pháp sửa chữa hoặc 

xây dựng cầu mới để bảo đảm quy mô và tải trọng khai thác. Ưu tiên trước các 

công trình cầu trên đường đến trung tâm xã, đường có lưu lượng phương tiện cao. 

Trường hợp khi khảo sát hiện trường mà xét thấy công trình đơn giản thì có 

thể chuyển đổi thành cống để thực hiện theo quy trình rút gọn. 

2.2. Nội dung kiên cố hóa đường GTNT 

a) Xây dựng nền đường 

-  Phạm vi thực hiện: Các xã chưa đạt tiêu chí giao thông, thôn chưa có 

đường giao thông đến trung tâm (chủ yếu ở các xã miền núi cao). 

-  San ủi, đào đắp để xây dựng nền đường đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tùy loại 

đường; trên cơ sở nền đường đã có sẽ tiếp tục thực hiện kiên cố hóa mặt đường. 

b) Mở rộng nền đường, mặt đường 

-  Phạm vi thực hiện: Tất cả các tuyến GTNT, đường trục khu dân cư chưa 

đạt tiêu chuẩn cấp đường
18

 trừ các tuyến do tính chất đặc thù không thể mở rộng. 

                                           
18

 Hầu hết các tuyến đường GTNT hiện đang khai thác trên địa bàn tỉnh đều có nền đường rất nhỏ, hẹp. Lề đường 

mỗi bên nhỏ hơn 0,5m, thậm chí nhiều tuyến không có lề đường, nhất là ở khu vực đồng bằng. 
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-  Giải pháp kỹ thuật: Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, hiến đất để 

đào, đắp mở rộng nền đường, bảo đảm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của từng công trình.  

Gia cố phần lề đường hai bên với kết cấu tương tự kết cấu mặt đường; sau khi gia 

cố lề đường, phần xe chạy sẽ được mở rộng thêm khoảng 1,0m (phần gia cố có 

hình dạng phù hợp để có thể thoát nước mặt khi mưa). 

c) Kiên cố hóa mặt đường 

-  Phạm vi thực hiện: Các tuyến đường GTNT  chưa có mặt đường, chủ yếu 

ở các xã chưa đạt tiêu chí giao thông. 

-  Giải pháp kỹ thuật: Bê tông hóa mặt đường bảo đảm đạt tiêu chuẩn kỹ 

thuật, bảo đảm tính thẩm mỹ và bền vững. 

d) Nâng cấp mặt đường hư hỏng 

-  Phạm vi thực hiện: Các tuyến trục xã, trục thôn, các đường qua khu đông 

dân cư đã có nền, mặt đường đủ tiêu chuẩn bề rộng. 

-  Giải pháp kỹ thuật: Tùy thuộc vào tình hình hư hỏng và đặc điểm công 

trình để chọn các giải pháp kỹ thuật phù hợp. 

+ Nếu chỉ bong tróc, nứt nhỏ: Tăng cường 01 lớp bê tông nhựa nóng 3-5cm 

(hoặc cacboncor); 

+ Trường hợp nứt gãy cục bộ thì đào bỏ, gia cố nền đường và làm lại các 

tấm bê tông hư hỏng; 

+ Trường hợp nứt gãy, vỡ vụn quá lớn thì tăng cường 01 lớp BTXM có lưới 

thép mác cao phù hợp với tải trọng. 

e) Kiên cố hóa một số công trình cầu quy mô nhỏ 

-  Phạm vi thực hiện: Tất cả các công trình cầu, cống quy mô nhỏ có thể 

chuyển thành dạng cống hộp để thực hiện theo thiết kế mẫu; ưu tiên các công trình 

trên đường trục xã, trục thôn. 

-  Giải pháp kỹ thuật: Tháo dỡ công trình cũ, xây dựng các loại cống hộp 

nhiều cửa khẩu độ từ 3m đến 4m theo thiết kế điển hình. 

Trường hợp khi khảo sát hiện trường mà xét thấy công trình phức tạp, không 

thể chuyển đổi thành cống thì đưa vào danh mục cầu để thực hiện theo quy trình 

đầy đủ. 

f) Sửa chữa hoặc xây dựng mới các công trình cầu 

-  Phạm vi thực hiện: Tất cả các công trình cầu trên tuyến. 

-  Giải pháp kỹ thuật: Đánh giá hư hỏng, thực hiện giải pháp sửa chữa hoặc 

xây dựng cầu mới để bảo đảm quy mô và tải trọng khai thác. Ưu tiên trước các 

công trình cầu trên đường trục xã, đường có lưu lượng phượng tiện cao. 

Trường hợp khi khảo sát hiện trường mà xét thấy công trình đơn giản thì có 

thể chuyển đổi thành cống để thực hiện theo quy trình rút gọn. 

3. Chủ trương chung về kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và GTNT 

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng, nhu cầu và kết quả thực hiện Đề án kiên cố 

hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015-2020 và phát triển và GTNT giai đoạn 2016-

2020, kiến nghị một số chủ trương phát triển hệ thống đường ĐH và GTVT giai 
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đoạn 2021-2025 như sau: 

3.1. Tiếp tục mở rộng, nâng cấp các tuyến đường ĐH theo quy hoạch 

phát triển GTVT của tỉnh và quy hoạch liên quan. 

Để bảo đảm phát triển lâu dài với quy mô phù hợp quy hoạch, các tuyến ĐH 

được quy hoạch thành ĐT, các tuyến đường ĐH đi qua các khu đô thị, khu kinh tế 

và các tuyến đường đã quy hoạch là ĐH nhưng chưa có nền đường. Trong đó: 

a) Các tuyến đường được quy hoạch thành ĐT: Các ngành của tỉnh chủ trì, 

đề xuất bố trí ngân sách tỉnh để đầu tư, nhu cầu nguồn vốn khoảng 1.500 tỷ đồng. 

Đề xuất đầu tư các tuyến ĐH quy hoạch chuyển thành ĐT 

STT 
Tên đường/tuyến quy 

hoạch 
Nhu cầu 

Kinh phí (tỷ 

đồng) 
Kế hoạch thực hiện 

1 ĐH1.TG/ĐT.606 Đã đạt quy mô  
Đang lập thủ tục 

chuyển ĐT 

2 ĐH3.ĐL/ĐT.609C Đã đạt quy mô  
Đang lập thủ tục 

chuyển ĐT 

3 
ĐH3.PN/Tam Kỳ - Phú 

Ninh - Tiên Phước 
Đã đạt quy mô  

Đang lập thủ tục 

chuyển ĐT 

4 ĐH2.ĐL/ĐT.609B 

Đang đầu tư (thuộc 

dự án cầu Giao 

Thủy) 

 Tiếp tục đầu tư 

5 ĐH11.ĐG/ĐT.609 Mở rộng, nâng cấp 200 Trung hạn 2021-2025 

6 
ĐH1.TP/Tam Kỳ - Phú 

Ninh - Tiên Phước 
Mở rộng, nâng cấp 100 

Trung hạn 2021-2025 

(dự án Liên kết vùng) 

7 
ĐH4.ĐL và ĐH17.DX/ 

Tuyến BN-01 

Mở rộng/nâng cấp 

các đoạn chưa đạt 

quy mô 

400 (gồm cả 

cầu Phú 

Thuận) 

Trung hạn 2021-2025 

 

8 
ĐH15.TP, ĐH4.HĐ và 

ĐH8.HĐ/ĐT.615 

Mở rộng/nâng cấp 

các đoạn chưa đạt 

quy mô 

300 Trung hạn 2021-2025 

9 

ĐH1.BTM và 

ĐH2.BTM/Tuyến nối 

ĐT.617-QL40B 

Mở rộng/nâng cấp 

các đoạn chưa đạt 

quy mô 

200 

Trung hạn 2026-2030 

(riêng 3km tuyến 

ĐH2.BTM đã đưa 

vào dự án Tam Trà - 

Trà Kot) 

10 

ĐH6.TP và 

ĐH2.HĐ/Tuyến nối 

QL40B-QL14E 

Xây dựng cầu Sông 

Tranh 

Mở rộng, nâng cấp 

các đoạn chưa đạt 

quy mô 

100 

 

200 

Trung hạn 2021-2025 

 

Trung hạn 2026-2030 

 

 Tổng cộng  1.500  

b)  Các tuyến đi qua khu đô thị, khu kinh tế và các tuyến quy hoạch ĐH: Các 

địa phương chủ trì, đề xuất bố trí ngân sách huyện để đầu tư, ngân sách tỉnh cân 

đối để hỗ trợ tùy theo khả năng.  

3.2. Tăng tỷ lệ đường GTNT được cứng hóa ở các xã để đáp ứng nhu cầu 

xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hệ thống GTNT ở các xã đã đạt 
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chuẩn nông thôn mới, các đường nội bộ qua khu đông dân cư ở các vùng ven 

đô thị, tiếp tục phát triển hệ thống đường đến trung tâm thôn ở các xã đặc biệt 

khó khăn. 

Các xã hiện nay chưa đạt tiêu chí giao thông là các địa phương có điều kiện 

khó khăn, do vậy cần tập trung nguồn lực để tăng tỷ lệ đường GTNT được kiên cố 

hóa (bao gồm cả đường xã, đường thôn và ngõ xóm) để bảo đảm đạt chuẩn nông 

thôn mới theo lộ trình chung. 

Các đã đạt tiêu chí nông thôn mới về giao thông ngoài việc tiếp tục phát triển 

để đạt xã nông thôn mới nâng cao hoặc kiểu mẫu cần tiếp tục nâng chất lượng hệ 

thống GTNT hiện có, trong đó tập trung vào các loại đường trục xã, trục thôn, 

đường nội bộ qua khu đông dân cư. 

Ngoài ra, cần hỗ trợ để xây dựng đường từ thôn đến các cụm dân cư ở khu 

vực khó khăn, hiện chưa có đường bê tông đến trung tâm. 

Đối với việc xây dựng NTM kiểu mẫu UBND cấp xã tự huy động nguồn lực 

để thực hiện việc gắn biển báo, biển tên đường, trồng cây tạo cảnh quan hai bên 

đường. 

4. Các loại công trình kiên cố hóa đường ĐH và GTNT 

4.1. Công trình kiên cố hóa đường ĐH 

Các công trình kiên cố hóa đường ĐH triển khai cho tất các các tuyến trên 

địa bàn tỉnh phù hợp với mục tiêu, tiêu chí; trong đó phân chia các công trình 

thành 02 đối tượng: 

a) Các công trình có quy mô đơn giản, thấy rõ hiệu quả đầu tư 

Gồm các công trình kiên cố hóa mặt đường, lề đường, mương thoát nước, 

cống hộp quy mô nhỏ; có thể áp dụng thiết kế mẫu trong tổ chức thực hiện; xác 

định rõ ngay hiệu quả kinh tế - xã hội khi quyết định đầu tư mà không cần các 

phân tích, đánh giá chi tiết. 

Áp dụng cơ chế đặc thù để tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai, giảm 

thiểu các thủ tục trong tổ chức thực hiện (tương tự Đề án đã triển khai trong giai 

đoạn 2015-2020).  

Các cơ chế đặc thù gồm: Chủ đầu tư có thể thiết kế theo thiết kế mẫu, riêng 

các hạng mục không thể áp theo thiết kế mẫu thì thuê đơn vị tư vấn thiết kế (ví dụ: 

xử lý nền đường, khảo sát địa chất và thiết kế bố trí chung cống hộp); tự giám sát, 

quản lý (nếu có đủ năng lực); trong quá trình thực hiện có sự tham gia quản lý của 

cộng đồng; đơn giản hóa các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

b) Các công trình có quy mô phức tạp, cần đánh giá cụ thể hiệu quả đầu tư 

Là các công trình sửa chữa và xây dựng cầu, cống có quy mô lớn, đi qua khu 

vực có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, không thể áp dụng các thiết kế mẫu. 

Mặt khác hiệu quả kinh tế - xã hội của công trình cần được phân tích, đánh giá cẩn 

trọng trước khi quyết định đầu tư. 

Cơ chế thực hiện các công trình này được thực hiện đầy đủ theo quy định của 

pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, các loại kết cấu có thể áp 
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dụng điển hình (như dầm cầu, bố trí mặt cắt ngang) thì vận dụng thiết kế mẫu, 

chiết giảm chi phí thiết kế theo hệ số. 

4.2. Công trình kiên cố hóa đường GTNT 

Các công trình kiên cố hóa GTNT được triển khai ở tất các các xã, phường, 

thị trấn để nâng cao chất lượng đường GTNT, đường nội bộ khu đông dân cư và 

đáp ứng mục tiêu xây dựng nông thôn mới, được chia thành các nhóm: 

a) Nhóm công trình đơn giản, cộng đồng có thể tự thực hiện:  

Gồm các hạng mục mở rộng nền đường (ở các tuyến đã được bê tông hóa 

nhưng nền đường chưa đạt tiêu chuẩn); công trình mở rộng mặt đường hiện có (ở 

các tuyến đã được bê tông hóa nhưng bề rộng chưa đạt tiêu chuẩn) và nâng cấp 

mặt đường ngõ xóm (ở các tuyến đã được bê tông hóa nhưng nay đã xuống cấp). 

Các công trình này giao UBND cấp huyện xây dựng cơ chế và hỗ trợ kinh 

phí để nhân dân thực hiện. Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ cho các tuyến đường cần bê 

tông hóa để đạt chuẩn nông thôn mới.  

b)  Nhóm công trình yêu cầu kỹ thuật cao 

-  Gồm công trình bê tông hóa (đối với tuyến chưa có mặt đường) và nâng 

cấp mặt đường các tuyến đường trục xã, trục thôn (đã có mặt đường nhưng nay bị 

xuống cấp); công trình kiên cố hóa cầu, cống. 

Cơ chế thực hiện tương tự Chương trình kiên cố hóa đường ĐH nhưng phân 

cấp toàn bộ cho địa phương tự tổ chức thực hiện; ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần 

kinh phí. 

5. Đề xuất chỉ tiêu và nguồn vốn thực hiện Đề án kiên cố hóa hệ thống 

đường ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025 

Trong giai đoạn 2016-2020, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các địa phương phát 

triển hệ thống đường ĐH và GTNT là 2.118 tỷ đồng thông qua các Nghị quyết 

của HĐND tỉnh về kiến cố hóa đường ĐH và GTNT (957 tỷ đồng) và các dự án 

đầu tư công (đã phân bổ 1.231 tỷ đồng); ngoài ra còn hỗ trợ để phát triển đường 

trong đô thị, đường chuyên dùng. 

Trong giai đoạn tới, nguồn thu ngân sách khó khăn nên kiến nghị ngân sách 

tỉnh bố trí 1.532 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ các địa phương thực 

hiện Đề án kiên cố hóa hệ thống ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025 (tổng nhu 

cầu nguồn vốn cần thực hiện là 2.804 tỷ đồng). Phạm vi Đề án trong giai đoạn 

này rộng hơn (bổ sung thêm nội dung xây dựng cầu, gia cố lề đường, mương 

thoát nước trên đường ĐH; nâng cấp các tuyến GTNT đã xuống cấp), nên trong 

quá trình thực hiện, trường hợp cân đối được nguồn vốn thì kiến nghị bổ sung 

thêm cho Đề án.  

Đối với 2 thành phố Tam Kỳ và Hội An, do không có đường ĐH và nhu cầu 

kiên cố hóa đường GTNT rất nhỏ, kiến nghị ngân sách tỉnh không hỗ trợ cho phát 

triển GTNT mà thực hiện 100% bằng ngân sách địa phương. Ngân sách tỉnh sẽ ưu 

tiên để cân đối hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị theo cơ chế 

khác. 

Với dự kiến khả năng có thể cân đối nguồn vốn như trên, đề xuất chỉ tiêu 
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kiên cố hóa đường ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025 như sau: 

Tổng hợp chỉ tiêu kiên cố hóa hệ thống ĐH 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 
Nhu cầu 

Chỉ 

tiêu 

chung 

Khối 

lượng 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

1 Kiên cố hóa mặt đường      

1.1 Mặt đường 3,5m Km 127,9 45 50,7  101,5  

1.2 Mặt đường 5,5m Km 385,0 40     178,1  534,4  

2 Gia cố lề đường      

2.1 Lề đường rộng 0,5m Km 45,6 46       22,8  6,8  

2.2 Lề đường rộng 1,0m Km 202,7 39       78,5  43,2  

2.3 Lề đường rộng 2,0m Km 356,8 50     134,7  148,2  

3 Bổ sung mương thoát nước dọc      

3.1 Mương kín qua khu dân cư Km 61,5 68       41,9  83,7  

3.2 Mương hở Km 271,4 74     202,1  80,8  

4 Xây dựng các cống hộp      

4.1 Cống hộp 1 cửa khẩu độ 4m Cái 7 71         5,0  3,0  

4.2 Cống hộp 2 cửa khẩu độ 3m Cái 18 78       14,0  11,2  

4.3 Cống hộp 3 cửa khẩu độ 3m Cái 54 70       37,8  45,4  

4.4 Cống hộp 4 cửa khẩu độ 3m Cái 2 100         2,0  3,2  

5 Sửa chữa cầu Cái 64 100 64 20,6 

6 Xây dựng các công trình cầu Cái/m 87/2.936 53 46/4.033 232.4 

 Tổng cộng     1.314 

Do nhu cầu kiên cố hóa đường ĐH ở các địa phương có sự chênh lệch rất 

lớn; để phù hợp với khả năng huy động nguồn vốn đối ứng của địa phương và mức 

độ phát triển đồng đều; mỗi địa phương sẽ có chỉ tiêu riêng, trên cơ sở đó sẽ đề 

xuất khối lượng thực hiện cho từng địa phương (chi tiết tại bảng 9, 9a, 9b và 9c). 

Tổng hợp chỉ tiêu kiên cố hóa hệ thống GTNT 

TT Nội dung 
Đơn 

vị 

 Nhu 

cầu  

Chỉ 

tiêu 

chung 

Khối 

lượng 

 Kinh phí  

(tỷ đồng)  

 
TOÀN TỈNH         1.490 

 A Cơ chế của địa phương (*)         365  

 B Cơ chế của tỉnh         1.125  

I 
Đảm bảo 90% xã đạt chuẩn 

NTM 
  122,45   100% 122,45       98,6  

1 Bê tông hóa đường trục xã Km 47,97    47,97  47,97  

2 Bê tông hóa đường trục thôn Km 44,75   44,75  35,80  

3 Bê tông hóa đường ngõ xóm Km 29,73    29,73  14,87  

II 
Xây dựng mới đường đến 

thôn 
    61%   103,50  

1  Mở mới nền đường (*) Km 113,50    69,00  34,50 
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2 Bê tông hóa mặt đường Km 113,50    69,00  69,00  

III 
Nâng cao chất lượng đường 

GTNT 
        1.301 

1 Bê tông hóa mặt đường   641,63  36% 233,79 304,33 

2 Mở rộng nền đường (*)   1.708,01  40% 683,20 170,80 

3 Mở rộng mặt đường (*)   1.710,90 50% 855,45 156,81  

4 Nâng cấp mặt đường   1.241, 0  32% 394,18 400,00 

4.1 Đường trục xã Km 600,37    211,64 253,97 

4.2 Đường trục thôn Km 640,62    
     

82,54  
146,03  

5 Sửa chữa, mở rộng cầu   115,00  65% 75,00  52,08  

5.1 Đường trục xã Cái 53,00    41,00  31,03  

5.2 Đường trục thôn Cái 62,00    34,00  21,05  

6 Xây dựng cống hộp   144,00  62% 89,00  72,08 

6.1 Đường trục xã Cái 69,00    45,00  34,74  

6.2 Đường trục thôn Cái 76,00    44,00  37,34  

7 Xây dựng cầu mới   268,00  26% 68,60  208,19  

7.1 Đường trục xã Cái 109,00    32,00  104,69  

7.2 Đường trục thôn Cái 159,00    37,00  103,49  

(Chi tiết cho từng địa phương xem tại bảng 16 phần Phụ lục) 

6. Các cơ chế triển khai đề án 

6.1. Cơ chế tài chính và nhu cầu nguồn vốn 

a) Đối với đường ĐH  

-  Các huyện, thị xã khu vực đồng bằng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% chi phí 

đầu tư tính theo đơn giá được ban hành;  ngân sách cấp huyện cân đối phần còn lại 

theo chi phí thực tế đầu tư và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái 

định cư. 

-  Các huyện khu vực miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% chi phí đầu tư 

tính theo đơn giá được ban hành; ngân sách cấp huyện cân đối phần còn lại theo 

chi phí thực tế đầu tư và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 

cư. 

Tổng nguồn vốn thực hiện khoảng 1.314 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ 

trợ 908 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện 406 tỷ đồng. 

b) Đối với đường GTNT 

-  Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng mới và mở rộng nền 

đường, mở rộng mặt đường: Cấp huyện xây dựng cơ chế tài chính huy động đóng 

góp nhân dân, bố trí lồng ghép các nguồn vốn và hỗ trợ ngân sách cấp huyện, cấp 

xã để thực hiện; ngân sách tỉnh không hỗ trợ. 

-  Công tác bê tông hóa mặt đường, sửa chữa và xây dựng cầu cống: 

+ Các xã đồng bằng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% chi phí đầu tư tính theo đơn 

giá được ban hành, cấp huyện xây dựng cơ chế tài chính huy động phần còn lại.  

+ Các xã miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% chi phí đầu tư tính theo đơn 
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giá được ban hành; cấp huyện xây dựng cơ chế tài chính huy động phần còn lại. 

Tổng nguồn vốn cần huy động để kiên cố hóa đường GTNT theo chỉ tiêu đã 

đề xuất khoảng 1.490 tỷ đồng; trong đó: ngân sách tỉnh hỗ trợ 624 tỷ đồng; ngân 

sách cấp huyện, cấp xã và huy động đóng góp của cộng đồng là 866 tỷ đồng. 

6.2. Cơ chế quản lý và thực hiện đầu tư 

a) Phân chia các chương trình đầu tư 

Do Đề án có phạm vi rộng, nguồn vốn đầu tư lớn nên kiến nghị phân chia 

thành 04 chương trình với cơ chế quản lý và thực hiện đầu tư phù hợp; cụ thể: 

- Chương trình 1: Kiên cố hóa nền, mặt đường ĐH (gồm các loại công trình: 

kiên cố hóa mặt đường, lề đường, rãnh dọc và cống hộp) 

Thực hiện theo quy trình rút gọn để rút ngắn thời gian triển khai và tiết kiệm 

chi phí đầu tư; các biện pháp áp dụng gồm sử dụng thiết kế mẫu (có thuê tư vấn 

thực hiện một số công việc); chủ đầu tư tự thực hiện các công việc lập hồ sơ thiết 

kế, dự toán, làm bên mời thầu, giám sát thi công (nếu có đủ năng lực). UBND cấp 

huyện giao Ban Quản lý dự án cấp huyện quản lý, thực hiện dự án. 

- Chương trình 2: Kiên cố hóa mặt đường GTNT (gồm các loại công trình bê 

tông hóa mặt đường) 

Chỉ thực hiện công trình kiên cố hóa mặt đường khi đã chuẩn bị đủ bề rộng 

nền đường theo chương trình 4 (trừ các tuyến đặc thù không thể mở rộng). 

Quy trình thực hiện như chương trình 1 nhưng phân cấp toàn bộ cho cấp 

huyện quản lý. 

- Chương trình 3: Kiên cố hóa các công trình cầu trên đường ĐH và GTNT 

(gồm công trình sửa chữa cầu cũ và xây dựng cầu mới) 

Thực hiện theo quy trình đầy đủ (trong thiết kế có sử dụng một số kết cấu 

theo thiết kế mẫu); các thủ tục được thực hiện theo Luật Đầu tư công, Luật Xây 

dựng, Luật Đấu thầu và quy định khác có liên quan. 

Phân cấp quản lý theo cấp công trình xây dựng, phù hợp với các quy định 

hiện hành.  

- Chương trình 4: Chỉnh trang hệ thống đường GTNT (gồm các công trình 

xây dựng mới và mở rộng nền đường, mở rộng mặt đường)  

Giao UBND cấp huyện xây dựng cơ chế và tự tổ chức thực hiện. 

b) Cơ chế quản lý và thực hiện đầu tư chương trình 1 

-  Về chủ trương đầu tư và phân bổ kế hoạch nguồn vốn: Căn cứ các chỉ tiêu, 

định mức phân bổ kinh phí hỗ trợ hằng năm và phạm vi, mục tiêu, nhiệm vụ của 

Đề án đã được HĐND tỉnh quyết nghị ban hành, UBND các huyện tổ chức lập đề 

xuất chủ trương đầu tư. 

Chủ trương đầu tư được lập chung cho tất cả các công trình đề xuất thực hiện 

trong năm trên địa bàn huyện. 

Các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác tổng hợp, thẩm định để tham 

mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo kế hoạch phân bổ hỗ trợ 

kinh phí hằng năm. Sau đó tổng hợp vào dự toán thu - chi ngân sách hàng năm để 
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báo cáo HĐND tỉnh. 

- Về chuẩn bị đầu tư: Thực hiện theo thiết kế mẫu do UBND tỉnh ban hành. 

-  Quản lý đầu tư: UBND cấp huyện giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng cấp huyện thực hiện chức năng làm chủ đầu tư các công trình theo quy định, 

đồng thời giao cho 01 phòng chuyên môn chủ trì theo dõi, tham mưu chỉ đạo việc 

triển khai Đề án trên địa bàn. 

Các đơn vị chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn triển khai các bước để thi công 

công trình theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các luật liên quan. 

c) Cơ chế quản lý và thực hiện đầu tư chương trình 2 

-  Về chủ trương đầu tư và phân bổ kế hoạch nguồn vốn: Căn cứ các chỉ tiêu, 

định mức phân bổ kinh phí hỗ trợ hằng năm và phạm vi, mục tiêu, nhiệm vụ của 

Đề án đã được HĐND tỉnh quyết nghị ban hành, UBND cấp huyện tổ chức lập và 

phê duyệt chủ trương đầu tư. Chủ trương đầu tư được lập chung cho tất cả các 

công trình đề xuất thực hiện trong năm trên địa bàn. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, UBND cấp huyện gửi Quyết định 

phê duyệt và các hồ sơ kèm theo để các Sở, ngành liên quan tổng hợp vào dự toán 

thu - chi ngân sách hàng năm, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh. 

- Về chuẩn bị đầu tư: Thực hiện theo thiết kế mẫu do UBND tỉnh ban hành. 

-  Quản lý đầu tư: UBND cấp huyện giao cho các cơ quan chuyên môn, hoặc 

UBND cấp xã làm chủ đầu tư các công trình, đồng thời giao cho phòng chuyên 

môn chủ trì theo dõi, tham mưu chỉ đạo việc triển khai Đề án trên địa bàn. 

Các đơn vị chủ đầu tư triển khai các bước để thi công công trình theo quy 

định của Luật đấu thầu, Luật Xây dựng và các luật liên quan. 

d) Cơ chế quản lý và thực hiện đầu tư chương trình 3. 

- Về chủ trương đầu tư và phân bổ kế hoạch nguồn vốn: Căn cứ các chỉ tiêu, 

định mức phân bổ kinh phí hỗ trợ hằng năm và phạm vi, mục tiêu, nhiệm vụ của 

Đề án đã được HĐND tỉnh quyết nghị ban hành, UBND các huyện tổ chức lập đề 

xuất chủ trương đầu tư. 

Công trình trên 15 tỷ đồng thì lập riêng 01 chủ trương đầu tư; các công trình 

quy mô nhỏ thì gộp chung nhiều công trình, nhưng tổng mức đầu tư không nên 

vượt quá 15 tỷ đồng
19

. 

Các Sở, ngành liên quan thực hiện công tác tổng hợp, thẩm định để tham 

mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư kèm theo kế hoạch phân bổ hỗ trợ 

kinh phí hằng năm; sau đó tổng hợp vào dự toán thu - chi ngân sách hàng năm để 

báo cáo HĐND tỉnh. 

e) Cơ chế quản lý và thực hiện đầu tư chương trình 4. 

Các địa phương tự xây dựng cơ chế để tổ chức thực hiện. 

6.3. Phân công nhiệm vụ 

                                           
19

 Để chỉ thiết kế một bước và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, giảm các thủ tục hành chính. 
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a) Sở Giao thông vận tải 

Chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND cấp 

huyện và các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Đề án, 

thực hiện các công việc sau: 

-  Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế triển khai các công trình; 

-  Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và ban hành thiết kế mẫu và 

đơn giá xây dựng các công trình kiến cố hóa mặt đường, lề đường, rãnh thoát 

nước, cống khẩu độ nhỏ; trong đó đơn giá được xây dựng riêng cho từng 

huyện/thị xã
20

; 

-  Ban hành các biểu mẫu, hướng dẫn các quy trình, hồ sơ, thủ tục quản lý 

chất lượng, khối lượng công trình; 

- Tổng hợp đề xuất đầu tư của các địa phương; phối hợp Sở kế hoạch và Đầu 

tư tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo kế hoạch từng năm và 

bố trí nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh; 

- Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình triển khai Đề án; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc thẩm định, tham 

mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư hàng năm; 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ 

nguồn vốn hỗ trợ hàng năm của ngân sách tỉnh để thực hiện Đề án; 

- Hướng dẫn, giám sát thực hiện việc Luật Đầu tư Công, Luật Đấu thầu 

trong quá triển triển khai các công trình. 

c) Sở Tài Chính 

Cân đối các nguồn vốn để tham mưu tỉnh bố trí cho Đề án; hướng dẫn, ban 

hành các biểu mẫu về thanh toán, quyết toán công trình. 

d) UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Giao nhiệm vụ cho Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc, UBND các địa 

phương có tuyến đường thực hiện các nhiệm vụ để triển khai các công trình; 

-  Xây dựng, trình HĐND cấp huyện thông qua cơ chế huy động các 

nguồn vốn ngân sách huyện, ngân sách xã, đóng góp của cộng đồng; kế hoạch 

ngân sách hàng năm, cơ chế và tự tổ chức thực hiện chương trình 4 (kiên cố hóa 

kết hợp chỉnh trang hệ thống đường GTNT); 

- Phê duyệt theo thẩm quyền các hồ sơ, thủ tục liên quan; 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn, định 

kỳ tổng hợp báo cáo cho các Sở Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

Chính. 

e) UBND các xã có tuyến đường đi qua 

                                           
20

 Để khắc phục tồn tại cảu giai đoạn trước là tại một số địa phương đơn giá chưa sát với thực tế. 
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Phối hợp với vận động cộng đồng nhân dân giải phóng mặt bằng để triển 

khai xây dựng công trình. 

Giám sát và tổ chức để nhân dân tham gia giám sát theo quy định về giám 

sát cộng đồng. 

Thực hiện các nhiệm vụ do UBND cấp huyện phân công, ủy quyền. 
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Phần IV 

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận  

Hệ thống đường ĐH và GTNT trên địa bàn tỉnh có vai trò quan trọng đối 

với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn địa 

phương. Việc đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa các công trình để bảo 

đảm sự phát triển đồng bộ là rất cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng và 

Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả. 

Giai đoạn 2016-2020, việc phát triển đường ĐH và GTNT theo các Nghị 

quyết của HĐND tỉnh và kế hoạch đầu tư công đã đạt được những kết quả quan 

trọng, tuy nhiên hệ thống đường này vẫn còn những điểm yếu, mặt đường 

xuống cấp; nhiều tuyến có nền đường, mặt đường hẹp; công trình thoát nước, 

cầu cống chưa đồng bộ. Do vậy, trong giai đoạn 2021-2025 cần tiếp tục đầu tư 

để kiên cố hóa. 

2. Kiến nghị 

Qua quá trình tổng hợp, phân tích, tính toán nhu cầu, đánh giá khả năng đáp 

ứng nguồn vốn, UBND kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị các nội 

dung về phát triển hệ thống ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

2.1. Chủ trương chung  

a) Bố trí ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện để đầu tư theo kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với các tuyến ĐH được quy hoạch thành ĐT, 

các tuyến đường ĐH đi qua các khu đô thị, khu kinh tế và các tuyến đường đã quy 

hoạch là ĐH nhưng chưa được xây dựng. Các tuyến đường còn lại đầu tư để kiên 

cố hóa theo khuôn khổ Đề án kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và GTNT giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh. 

b) Tăng tỷ lệ đường GTNT được cứng hóa ở các xã để đáp ứng nhu cầu xây 

dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hệ thống GTNT ở các xã đã đạt chuẩn 

nông thôn mới và các vùng ven đô thị có đông dân cư; tiếp tục phát triển hệ thống 

đường đến trung tâm thôn ở các xã đặc biệt khó khăn. Nội dung và thủ tục đầu tư 

theo khuôn khổ Đề án kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và GTNT giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Triển khai thực hiện Đề án kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và 

GTNT giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với các nội dung chủ 

yếu sau: 

a) Phạm vi của đề án: Đầu tư xây dựng để phát triển hệ thống ĐH và GTNT 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo hướng kiên cố hóa, thực hiện trong giai đoạn từ 

năm 2021 đến hết năm 2025. 

Không đưa vào thực hiện trong Đề án các công trình trên các tuyến ĐH quy 

hoạch chuyển thành ĐT, các tuyến đường chồng lấn trong các khu vực được quy 

hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và các công trình 
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đường đã quy hoạch nhưng chưa xây dựng. 

b) Mục tiêu chung: Kiên cố hóa một phần hệ thống đường ĐH và GTNT để 

bảo đảm bền vững, có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp nhằm đáp ứng tốt cho phát 

triển kinh tế - xã hội; trong phạm vi nguồn vốn, ưu tiên kiên cố hóa các tuyến 

đường hiện có đến trung tâm xã, đường đến trung tâm thôn và các tuyến đường có 

lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, có vai trò quan trọng đối với phát 

triển kinh tế - xã hội. 

c) Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, 100% đường ĐH có mặt đường nhựa 

hoặc bê tông xi măng; 80% mặt đường có chất lượng tốt, có hệ thống thoát nước 

dọc được kiên cố; 70% công trình cầu, cống đạt quy mô vĩnh cữu. 

Tỷ lệ đường GTNT được bê tông hóa đạt 88%, đường có chất lượng tốt trên 

75%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí giao thông đạt 90%; có 99% thôn 

bảo đảm đường bê tông nối đến trung tâm, 40% đường trục xã và trục thôn có bề 

rộng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; các công trình cầu, cống quan trọng được sửa chữa, 

nâng cấp với quy mô vĩnh cữu. 

d) Nhiệm vụ 

-  Đối với hệ thống đường ĐH: Kiên cố hóa mặt đường các tuyến chưa có 

mặt đường hoặc đang hư hỏng, xuống cấp; gia cố để kiên cố hóa lề đường, mương 

thoát nước dọc; sửa chữa hoặc xây dựng mới các công trình cầu để bảo đảm an 

toàn trong khai thác.  

-  Đối với hệ thống đường GTNT: Mở rộng nền đường, mặt đường để bảo 

đảm tiêu chuẩn; kiên cố hóa mặt đường đối với các tuyến chưa có mặt hoặc đã 

xuống cấp; sửa chữa hoặc xây dựng mới các công trình cầu để bảo đảm an toàn 

trong khai thác. 

e) Các chỉ tiêu chủ yếu 

-  Hệ thống đường ĐH: Kiên cố hóa 229km mặt đường, 236km lề đường; 

xây dựng 244km mương thoát nước dọc, 59 cống hộp các loại, sửa chữa 64 cầu và 

xây dựng 87 công trình cầu với tổng kinh phí dự kiến 1.314 tỷ đồng. 

-  Hệ thống đường GTNT: Bê tông hóa 425km mặt đường các loại; nâng cấp 

394km mặt đường trục xã và trục thôn; mở rộng 683km nền đường và 855km mặt 

đường trục xã, trục thôn; sửa chữa 75 cầu, xây dựng mới 89 cống hộp và 68 công 

trình cầu. Tổng kinh phí dự kiến 1.490 tỷ đồng. 

f) Cơ chế tài chính 

-  Đối với đường ĐH:  

Các huyện, thị xã khu vực đồng bằng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% chi phí đầu 

tư tính theo đơn giá;  ngân sách cấp huyện cân đối phần còn lại theo chi phí thực tế 

đầu tư và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.  

Các huyện khu vực miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% chi phí đầu tư tính 

theo đơn giá; ngân sách cấp huyện cân đối phần còn lại theo chi phí thực tế đầu tư 

và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. 

-  Đối với đường GTNT 
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+  Công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng mới và mở rộng nền đường, mở 

rộng mặt đường: Cấp huyện xây dựng cơ chế tài chính huy động đóng góp nhân 

dân, bố trí lồng ghép các nguồn vốn và hỗ trợ ngân sách cấp huyện, cấp xã để thực 

hiện; ngân sách tỉnh không hỗ trợ. 

+ Công tác bê tông hóa mặt đường, sửa chữa và xây dựng cầu cống: Các xã 

đồng bằng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% chi phí đầu tư tính theo đơn giá, cấp huyện 

xây dựng cơ chế tài chính huy động phần còn lại.  Các xã miền núi: Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 70% chi phí đầu tư tính theo đơn giá; cấp huyện xây dựng cơ chế tài 

chính huy động phần còn lại. 

+ Giao UBND thành phố Tam Kỳ và Hội An xây dựng cơ chế phát triển 

GTNT trên địa bàn, ngân sách tỉnh không hỗ trợ. 

g) Cơ chế quản lý, triển khai các công trình 

Phân chia đề án thành 04 chương trình với các cơ chế triển khai cụ thể như 

sau: 

- Chương trình 1: Kiên cố hóa nền, mặt đường ĐH (gồm các loại công trình: 

kiên cố hóa mặt đường, lề đường, rãnh dọc và cống hộp) 

Thực hiện theo quy trình rút gọn để rút ngắn thời gian triển khai và tiết kiệm 

chi phí đầu tư; các biện pháp áp dụng gồm sử dụng thiết kế mẫu (có thuê tư vấn 

thực hiện một số công việc); chủ đầu tư tự thực hiện các công việc lập hồ sơ thiết 

kế, dự toán, làm bên mời thầu, giám sát thi công (nếu có đủ năng lực). UBND cấp 

huyện giao Ban Quản lý dự án cấp huyện quản lý, thực hiện dự án; cơ quan 

chuyên môn cấp huyện thực hiện chức năng thẩm định trình UBND cấp huyện 

phê duyệt dự án; các ngành ở cấp tỉnh quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư. 

- Chương trình 2: Kiên cố hóa mặt đường GTNT (gồm các loại công trình bê 

tông hóa mặt đường) 

Chỉ thực hiện công trình kiên cố hóa mặt đường khi đã chuẩn bị đủ bề rộng 

nền đường theo chương trình 4 (trừ các tuyến đặc thù không thể mở rộng). 

Quy trình thực hiện như chương trình 1 nhưng phân cấp toàn bộ cho cấp 

huyện quản lý. Các ngành ở cấp huyện quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư và tổ 

chức thực hiện; UBND cấp xã tham gia quản lý theo phân công nhiệm vụ của 

UBND cấp huyện. 

- Chương trình 3: Kiên cố hóa các công trình cầu trên đường ĐH và GTNT 

(gồm công trình sửa chữa cầu cũ và xây dựng cầu mới) 

Thực hiện theo quy trình đầy đủ (trong thiết kế có sử dụng một số kết cấu 

theo thiết kế mẫu); các thủ tục được thực hiện theo Luật Đầu tư công, Luật Xây 

dựng, Luật Đấu thầu và quy định khác có liên quan. Phân cấp quản lý theo cấp 

công trình xây dựng, phù hợp với các quy định hiện hành.  

- Chương trình 4: Chỉnh trang hệ thống đường GTNT (gồm các công trình 

xây dựng mới và mở rộng nền đường, mở rộng mặt đường)  

Giao UBND cấp huyện xây dựng cơ chế và tự tổ chức thực hiện. 

h) Tổng nguồn vốn huy động: 2.804 tỷ đồng, trong đó: 
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- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 1.532 tỷ đồng, bình quân 306,4 tỷ đồng/năm. 

-  Ngân sách cấp huyện, cấp xã và huy động đóng góp của cộng đồng: 1.272 

tỷ đồng. 

i) Tổ chức thực hiện 

Kính đề nghị HĐND tỉnh ủy quyền UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

các công trình thuộc các chương trình đầu tư của Đề án theo các nguyên tắc về 

phạm vi, mục tiêu, quy mô, cơ chế của đề án; tổng hợp, đề xuất HĐND tỉnh bố trí 

vốn ngân sách tỉnh hàng năm để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện theo kế 

hoạch của Đề án./. 

 

 


