
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 2267/TTr-BQLGT ngày 
06/12/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông trình 
thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn. 
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 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn, 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, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3. 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 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết 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.

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng 
vốn ngân sách địa phương;

- Công văn số 8482/UBND-KTN ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về việc 
phương án đầu tư xây dựng dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn;

- Các tài liệu có liên quan khác.
III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
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B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
Dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn được HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 với một số nội 
dung như sau: 

1. Tên dự án: Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn.
2. Dự án nhóm: B.
3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; đảm bảo giao 

thông trong khu vực được thông suốt; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội địa phương.

4. Địa điểm thực hiện: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
5. Tổng mức đầu tư dự án: 315.000.000.000 đồng (Ba trăm mười lăm tỷ 

đồng).
6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
7. Quy mô đầu tư :  
Đầu tư xây dựng cầu Nghĩa Tự và đường dẫn phía Đông đến đường ĐT.603B 

với quy mô như sau:
- Cầu Nghĩa Tự có chiều dài khoảng 189m, khổ cầu rộng 12,5m.
- Đường dẫn phía Đông đến đường ĐT.603B với chiều dài khoảng 724 m 

với quy mô sau:
+ Đường cấp khu vực theo TCXDVN104-2007.
+ Mặt cắt ngang: 33,0m (nền đường) = 2x10,5m (mặt đường) + 2x1m (dải 

phân cách) + 2x5,0m (vỉa hè).
+ Tải trọng thiết kế: tính áo đường: trục xe 120KN; tính cống H30-XB80; 

tính cầu: HL93.
+ Kết cấu áo đường: cấp cao A1.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng.
8. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2024.
II. NỘI DUNG CHỦ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHỦ 

TRƯƠNG ĐẦU TƯ:
1. Quy mô đầu tư điều chỉnh:
- Điều chỉnh mặt cắt ngang đoạn đường dẫn phía Đông cầu đến đường 

ĐT.603B với quy mô: 27m=2x7,5m (mặt) + 2x6,0m (vỉa hè).
- Bổ sung đoạn đường dẫn phía Tây cầu đến ngã tư giao với đường trục chính 

Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc dài khoảng 165m với quy mô đầu tư giống 
đoạn đường dẫn phía Đông cầu đến đường ĐT.603B.

2. Các nội dung còn lại giữ nguyên theo nội dung quy mô đầu tư đã quyết 
định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của 
HĐND tỉnh.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư:



3
Dự án cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 với quy 
mô đầu tư có đoạn đường dẫn phía Đông cầu có mặt cắt ngang rộng 33,0m (nền 
đường) = 2x10,5m (mặt đường) + 2x1m (dải phân cách) + 2x5,0m (vỉa hè). Trong 
quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, sau khi kiểm tra thực tế và rà soát lại 
các quy hoạch có liên quan, việc điều chỉnh đã được UBND tỉnh thống nhất chủ 
trương điều chỉnh mặt cắt ngang đoạn đường dẫn phía Đông cầu đến đường 
ĐT.603B với quy mô: 27m=2x7,5m (mặt) + 2x6,0m (vỉa hè) và bổ sung đoạn 
đường dẫn phía Tây cầu đến ngã tư giao với đường trục chính Khu đô thị mới 
Điện Nam - Điện Ngọc dài khoảng 165m với quy mô đầu tư giống đoạn đường 
dẫn phía Đông cầu đến đường ĐT.603B tại Công văn số 8482/UBND-KTN ngày 
29/11/2021 về việc phương án đầu tư xây dựng dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện 
Bàn. Nội dung điều chỉnh quy mô đầu tư không làm tăng tổng mức đầu tư dự án. 
Do đó, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 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 điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn đảm bảo theo trình tự, thủ tục 
theo các quy định của nhà nước. 

3. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
Việc xác định tổng mức đầu tư dự án trên cơ sở sơ bộ khối lượng, định mức, 

đơn giá theo quy định hiện hành; đơn vị thẩm định nhận thấy việc khái toán sơ bộ 
tổng mức đầu tư dự án cơ bản phù hợp với quy mô công trình; giá trị tổng mức 
đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 
dựng công trình trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, 
đảm bảo không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư 
của cấp thẩm quyền. 

IV. KẾT LUẬN:
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương điều chỉnh đầu tư dự án Cầu Nghĩa Tự, thị xã Điện Bàn.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTHĐND tỉnh;
- Sở GTVT;
- BQLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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