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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Đường nối từ Quốc lộ 14H đến ĐT.609C

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 873/TTr-SGTVT ngày 
08/4/2021 của Sở Giao thông vận tải trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 14H đến ĐT.609C. 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 nối từ Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, 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 số 204/BC-SKHĐT ngày 16/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Đường nối từ 
Quốc lộ 14H đến ĐT.609C.

4. 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. Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021.
4. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công 
năm 2021;

5. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020;

6. Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/3/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe Sở Giao thông vận tải báo 
cáo đề xuất đầu tư một số dự án giao thông đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
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lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 
2021-2025;

7. 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.

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: 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 nối từ Quốc lộ 14H đến ĐT.609C.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 340.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ 

đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Giao thông vận tải (Theo Công văn số 855/SGTVT-QLCLCT ngày 

07/4/2021)
1. Về sự cần thiết phải đầu tư và sự phù hợp với quy hoạch:
Sở Giao thông vận tải đã có ý kiến tại Công văn số 480/SGTVT-QLCLCT 

ngày 02/3/2021, nay bổ sung thêm nội dung về sự cần thiết đầu tư như sau: 
Tuyến đường được xây dựng còn để phục vụ chạy lũ, cứu hộ cứu nạn khi sông 
Vu Gia và sông Thu Bồn xuất hiện lũ lớn phải sơ tán người dân trong vùng về 
phía Mỹ Sơn.

2. Quy mô đầu tư:
Đường nối từ QL.14H đến ĐT.609C có điểm đầu tại Km43+700/QL.14H 

(ngã tư đường vào khu di tích thánh địa Mỹ Sơn) và điểm cuối tại 
Km6+750/ĐT.609C (ngã tư Đại Minh), tổng chiều dài 8,6Km (đã bao gồm 



3

chiều dài cầu Phú Thuận khoảng 600m và một số đoạn có hướng tuyến trùng với 
các đường địa phương đã đầu tư mở rộng với quy mô lớn hơn đường cấp IV 
khoảng 3,4Km). Đầu tư xây dựng với quy mô như sau:

- Cấp đường: Cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005.
- Vận tốc thiết kế: 60km/h.
- Mặt cắt ngang: 9,0m(nền) = 8,0m(mặt và lề gia cố) + 2x0,5m (lề đất).
- Kết cấu áo đường và lề gia cố: Bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa 

(Eyc>=130Mpa). 
- Tải trọng tính áo đường: Trục xe 10T hoặc 100kN (bê tông nhựa); tính 

cống: H30-XB80; tính cầu: HL93.
- Tần suất thiết kế cống, cầu nhỏ: 4%; cầu trung, cầu lớn: 1%.
- Tĩnh không thông thuyền sông Thu Bồn cấp IV: (BdàixHcao) = 

(30x6,0)m.
- Quy mô công trình vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt 

thép dự ứng lực.
- Xây dựng cầu Phú Thuận dài khoảng 600m (Chiều dài cầu sẽ được 

nghiên cứu, xác định cụ thể ở bước nghiên cứu khả thi).
- Khổ cầu: 9,0m = 8,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can).
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.
- Tổng mức đầu tư khoảng: 340 tỷ đồng.
3. Về tên gọi của dự án:
Kiến nghị điều chỉnh tên dự án là: Đường nối từ QL.14H đến ĐT.609C.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Các huyện đồng bằng, trung du thuộc lưu vực 

hai sông Thu Bồn và Vu Gia hiện nay hạ tầng giao thông kết nối hai bên bờ còn 
thiếu nhiều nên khó khăn cho việc đi lại. Trong đó, đoạn sông Thu Bồn qua các 
huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn chỉ có cầu Giao Thủy và cầu Nông Sơn 
cách nhau theo đường chim bay khoảng 18Km và theo đường sông khoảng 
23Km, vì vậy, trên đoạn tuyến còn nhiều bến đò ngang như: Trung Phước, Tịnh 
Yên, Bến Dầu, Phú Thuận, Mỹ An, Thuận Mỹ. Các bến đò này là nơi qua lại 
chủ yếu phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân bằng ghe, xuồng thô sơ, 
nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy và thực tế cũng đã xảy ra những vụ 
tai nạn thương tâm. Từ hiện trạng nêu trên, việc nghiên cứu đầu tư cầu qua sông 
Thu Bồn và đường kết nối theo hướng Bắc Nam, trong đó có đoạn tuyến nối 
Quốc lộ 14H đến ĐT. 609C  là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, 
phục vụ sản xuất của nhân dân, từng bước xóa bỏ các bến đò ngang, hoàn thiện 
kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ theo quy hoạch.

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 nối từ Quốc lộ 14H đến ĐT.609C 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 Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 
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05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại 
của kế hoạch đầu tư công năm 2021; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 
12/01/2021.

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 340.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc 

nhóm B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
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 đường nối từ Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, chiều dài 

khoảng 8,6Km (đã bao gồm chiều dài cầu Phú Thuận 600m và một số đoạn 
trùng với đường địa phương đã đầu tư mở rộng khoảng 3,4Km) với quy mô như 
sau: 

- Đường cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005.
- Kết cấu áo đường và lề gia cố: Bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa.
- Tải trọng tính toán: 

+Tính áo đường: Trục xe 10T hoặc 100kN.
+ Tính cống: H30 - XB80.
+ Tính cầu: HL93.

- Bề rộng nền đường Bn= 9m= 8m (mặt đường và lề gia cố) + 2x0,5m (lề 
đất).

- Xây dựng cầu Phú Thuận dài khoảng 600m bằng bê tông cốt thép và bê 
tông cốt thép dự ứng lực; khổ cầu: B=9m= 8m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan 
can).

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại huyện Đại Lộc và Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam.
d) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án được HĐND tỉnh thống nhất 

cho phép thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện đầu tư tại 
Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; được Thường trực HĐND tỉnh 
thống nhất danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 tại 
Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021và được Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 204/BC-SKHĐT 
ngày 16/4/2021 với kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 dự kiến bố trí 03 tỷ 
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian thực hiện dự án năm 2021-2024, qua xem xét báo cáo thẩm định nguồn 
vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tiến độ dự án giai 
đoạn 2021-2024.

e) 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.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
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- Việc khái toán tổng mức đầu tư được chọn trên cơ sở suất đầu tư theo 
Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng ban hành, 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, yêu cầu 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 nối từ Quốc lộ 14H đến ĐT.609C.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư theo quy định./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND tỉnh (báo cáo);
- Sở GTVT;
- Lưu: VT, TĐDA (Toàn).

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



 UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đầu tư

 dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT609C

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam.
  

Theo đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường 
nối Quốc lộ 14H đến ĐT609C của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 
873/TTr-GTVT ngày 08/4/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực 
hiện đầu tư dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT609C như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Công ty cổ phần tư vấn và 

xây dựng Bách Khoa lập, Sở Giao thông Vận tải đã chỉnh sửa và hoàn thiện.
2. Ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Giao thông 

Vận tải số 855/SGTVT-QLCLCT ngày 07/4/2021.
3. Công văn số 926/SGTVT-QLCLCT ngày 13/4/2021 của Sở Giao thông 

Vận tải về việc báo cáo tổng hợp các dự án đề xuất chủ trương đầu tư do UBND 
tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải thực hiện.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công năm 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. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công 
năm 2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH 
ngày 31/12/2020.

4. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.
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5. Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh về Kết 

luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh về 03 dự 
án: Đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận; Cầu Văn Ly và 
đường dẫn; Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

6. Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về Kết 
luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe Sở 
Giao thông vận tải báo cáo đề xuất đầu tư một số dự án giao thông đã được 
UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong kế hoạch 
đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

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 

625/SKHĐT-QHTH ngày 15/4/2021 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 nối Quốc lộ 14H đến ĐT609C.
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
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 tỉnh.
5. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Núi Thành.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 550.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 550.000 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 2021 - 2024.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 928/STC-ĐT 

ngày 15/4/2021 của Sở Tài chính)
Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Giao thông Vận tải kèm 

theo Tờ trình số 873/TTr-SGTVT ngày 08/4/2021 của Sở Giao thông Vận tải, 
thì dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT609C, dự kiến tổng mức đầu tư dự án 
là 340.000 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư là ngân sách tỉnh, phân kỳ đầu tư: Năm 
2021 là 50.000 triệu đồng, năm 2022 là 150.000 triệu đồng, năm 2023 là 
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100.000 triệu đồng và năm 2024 là 40.000 triệu đồng. 

Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay chưa có danh mục chi tiết dự án đầu tư 
của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 mà chỉ mới có tổng nguồn ngân 
sách nhà nước trung hạn theo Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025, Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh. Vì 
vậy, Sở Tài chính không có cơ sở để khẳng định sự phù hợp của việc đầu tư 
ngân sách tỉnh, việc phân kỳ đầu tư cho dự án nêu trên. Theo dự kiến vốn đầu tư 
trong cân đối ngân sách địa phương (vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước) 
giai đoạn 2021 - 2025 tại Công văn số 419/TTg-KTTH là 4.826.700 triệu đồng; 
dự báo tình hình thu ngân sách các năm tới không tăng nhiều, đề nghị Sở Kế 
hoạch và Đầu tư rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong 
suốt quá trình thực hiện các dự án, trường hợp không đảm bảo nguồn thì cần 
xem xét giảm quy mô đầu tư của dự án, kể cả xem xét lại toàn bộ dự án. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình thủ tục đầu tư
Dự án này thuộc dự án Đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu 

Phú Thuận, đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm 
định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 
12/01/2021. UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Giao thông Vận tải đề xuất đầu tư 02 
dự án riêng (dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến đường ĐT609C, trong đó có cầu 
Phú Thuận và dự án Đường nối từ ĐT609C đến Quốc lộ 14B, trong đó có cầu 
An Bình) tại Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/3/2021. Sở Giao thông Vận 
tải đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án.

2. Về tổng mức đầu tư
Dự án Đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận, có tổng 

mức đầu tư dự kiến tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 là 
650.000 triệu đồng, sau khi tách ra thành 02 dự án thì dự kiến có tổng mức đầu 
tư 890.000 triệu đồng (dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến đường ĐT609C là 
340.000 triệu đồng, dự án Đường nối từ ĐT609C đến Quốc lộ 14B là 550.000 
triệu đồng), tăng 240.000 triệu đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư trên cơ sở báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư và ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 
855/SGTVT-QLCLCT ngày 07/4/2021 của Sở Giao thông Vận tải là 340.000 
triệu đồng.

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn
Tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất đầu tư dự án từ nguồn ngân sách tỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND 
tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 
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trí nguồn vốn ngân sách tỉnh khoảng 340.000 triệu đồng thực hiện đầu tư dự án, 
phù hợp với khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh.

4. Mức vốn bố trí nguồn vốn
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 khoảng 340.000 triệu 
đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 04 
năm, kể từ năm thực hiện đầu tư.

III. Kết luận
Dự án Đường nối từ ĐT609C đến Quốc lộ 14H được Sở Giao thông Vận 

tải đề xuất đầu tư 02 dự án riêng từ dự án Đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 
14B và cầu Phú Thuận tại Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/3/2021 của 
UBND tỉnh.

Dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án từ nguồn 
ngân sách tỉnh tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021 trên cơ sở đề nghị 
của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020.

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 khoảng 340.000 triệu 
đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 04 
năm, kể từ năm thực hiện đầu tư.

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải 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.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, QHTH, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự 
án Đường nối từ QL.14H đến ĐT.609C

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

Thực hiện chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 
17/3/2021 và của UBND tỉnh tại Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/3/2021, 
theo đó, có nội dung tách dự án Đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu 
Phú Thuận thành 02 dự án riêng (dự án Đường nối Quốc lộ 14H đến đường 
ĐT.609C, trong đó có cầu Phú Thuận và dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc 
lộ 14B, trong đó có cầu An Bình);

Căn cứ kết quả nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Đường nối 
Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận (Tuyến BN1) được Sở Giao thông 
vận tải trình thẩm định tại Tờ trình số 487/TTr-SGTVT ngày 03/3/2021 và tham 
gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tại Công văn số 
480/SGTVT-QLCLCT ngày 02/3/2021; 

Sở Giao thông vận tải đã tổ chức hoàn chỉnh chỉnh lại hồ sơ và có ý kiến 
thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ QL.14H đến 
ĐT.609C như sau:

1. Về sự cần thiết phải đầu tư và sự phù hợp với quy hoạch:
Sở Giao thông vận tải đã có ý kiến tại Công văn số 480/SGTVT-QLCLCT 

ngày 02/3/2021, nay bổ sung thêm nội dung về sự cần thiết đầu tư như sau:
Tuyến đường được xây dựng còn để phục vụ chạy lũ, cứu hộ cứu nạn khi sông 

Vu Gia và sông Thu Bồn xuất hiện lũ lớn phải sơ tán người dân trong vùng về phía 
Mỹ Sơn. 

2. Quy mô đầu tư:
Đường nối từ QL.14H đến ĐT.609C có điểm đầu tại Km43+700/QL.14H 

(ngã tư đường vào khu di tích thánh địa Mỹ Sơn) và điểm cuối tại 
Km6+750/ĐT.609C (ngã tư Đại Minh), tổng chiều dài 8,6Km (đã bao gồm chiều 
dài cầu Phú Thuận khoảng 600m và một số đoạn có hướng tuyến trùng với các 
đường địa phương đã đầu tư mở rộng với quy mô lớn hơn đường cấp IV khoảng 
3,4Km). Đầu tư xây dựng với quy mô như sau:

- Cấp đường: Cấp IV đồng bằng theo TCVN 4054-2005. 
- Vận tốc thiết kế: 60km/h. 
- Mặt cắt ngang: 9,0m(nền) = 8,0m(mặt và lề gia cố) + 2x0,5m (lề đất). 
- Kết cấu áo đường và lề gia cố: Bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa 

(Eyc>=130Mpa). 
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- Tải trọng tính áo đường: Trục xe 10T hoặc 100kN (bê tông nhựa); tính 
cống: H30-XB80; tính cầu: HL93. 

- Tần suất thiết kế cống, cầu nhỏ: 4%; cầu trung, cầu lớn: 1%. 
- Tĩnh không thông thuyền sông Thu Bồn cấp IV: (BdàixHcao) = (30x6,0)m.
- Quy mô công trình vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt 

thép dự ứng lực. 
- Xây dựng cầu Phú Thuận dài khoảng 600m (Chiều dài cầu sẽ được nghiên 

cứu, xác định cụ thể ở bước nghiên cứu khả thi). 
- Khổ cầu: 9,0m = 8,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can). 
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.
- Tổng mức đầu tư khoảng: 340 tỷ đồng.
3. Về tên gọi của dự án: 
Kiến nghị điều chỉnh tên dự án là: Đường nối từ QL.14H đến ĐT.609C.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VP, QLCLCT.
F:\Chinh_2021\Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư\Cầu Phú 
Thuận\01-Ý kiến thẩm định báo cáo CTĐT _Cau Phu 
Thuan (a Thanh sửa).docx

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:     101   /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày   29  tháng  3   năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc  

họp nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo đề xuất đầu tư một số dự án  

giao thông đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 

Ngày 24/3/2021, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng 

Quang chủ trì họp nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo đề xuất đầu tư một số 

dự án giao thông đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Tham dự họp 

có lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông 

tỉnh; đại diện Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe báo cáo đề 

xuất của Sở Giao thông vận tải, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang kết luận: 

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, địa 

phương liên quan rà soát các quy hoạch có liên quan và các tác động ảnh 

hưởng đến rừng phòng hộ, đất trồng lúa, dòng chảy thoát lũ để đề xuất phương 

án tuyến hợp lý; đồng thời khảo sát thực trạng hạ tầng giao thông kết nối với 

dự án sau khi đầu tư; nhu cầu giao thông cần thiết đáp ứng trong giai đoạn 

hiện nay và có tính yếu tố phát triển giai đoạn tới để nghiên cứu, đề xuất quy 

mô đầu tư, phạm vi giải phóng mặt bằng và phân kỳ đầu tư các dự án trong 

giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng cân đối 

vốn, tính hiệu quả, khả năng đáp ứng cho nhu cầu đưa vào khai thác sử dụng; 

sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án.  

Trong đó, tập trung ưu tiên rà soát, nghiên cứu sớm hoàn chỉnh báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách 

Trung ương và các dự án cần tập trung hoàn chỉnh thủ tục để khởi công trong 

năm 2021 theo ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh để gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 23 trước ngày 09/4/2021 để kịp phục vụ họp (vào 

ngày 19/4/2021); các dự án còn lại có thể trình tại các kỳ họp sau. Đối với 03 

dự án tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh, báo 

cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh. 

2. Định hướng nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án cụ thể: 

2.1. Dự án Đường nối Quốc lộ 1 đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven 

biển Việt Nam: Rà soát, đối chiếu quy hoạch vùng Đông huyện Duy Xuyên và 

quy hoạch tuyến đường ĐH6b.DX đã đầu tư để đề xuất phạm vi GPMB, đồng 
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thời có phương án cải tạo đoạn tuyến nối với cầu qua sông Trường Giang cho 

phù hợp, đảm bảo thuận lợi và an toàn giao thông.  

2.2. Dự án Đường nối đường Võ Chí Công đi KCN Đông Quế Sơn nối 

với Quốc lộ 14H: Nghiên cứu lại phạm vi GPMB và phân kỳ đầu tư giai đoạn 

1 của dự án với quy mô phù hợp nhu cầu sử dụng và khả năng cân đối vốn, từ 

nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác; 

trong thời gian chờ đầu tư hoàn thiện tuyến đường phải tổ chức cắm mốc giới 

quản lý theo quy hoạch. 

2.3. Cầu Nghĩa Tự: Nghiên cứu tổng thể đầu tư nâng cấp, mở rộng toàn 

tuyến đường ĐT.607B từ nút giao với đường ĐT.608 (ngã ba Lai Nghi) và 

phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn khảo sát thêm một số khu đất ở ven trục 

đường ĐT.607B để bố trí các khu dân cư, tái định cư phục vụ di dời các hộ bị 

ảnh hưởng và tạo thêm nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư dự án. Ưu tiên 

GPMB cầu Nghĩa Tự và đầu tư trước đoạn đường dẫn phía Đông đến đường 

ĐT.603B. 

2.4. Dự án Đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận: 

Thống nhất phương án tuyến tổng thể từ Km43+700/Quốc lộ 14H qua các cầu 

Phú Thuận và An Bình, đến kết nối vào Quốc lộ 14B, với quy mô khổ cầu và 

đường khoảng 9,0m theo nội dung kết luận tại Thông báo số 17/TB-HĐND 

ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh. Sở Giao thông vận tải nghiên cứu đề xuất 

đầu tư 02 dự án riêng (dự án Đường nối Quốc lộ 14H dến đường ĐT.609C, 

trong đó có cầu Phú Thuận và dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14H, 

trong đó có cầu An Bình, huyện Đại Lộc) để thuận tiện trong việc bố trí nguồn 

vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

2.5. Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn phía Tây nối đường ĐT.610B với 

đường ĐT.609 và ĐT.609B: Thực hiện theo nội dung kết luận tại Thông báo 

số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh.  

2.6. Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam: Thực hiện theo 

nội dung kết luận tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND 

tỉnh, trong đó đề xuất phân kỳ đầu tư: Đoạn khoảng 1,0Km qua trung tâm 

UBND xã Điện Hòa giao UBND thị xã Điện Bàn đề xuất đầu tư cùng với dự 

án đầu tư khu dân cư; nghiên cứu đầu tư giai đoạn 1 cầu vượt đường sắt và 

sông Bầu Sáu, với quy mô 1/2 mặt cắt quy hoạch và đoạn cuối tuyến giáp với 

phía Đà Nẵng đầu tư đủ mặt cắt 27m. Giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư hoàn thiện 

1/2 mặt cắt còn lại và mở rộng đoạn tuyến đi trùng với ĐT.605 đủ 27m. 

2.7. Dự án Cầu Bình Giang - Bình Dương: Nghiên cứu kỹ lại để báo cáo 

đề xuất sau khi Quy hoạch vùng huyện Thăng Bình được thẩm định, phê 

duyệt. 

2.8. Dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ 

Chí Công: Thống nhất đề xuất đầu tư từ QL.1 đến đường ĐT.613B, nghiên 

cứu lại phạm vi GPMB tương ứng với quy mô đề xuất đầu tư, cắm mốc lộ giới 

quản lý theo quy hoạch. 
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2.9. Dự án Đường nối Khu công nghiệp Việt - Hàn đi đường Võ Chí 

Công: Thống nhất đề xuất đầu tư từ QL.1 đến đường Võ Chí Công, nghiên 

cứu lại phạm vi GPMB tương ứng với quy mô đề xuất đầu tư, cắm mốc lộ giới 

quản lý theo quy hoạch. 

2.10. Dự án Đường trục chính từ cảng Kỳ Hà - sân bay Chu Lai đi đường 

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường nối cảng Kỳ 

Hà đi theo đường ĐT.618 đến Quốc lộ 1 (chưa đầu tư cầu vượt QL.1A) và 

điều chỉnh tên dự án cho phù hợp; nghiên cứu lại phạm vi GPMB tương ứng 

với quy mô đề xuất đầu tư, cắm mốc lộ giới quản lý theo quy hoạch. 

3. Đối với các dự án đề xuất tăng, giảm tổng mức đầu tư so với dự kiến 

báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trước đây, Sở Giao thông vận 

tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình lý do cụ thể 

(nhu cầu sử dụng, quy hoạch, sự cần thiết GPMB trong phạm vi đề xuất để 

quản lý, …) và rà soát nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, tham mưu UBND 

tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (theo khoản 3 Thông báo số 17/TB-

HĐND ngày 22/3/2021 của Thường trực HĐND tỉnh) và trình HĐND tỉnh 

xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.  

Căn cứ ý kiến kết luận, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và 

các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, XD, KH&ĐT, TC, 

NN&PTNT;  

- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN. 
(F:\Dropbox\HUNG\Giao thong\thong bao\TB 2021\3 25.TB hop nghe bao cao de xuat dau tu mot so 

du an giao thong giai doan 2021 2025.doc) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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