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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  1233 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  09  tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Điểm định canh định cư  

tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My; 

hang mục Đường giao thông  

 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

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

13/TTr-UBND ngày 11/02/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 133/BC-

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

13/6/2019 và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Điểm định canh định cư tập trung thôn 

3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My; hạng mục Đường giao thông; với các nội 

dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Điểm định canh định cư tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện 

Nam Trà My; hạng mục Đường giao thông. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, góp phần 

hoàn thành các dự án định canh định cư tập trung theo kế hoạch được duyệt để 

tiếp tục bố trí sắp xếp dân cư nhằm ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho các 

hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 

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

Nam. 

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

6. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: 

- Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà 

My, vơi chiều dài khoảng 4Km; với quy mô tiêu chuẩn như sau: 

- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B theo tiêu chuẩn 10380-

2014: 
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- Bề rộng nền đường: 4,0m (nền) = 3,0m (mặt) + 2x0,5m (lề). 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

- Tải trọng tính toán : 10T. 

- Cầu: bê tông cốt thép có chiều dài khoảng 27m. Khổ cầu: 6,5m = 5,5m 

(phần xe chạy) + 2 x0,5m (lan can). 

- Công trình trên tuyến: Hệ thống thoát nước ngang và dọc tuyến, khổ cống 

bằng khổ nền đường; hệ thống biển báo. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

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

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 22/BC-UBND ngày 11/02/2020 của UBND 

huyện Nam Trà My. 

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

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

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

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

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, TC, XD, GTVT,  

NN và PTNT; 

- UBND huyện Nam Trà My;  

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

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 133/BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 09  tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My; 

hạng mục: Đường giao thông 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

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

11/02/2020 của UBND huyện Nam Trà My trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà 

My; hạng mục: Đường giao thông. 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: Điểm ĐCĐC tập 

trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My; hạng mục: Đường giao thông, như 

sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

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

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 22/BC-UBND ngày 11/02/2020 của UBND 

huyện Nam Trà My về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn số 128/BC-SKHĐT ngày 09/3/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự 

án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My; hạng mục: 

Đường giao thông. 

5. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

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

3. Các văn bản liên quan khác: 

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

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

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

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

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

Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 
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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 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch 

đầu tư công năm 2020; 

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

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

sách nhà nước năm 2020; 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

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

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

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

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà 

My; hạng mục: Đường giao thông. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.  

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

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

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

1. Sở Giao thông vận tải: (Theo Công văn số 492/SGTVT-QLCLCT ngày 

09/3/2020): 

a. Về sự cần thiết phải đầu tư: 

Đường giao thông theo báo cáo đề xuất là tuyến đường kết nối từ điểm 

ĐCĐC tập trung thôn 3 đến đường bê tông hiện trạng nối về trung tâm xã Trà 

Leng, dài khoảng 4Km. Tuyến đường đầu tư nhằm xây dựng điểm ĐCĐC tập 

trung thôn 3, nằm trong Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 

– 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ”, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018 và điều chỉnh tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 24/4/2019. 

Danh mục này cũng đã được HĐND tỉnh thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 

2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. Tuyến đường đầu tư sẽ 

phục vụ bố trí ĐCĐC cho 193 hộ dân thôn 3, xã Trà Leng và tạo điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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b. Về sự phù hợp với quy hoạch: Hồ sơ không cung cấp các quy hoạch liên 

quan nên không có cơ sở tham gia ý kiến về nội dung này. 

c. Về quy mô đầu tư xây dựng: 

- Hồ sơ đề xuất xây dựng đoạn tuyến theo quy mô đường GTNT cấp B, địa 

hình miền núi (TCVN 10380-2014), nền đường rộng 4,0m, mặt đường rộng 3,0m, 

tương ứng quy mô với các tuyến đường kết nối trong khu vực. 

- Mặt đường BTXM, tải trọng thiết kế trục xe 10T. 

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

- Trên tuyến có 01 cầu thiết kế tần suất 1 ÷ 4%, chiều dài khoảng 27m (hồ 

sơ không có tính toán thủy văn sơ bộ, đề nghị chuẩn xác ở bước tiếp theo), bề 

rộng cầu đề nghị 6,5m = 5,5m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ chắn, lan can) để đảm 

bảo tránh xe, tải trọng thiết kế HL93 để phù hợp với tải trọng khai thác thực tế. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Trong những năm qua trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My, bằng việc 

huy động nhiều nguồn lực UBND huyện Nam Trà My đã quan tâm đầu tư hỗ trợ 

theo các chương trình, Nghị quyết lớn của tỉnh để thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội địa phương. Tuy nhiên là huyện miền núi nghèo với hiện trạng kết cấu hạ tầng, 

nhất là trong lĩnh vực giao thông hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phục 

vụ an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương, phục vụ cho công tác bố trí 

ĐCĐC cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực. Trong đó khu vực 

thôn 3, xã Trà Leng (bố trí ĐCĐC cho 193 hộ dân thôn 3, xã Trà Leng), mặc dù 

có nhiều lợi thế và tiềm năng cho phát triển kinh tế, với sản phẩm lâm nghiệp có 

giá trị như cây quế... Tuy nhiên, thời gian qua các sản phẩm này vẫn chưa phát 

huy được hết tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy xóa đói, giảm nghèo ở địa phương, 

sản phẩm làm ra chủ yếu ở dạng nguyên liệu thô nên chưa thể cạnh tranh, tạo 

thương hiệu bền vững. Một trong những nguyên nhân chính của vấn đề là do điều 

kiện giao thông chưa đảm bảo, chi phí vận chuyển lớn trong cơ cấu giá thành sản 

phẩm; việc sản xuất chỉ giới hạn ở quy mô nhỏ, lẻ trong nhân dân địa phương mà 

chưa có sự đầu tư từ các doanh nghiệp do trở ngại về giao thông. Vì vậy, việc đầu 

tư xây dựng điểm ĐCĐC thôn 3, xã Trà Leng với hạng mục Đường giao thông là 

rất cần thiết và cấp bách cho sự phát triển chung, tạo điều kiện thuận thuận lợi cho 

bố trí ĐCĐC trong khu vực. 

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 Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My; hạng mục: 

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

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

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

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

năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; được UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C:  
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Dự án có tổng mức đầu tư 25.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

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

5. Các nội dung đầu tư: 

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

nhà nước, bao gồm các nội dung:  

- Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà 

My với quy mô như sau: 

+ Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B theo tiêu chuẩn 10380-

2014: 

+ Chiều dài tuyến đường khoảng 4km. 

+ Bề rộng nền đường: 4m (nền) = 3,0m (mặt) + 2x0,5m (lề). 

+ Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

+ Tải trọng tính toán : 10T. 

- Cầu: bê tông cốt thép có chiều dài khoảng 27m. Khổ cầu: 6,5m = 5,5m 

(phần xe chạy) + 2 x0,5m (lan can) 

- Công trình trên tuyến: Hệ thống thoát nước ngang và dọc tuyến, khổ cống 

bằng khổ nền đường; hệ thống biển báo. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

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

trung ương là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó nguồn vốn ngân sách trung 

ương đã được thẩm định nguồn là 25 tỷ đồng tại Báo cáo thẩm định số 128/BC-

SKHĐT ngày 09/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Dự kiến, năm 2020 bố trí 

15 tỷ đồng, phần còn lại sẽ được bố trí trong giai đoạn 2021-2022. 

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

gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2022, qua xem xét báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy tiến độ 

trên là phù hợp. 

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

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

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên phương pháp từ dữ liệu 

chi phí các công trình tương tự đã được phê duyệt; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được 

chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định 

mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt sơ bộ 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 Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam 
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Trà My; hạng mục: Đường giao thông. Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem 

xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Nam Trà My (đ/b); 

- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 



1 
 

 



                                                                                                             

  

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  128  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  09  tháng 3  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng huyện Nam Trà My 

 

Kính gửi: UBND huyện Nam Trà My  

 

Theo đề nghị của UBND huyện Nam Trà My tại Tờ trình số 12/TTr-UBND 

ngày 11/02/2020 về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án Điểm định canh định cư (ĐCĐC) tập trung thôn 3, xã Trà Leng, hạng mục 

đường giao thông với tổng mức đầu tư 34.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn ngân 

sách trung ương. Tuy nhiên, tại phụ lục 1 danh mục đầu tư điểm ĐCĐC tập trung 

được ban hành kèm theo Quyết định số 1223/QD-UBND ngày 24/4/2019 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 3063/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018, Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3 xã Trà Leng gồm 3 hạng mục giao 

thông, thủy lợi và nước sinh hoạt với tổng kinh phí dự kiến là 34 tỷ đồng, trong 

đó hạng mực đường giao thông là 25 tỷ đồng. Do vây, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

hướng dẫn bộ phận chuyên môn của UBND huyện Nam Trà My điều chỉnh hồ sơ 

cho phù hợp với quy mô và tổng mức đầu tư của hạng mục giao thông là 25 tỷ 

đồng. Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định 

nguồn vốn đã điều chỉnh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ 

chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án với các nội dung sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện Nam Trà 

My; 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 21/BC-UBND ngày 

11/02/2020 và Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư số 22/BC-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện Nam Trà My; 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công; 

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

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



                                                                                                             

  

3. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

4. Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về việc 

sửa đổi một số điều của Quyết định 3063/QĐ-UBND ngày 15/10/2018; 

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 

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

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

năm 2020;  

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

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

đầu tư công năm 2020; 

8. Công văn số 414/STC-ĐT ngày 21/02/2020 của Sở Tài chính Quảng 

Nam về việc tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu 

tư dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng. 

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 

183/SKHĐT-KTN ngày 14/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, hạng mục 

đường giao thông.  

2. Dự án nhóm: C. 

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

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

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 25.000 triệu đồng 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương  

9. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022. 

10. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng giao thông.   

11. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư. 

 



                                                                                                             

  

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

1. Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (Công văn số 414/STC-ĐT 

ngày 21/02/2020). 

Tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

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

nước năm 2020, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ đã dự nguồn 45.282 triệu 

đồng cho 4 dự án định canh định cư trong đó có dự án nầy. Tuy nhiên chưa được 

giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng như mức bố trí vốn năm 2020. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát để phân bổ kế hoạch vốn 

2020 cho 4 dự án không quá số tiền trên, đồng thời xác định tổng mức đầu tư phù 

hợp để đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.  

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Về chủ trương đầu tư: dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng 

đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh (Biểu số 06 các 

dự án sử dụng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 thuộc chương trình  

Hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ). 

2. Về hạng mục đầu tư và tổng mức đầu tư: Theo danh mục dự án đầu 

tư tại Quyết định 1223/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh về việc sửa 

đổi một số điều của Quyết định 3063/QĐ-UBND ngày 15/10/2018, thì Điểm 

ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng có tổng mức đầu tư dự kiến là 34 tỷ đồng, 

trong đó gồm 3 hạng mục: giao thông (25 tỷ đồng), thủy lợi (5 tỷ đồng) và nước 

sinh hoạt (4 tỷ đồng). 

Theo đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã 

Trà Leng tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 21/BC-UBND ngày 

11/02/2020 của UBND huyện Nam Trà My, thì hạng mục thủy lợi và nước sinh 

hoạt đã được đầu tư đến nay vẫn đảm bảo sử dụng. Riêng hạ tầng giao thông còn 

khó khăn, ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do 

vậy, việc lựa chọn đầu tư hạng mục giao thông Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã 

Trà Leng là phù hợp nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, giải quyết nhu cầu đi 

lại cho người dân địa phương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 

đặc biệt là công tác bảo tồn và phát triển giống quế gốc Trà My theo Đề án Đầu 

tư phát triển vùng chuyên canh cây Quế Trà My của huyện. Dự kiến tổng mức 

đầu tư 25 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 19,5 tỷ đồng cho tuyến đường GTNT 

loại B dài 3,982 km là tương đối phù hợp với suất đầu tư bình quân theo quy định. 

Đồng thời phù hợp với dự kiến tổng mức đầu tư tại Quyết định 1223/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2019 của UBND tỉnh.  



                                                                                                             

  

3. Về nguồn vốn đầu tư: dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, 

hạng mục đường giao thông thuộc danh mục được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách 

Trung ương theo mục tiêu hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định 

2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Về cân đối vốn: theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của 

UBND tỉnh về Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 

2019 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020, sau khi dự án đảm bảo các thủ 

tục đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực 

HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất phân bổ vốn ngân sách trung ương kế hoạch 

đầu tư công năm 2020 tối đa cho dự án là 15.000 triệu đồng.  

Phần còn lại, tiếp tục đề xuất sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương 

trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình hỗ 

trợ đồng bào dân tộc miền núi theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ. 

5. Thời gian bố trí vốn ngân sách: dự kiến 2020-2022 

6. Một số đề xuất đối với UBND huyện Nam Trà My: 

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án, đề nghị UBND huyện tiếp tục phối 

hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với phần vốn đầu tư ngân 

sách Trung ương còn lại chưa đảm bảo trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 

2016-2020. Đồng thời, khi lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, căn cứ nguồn vốn đảm 

bảo trong kế hoạch đầu tư công năm 2020 để phân kỳ đầu tư hợp lý nhằm đảm 

bảo hiệu quả đầu tư.  

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, hạng mục đường giao thông, đề nghị 

UBND huyện Nam Trà My triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, KTN (Bình), TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 457/SNN&PTNT-CCKL           Quảng Nam, ngày 12 tháng 3 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Điểm 

ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng; 

Hạng mục: Đường giao thông  

 

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

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 297/SKHĐT-TĐDA 
ngày 05/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng; Hạng mục: 
Đường giao thông, kèm theo Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 11/02/2020 của 
UBND huyện Nam Trà My; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Bình đồ vị trí 
tuyến và file số đường line phát họa vị trí hướng tuyến của dự án; Sở Nông 
nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

- Theo thuyết minh trong hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự 
án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng; Hạng mục: Đường giao thông 
(viết tắt là Dự án) thì Dự án có tổng chiều dài 3.982 m, bề rộng nền đường là 
4,0m = 3,0m (mặt) + 02 x 0,5m (lề); 

 Qua đối chiếu Bình đồ vị trí tuyến có tọa độ điểm đầu (525.789; 
1.686.047), điểm cuối (525.084; 1.683.162) và file số đường line phát họa vị trí 
hướng tuyến của Dự án với kết quả điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và 
Phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011- 2020 ban hành kèm theo Quyết 
định 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh và kết quả diễn biến rừng 
năm 2019, thì khu vực đầu tư xây dựng Dự án có tổng diện tích khoảng 16.000 m
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(chiều dài khoảng 4.000 m x 4,0m nền đường), cụ thể như sau: 

Huyện Xã 
Quy hoạch 03 loại rừng  

Hiện trạng 
Ngoài 3 loại rừng Rừng sản xuất 

Nam Trà My Trà Leng 

13.200  0 Đất trống  

2.000 600 Rừng tự nhiên  

 0 200 Rừng trồng  

Tổng diện tích (m
2
) 15.200 800   

Theo khoản 2, Điều 14 Luật Lâm nghiệp quy định “Không chuyển mục 

đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ dự án quan trọng quốc gia; 

dự án phục vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; dự án cấp thiết khác được Chính 

phủ phê duyệt”. 

- Việc xác định hiện trạng rừng bị ảnh hưởng nêu trên dựa trên tài liệu quản 

lý ngành lâm nghiệp hiện có. Để xác định chính xác hiện trạng rừng bị ảnh hưởng 

trên thực tế của Dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND huyện Nam Trà 

My chỉ đạo các phòng ban ở huyện phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nam Trà My, 

UBND xã Trà Leng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện tích khu vực thực hiện Dự án. 

Trường hợp có rừng tự nhiên thì lập hồ sơ thủ tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích có rừng tự 



nhiên theo đúng quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp hoặc điều 

chỉnh hướng tuyến để không đi qua rừng tự nhiên.  

- Trong quá trình lập các thủ tục đầu tư Dự án đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư yêu cầu chủ đầu tư lập đầy đủ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch rừng sản xuất 

và chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng sang mục đích khác; lập phương 

án trồng rừng thay thế đối với rừng phải chuyển mục đích sử dụng theo đúng 

quy định tại Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 

của Chính phủ trước khi triên khai thực hiện Dự án. Đồng thời phối hợp với 

chính quyền địa phương rà soát, bổ sung diện tích đất ngoài quy hoạch lâm 

nghiệp vào quy hoạch lâm nghiệp nhằm đảm bảo tiêu chí đất lâm nghiệp chung 

của tỉnh được phê duyệt tại Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/10/2019 của Chính 

phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 

kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Nam. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như trên;                                                                                    

- UBND huyện Nam Trà My (để biết);  

- Lưu: VT, CCKL. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lê Minh Hưng 
 

 



1 

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 492 /SGTVT-QLCLCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 09  tháng 3 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Điểm 

ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, 

hạng mục Đường giao thông. 

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

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 297/SKHĐT-TĐDA 

ngày 05/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, 

hạng mục Đường giao thông. Sau khi nghiên cứu, Sở Giao thông vận tải có ý 

kiến như sau: 

1. Về sự cần thiết phải đầu tư: 

Đường giao thông theo báo cáo đề xuất là tuyến đường kết nối từ điểm 

ĐCĐC tập trung thôn 3 đến đường bê tông hiện trạng nối về trung tâm xã Trà 

Leng, dài khoảng 4Km. Tuyến đường đầu tư nhằm xây dựng điểm ĐCĐC tập 

trung thôn 3, nằm trong Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2017 – 2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ”, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3063/QĐ-

UBND ngày 15/10/2018 và điều chỉnh tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND 

ngày 24/4/2019. Danh mục này cũng đã được HĐND tỉnh thống nhất kế hoạch 

đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. 

Tuyến đường đầu tư sẽ phục vụ bố trí ĐCĐC cho 193 hộ dân thôn 3, xã Trà 

Leng và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

2. Về sự phù hợp với quy hoạch: Hồ sơ không cung cấp các quy 

hoạch liên quan nên không có cơ sở tham gia ý kiến về nội dung này. 

3. Về quy mô đầu tư xây dựng: 

- Hồ sơ đề xuất xây dựng đoạn tuyến theo quy mô đường GTNT cấp B, 

địa hình miền núi (TCVN 10380-2014), nền đường rộng 4,0m, mặt đường 

rộng 3,0m, tương ứng quy mô với các tuyến đường kết nối trong khu vực. 

- Mặt đường BTXM, tải trọng thiết kế trục xe 10T. 

- Khổ cống bằng khổ nền đường, tải trọng thiết kế H30-XB80. 
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- Trên tuyến có 01 cầu thiết kế tần suất 1 ÷ 4%, chiều dài khoảng 27m 

(hồ sơ không có tính toán thủy văn sơ bộ, đề nghị chuẩn xác ở bước tiếp 

theo), bề rộng cầu đề nghị 6,5m = 5,5m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ chắn, 

lan can) để đảm bảo tránh xe, tải trọng thiết kế HL93 để phù hợp với tải trọng 

khai thác thực tế. 

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

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLCLCT. 
G:\Dropbox\Work\Working\VB 2020\Chu truong dau tu duong 

DCDC thon 3, xa Tra Leng.doc 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                           

                        

 

 
                                   

Trần Ngọc Thanh 
 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 21 /BC-UBND Nam Trà My, ngày 11 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

DỰ ÁN : ĐIỂM ĐCĐC TẬP TRUNG THÔN 3, XÃ TRÀ LENG;
HẠNG MỤC : ĐƯỜNG GIAO THÔNG;
ĐỊA ĐIỂM : XÃ TRÀ LENG, HUYỆN NAM TRÀ MY, QUẢNG NAM.

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

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về

quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hổ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng
dân tộc tiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ 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;

Căn cứ Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh
Quảng Nam về phê duyệt Quy hoạch tổng thể định hướng phát triển Kinh tế -
Xã hội huyện Nam Trà My, giai đoạn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng
Nam tại Hội nghị tỉnh ủy lần thứ IV khóa XXI về phát triển kinh tế - xã hội miền
núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quảng Nam Về Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng
Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025;



Căn cứ Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quảng Nam Về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà
My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Quảng Nam về bổ sung dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020;

Căn cứ Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh
Quảng Nam về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2019 và dự
kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Quảng Nam;

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng; hạng mục:

Đường giao thông;
2. Dự án nhóm: C;
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam;
4. Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My;
5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh

Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 25.000.000.000 đồng;
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương;
8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2022.
II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN:
1. GIỚI THIỆU CHUNG:

1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên:
Trà Leng là xã nằm phía Bắc huyện Nam Trà My, cách trung tâm hành

chính huyện gần 32Km.
- Đông giáp xã Trà Dơn.
- Tây giáp huyện Phước Sơn.
- Nam giáp huyện ĐăkGLây, tỉnh Kon Tum.
- Bắc giáp xã Trà Bui, Bắc Trà My.
Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là: 11.653,9 ha.
Trong đó:

+ Đất sản xuất nông nghiệp: 245,06 ha.
+ Đất Lâm nghiêp: 8.255,69 ha.
+ Đất Chuyên dùng: 85,12 ha.
+ Đất ở: 8,94 ha.
+ Đất chưa sử dụng: 2.958,35 ha.



+ Đất nghĩa địa: 1,07 ha.
+ Đất sông suối mặt nước: 99,67 ha.

(Nguồn số liệu niên giám thống kê năm 2010).
Tổng diện tích đất lâm nghiệp của xã là 8.255,69 ha; trong đó, diện tích rừng

tự nhiên là 5.794,69 ha (trong đó rừng phòng hộ là 5.421,71 ha, rừng sản xuất là
372,98 ha), rừng trồng là 180 ha; tỷ lệ che phủ của rừng đạt khoảng 62,15%.

1.2. Thực trạng kinh tế - xã hội:
+ Về sản xuất nông-lâm nghiệp: đã từng bước áp dụng các tiến bộ khoa

học kỹ thuật vào sản xuất, cơ cấu cây trồng có sự thay đổi theo hướng tăng cây
công nghiệp. Lâu nay cây truyền thống của xã là cây quế Trà My và gần đây là
cây keo, cây cau, chuối và một số cây trồng lấy gỗ khác. Việc khai hoang, cải
tạo đồng ruộng được chú trọng, diện tích ruộng lúa nước không ngừng tăng lên,
mỗi năm khai hoang tư 01-02 ha; sản lượng lương thực cây có hạt hằng năm đạt
kế hoạch đề ra. Chăn nuôi có sự phát triển, chuyển biến tích cực, tổng đàn gia
súc gia cầm không ngừng tăng lên. Song khó khăn hiện nay là sản xuất chủ yếu
là lúa rẫy, năng xuất thấp, diện tích ruộng lúa nước rất hạn chế, chưa tìm được
đầu ra cho các sản phẩm cây Quế truyền thống.

+ Đặc sản: Trà Leng vốn nổi tiếng với cây quế gốc Trà My, cây quê được
trồng ở tất cả các hộ gia đình, ở những mảnh vườn nhỏ đến những khu vườn
rộng lớn, bao phủ cả vùng đồi. Mặc dù giá quế xuống thấp so với thời kỳ trước
nhưng hàng năm quế vẫn là nguồn thu chính của các hộ gia đình. Truyền thống
ươm, trồng cây quế vẫn luôn được nhân dân duy trì và nhân rộng.

1.3. Thực trạng về cơ sở hạ tầng:
1.3.1. Thực trạng về cơ sở hạ tầng của đại phương:
Hiện tại xã chỉ có 01/03 thôn có đường ô tô vào đến trung tâm xã và một

số nóc; 1/3 thôn có điện thắp sáng quốc gia; các công trình thuỷ lợi nhỏ, hệ
thống kênh mương, hệ thống nước sinh hoạt được xây dựng mới và tu bổ thường
xuyên; trụ sở làm việc xã được xây dựng năm 2006 và tiến hành sữa chữa năm
2013, trụ sở y tế được xây dựng kiên cố, Trường PTDTBT THCS Trà Leng
được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia hoàn thành năm 2013; xây dựng
25 phòng học, 30 phòng ở cho giáo viên - học sinh. Toàn xã có 06 cầy treo qua
sông, suốc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Song, do điều kiện xuất phát
quá thấp, nên đến nay toàn xã chỉ có 07km đường nhựa, 01 km đường bê tông,
hầu hết là đường đất.

1.3.2. Thực trạng về cơ sở hạ tầng tại Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3,
xã Trà Leng:

- Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng nằm trong danh mục được
Thủ Tướng chính phủ phê duyệt Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh,
định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 tại Quyết định số
33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó
UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt Dự án điểm định canh định cư tập trung



thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My giai đoạn 2008-2010 tại Quyết định số
3104/QĐ-UBND ngày 24/9/2008 với nội dung đầu tư hỗ trợ: Quy hoạch bố trí
đất ở, đất sản xuất, san lấp xây dựng mặt bằng khu định canh định cư tập trung,
nước sinh hoạt, giao thông, điện sinh hoạt, trạm truyền thanh không dây, nhà
sinh hoạt cộng đồng, khai hoang đồng ruộng, thủy lợi, trường học.

- Trong những năm qua bằng các nguồn vốn khác nhau của Trung ương
hỗ trợ, của tỉnh, của huyện và từ các nguồn huy động khác của địa phương,
UBND huyện Nam Trà My và UBND xã Trà Leng đã đầu tư các hạng mục:

+ Năm 2010 bằng nguồn vốn Chương trình ATK và các nguồn vốn bổ
sung khác UBND huyện đã đầu tư xây dựng Công trình Thủy lợi Đèn Pin, Hạng
mục: Đập dâng, kênh dẫn, cầu máng, bể phân phối; với tổng mức đầu tư
892.135.000 đồng tại QĐ số 573/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của UBND huyện
Nam Trà My;

+ Năm 2010 bằng nguồn vốn Chương trình định canh định cư theo QĐ
33/2007/QĐ-TTg UBND huyện đã đầu tư xây dựng Công trình Nước sinh hoạt
tự chảy nóc Đèn Pin, Hạng mục: Bể lọc, bể chứa, trụ vòi, hố van, tuyến ống; với
tổng mức đầu tư 454.956.000 đồng tại QĐ số 756/QĐ-UBND ngày 04/5/2010
của UBND huyện Nam Trà My;

+ Năm 2014 bằng nguồn vốn Chương trình định canh định cư theo QĐ
33/2007/QĐ-TTg UBND huyện đã đầu tư xây dựng Công trình Đường vào điểm
định canh định cư thôn 3 xã Trà Leng, Hạng mục: Nền đường (chiều dài toàn
tuyến L = 1.876,41m) và Công trình; với tổng mức đầu tư 9.998.080.000 đồng
tại QĐ số 2027/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND huyện Nam Trà My;

+ Năm 2015 theo nhu cầu mở rộng diện tích khai hoang mới và nhu cầu
nước sinh hoạt bằng nguồn vốn Chương trình định canh định cư theo QĐ
33/2007/QĐ-TTg UBND huyện đã đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp Thủy
lợi Đèn Pin, Hạng mục: Nâng cấp đập dâng, kênh dẫn và hệ thống nước sinh
hoạt; với tổng mức đầu tư 2.203.045.000 đồng tại QĐ số 107/QĐ-UBND ngày
06/02/2015 của UBND huyện Nam Trà My;

+ Năm 2017 bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ Chương trình Kiên cố
hóa trường lớp học huyện đã đầu tư Xây dựng mới 01 phòng học (Mầm non),
nhà 01 tầng, diện tích xây dựng 01 phòng học 96,8 m2. Tại Quyết định số
1074/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án đầu tư xây
dựng công trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Nam Trà
My (giai đoạn 2017-2020). Giá trị thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành của
điểm trường này là 881.811.000 đồng được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt
tại QĐ số: 3912/QĐ-UBND.

+ Trong các năm 2018-2019 bằng nguồn vốn Nông thôn mới và nguồn
huy động hỗ trợ khác UBND xã Trà Leng đầu tư mở mới 1.400m nền đường và
các công trình trên tuyến (Điểm đầu tại lý trình K1+876,41 cuối tuyến Đường
vào điểm định canh định cư thôn 3 xã Trà Leng do UBND huyện phê duyệt tại
QĐ số 2027/QĐ-UBND ngày 29/10/2014).



- Năm 2019 UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số
1223/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 về việc sữa đổi bổ sung Quyết định 3063/QĐ-
UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh, tại Quyết định này UBND tỉnh đã
phân bổ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung cho dự án Điểm định canh định
cư tập trung thôn 3, xã Trà Leng là 34.000.000.000 đồng (Trong đó: Giao thông
nông thôn, thôn 3: 25.000.000.000 đồng, Thủy lợi thôn 3: 5.000.000.000 đồng,
Nước sinh hoạt thôn 3: 4.000.000.000 đồng).

- Điểm định canh định cư tập trung thôn 3 xã Trà Leng có vị trí nằm cách
xa trung tâm xã Trà Leng (trên 07km) và còn là điểm kết nối với các khu dân
dân cư khác trên địa bàn thôn 3 xã Trà Leng; bên cạnh đó Điểm định canh định
cư này nằm trong đề án Quy hoạch sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện
Nam Trà My giai đoạn 2016-2025 được Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My
Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016.

- Từ những phân tích nêu trên việc UBND huyện Nam Trà My đề xuất đầu
tư xây dựng mới khoảng 3,98Km (nền, mặt đường và các công trình trên tuyến)
với tổng mức đầu tư 25 tỷ là phù hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại
thông suốt từ điểm định canh định cư này với trung tâm xã Trà Leng và các vùng
lân cận. Riêng các hạng mục: Thủy lợi và Nước sinh hoạt theo danh mục được
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của
UBND tỉnh Quảng Nam huyện đã đầu tư hiện nay vẫn đảm bảo sử dụng.

- Mặc khác địa bàn thôn 3 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My nằm dưới
chân núi Ngọc Linh của dãy Trường Sơn, có độ cao trung bình từ 300 - 800m.
Địa hình mang nét đặc trưng của vùng đồi núi với cấu trúc phức tạp, chủ yếu là
dạng địa hình núi cao, độ dốc lớn, bị chia cắt mạnh bởi nhiều sông suối nên dẫn
đến suất đầu tư cho các dự án tương đối cao so với các vùng đồng bằng.

- Với địa hình phức tạp nêu trên nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả lâu dài
của dự án UBND huyện dự kiến quy mô dự đầu tư:

+ Nền đường: Mở mới 3.982m theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B theo
TCVN 10380: 2014.

+ Mặt đường: Bê tông xi măng đá 1x2 M300 dày 24cm, Lớp cấp phối đá
dăm loại I dày 15 cm theo TCVN 8859:2011.

+ Công trình thoát nước thiết kế mới trên tuyến: Cống tròn các loại 36 cái
thiết kế mới, Cống hộp 2H(3,5x3,5)m 01 cái thiết kế mới, Cống hộp BTCT
3,0x3,0m 01 cái. Cầu bản BTCT 3 nhịp L=3x9=27,0m.

+ Thoát nước dọc: Rãnh hình thang đào trần mặt cắt (0,4+1,1)/2x0,4 m2,
gia cố bê tông đá (2x4)cm, M150.

Việc này trong quá trình triển khai lập dự án UBND huyện sẽ chỉ đạo các
đơn vị liên quan tính toán rà soát cụ thể để giảm thiểu tối đa suất đầu tư, cũng
như phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư theo đúng quy định.



2. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU
TƯ, ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ:

2.1. Sự cần thiết đầu tư:
Sau ngày tái lập huyện (Tháng 8 năm 2003), xã Trà Leng được sự quan tâm

của các cấp lãnh đạo nên có một số thuận lợi cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội;
Nhiều Chương trình, dự án mục tiêu của Chính Phủ chú trọng đầu tư cho các xã
đặc biệt khó khăn như: Chương trình 134, 135, Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP,
Chương trình Nông thôn mới… đã tạo điều kiện thuận lợi cho xã Trà Leng từng
bước phát triển. Song, nhìn chung xã Trà Leng vẫn còn là một xã nghèo, tình hình
kinh tế - xã hội, có xuất phát điểm rất thấp, tiềm lực trong dân hiện còn nghèo,
nguồn thu ngân sách hạn hẹp, chưa có điều kiện tích lũy để tái sản xuất mở rộng;
các nguồn đầu tư còn hạn chế nên chưa khai thác, phát huy mạnh các tiềm năng,
lợi thế của xã. Do đó, tình hình phát triển KT-XH của xã vẫn còn nhiều khó khăn,
hạn chế, nhất là trình độ sản xuất còn thấp, quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ
lẻ, manh mún, mức tăng trưởng kinh tế chưa cao, cơ cấu kinh tế, lao động chuyển
dịch chậm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa vững chắc, số hộ giàu, hộ khá còn ít,
đời sống đồng bào các dân tộc trong xã vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đầu tư
cho lĩnh vực văn hoá - xã hội chưa tương xứng với nhu cầu, kết cấu hạ tầng vẫn
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Với địa hình miền núi hiểm trở, phức tạp,
độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều sông suối nên xã Trà Leng rất khó phát triển
những vùng sản xuất chuyên canh diện tích lớn và khu, cụm công nghiệp lớn;
nhiều trở ngại trong việc thực hiện cơ giới hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa nông
nghiệp - nông thôn và xây dựng mạng lưới giao thông.

Việc đầu tư xây dựng hoàn thiện Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà
Leng nhằm góp phầm hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Trà
Leng nói riêng và huyện Nam Trà My nói chung. Từng bước góp phần hoàn
thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các địa phương nông thôn miền núi, đáp ứng
các các yếu cầu về quy hoạch xắp xếp dân cư tại các xã vùng sâu, vùng xa các
huyện miền núi thuộc địa bàn tỉnh nhà.

Thôn 3 Trà Leng và xã Trà Leng có thế mạnh để phát triển cây quế Trà
My, đây là địa phương đang bảo tồn và phát triển giống quế gốc Trà My. Do vậy
việc đầu tư xây dựng Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã trà Leng góp phần để
bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My, đưa cây Quế trở thành cây hàng hóa, giúp
nhân dân xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu thì đòi hỏi phải hình thành
vùng chuyên canh cây quế quy mô lớn. Khi đó sẽ đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn
định, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào trồng, chế biến sản phẩm từ cây Quế.
Qua đó nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế của cây Quế, tạo công ăn việc làm
ổn định, tăng thu nhập cho người trồng quế, bảo vệ tốt môi trường sinh thái,
nâng độ che phủ của rừng chống xói mòn.

Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn xã Trà Leng nói
riêng và trên địa bàn huyện Nam Trà My nói chung đặc biệt là Điểm ĐCĐC tập
trung thôn 3, xã Trà Leng là cần thiết. Nhằm giúp địa phương có điều kiện phát
triển kinh tế - xã hội; củng cố an ninh quốc phòng; tạo điều kiện cho doanh



nghiệp, người dân đầu tư trồng, chế biến Quế Trà My cũng như các loại cây
dược liệu bản địa khác thành các sản phẩm mang tính thương mại cao, tiếp cận
rộng khắp với thị trường trong nước và thế giới.

Từ những phân tích nêu trên cho thấy việc đầu tư dự án: Điểm ĐCĐC tập
trung thôn 3, xã Trà Leng, hạng mục: Đường Giao thông là rất cần thiết và cấp
bách, vừa giải quyết nhu cầu giao thông đi lại trước mắt cho nhân dân xã Trà
Leng và một phần nhân dân xã Trà Dơn vừa góp phần hoàn thành các mục tiêu
lớn của huyện: Đề án “Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây Quế Trà My”,
cây dược liệu, cũng như phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của
huyện Nam Trà My; Đề án Sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam
Trà My được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND
ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My. Ngoài ra sau khi dự
án hoàn thành cơ bản đáp ứng việc định canh định cư cho các hộ đồng bào dân
tộc thiểu số hạn chế tối đa tình trạng du canh du cư đốt rừng làm nương rẫy, góp
phần giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc về đời sống, từng bước cải
thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng đặc
biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa đáp ứng mục tiêu chung của Chính sách đặc thù
hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được Thủ
tướng Chính phủ phê duyêt tại các QĐ số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 và
QĐ số 2085/QĐ-TTG ngày 31/10/2016.

2.2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù hợp với
quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

Quế Trà My được biết đến với cái tên “Cao sơn Ngọc quế”, là loại quế
được thế giới ưa chuộng nên có giá trị cao so với các loại quế khác và đã trở
thành hình ảnh gần gũi, thân thương, một sản phẩm giá trị về kinh tế và tinh
thần, ngày càng làm đẹp thêm dải đất giàu có nằm bên dãy Trường Sơn hùng vĩ.
Quế là một vị thuốc quý, được dùng nhiều trong Đông y và Tây y: có tác dụng
kích thích làm tăng sự tuần hoàn máu, gây co mạch, tăng bài tiết, gây co bóp tử
cung, sát trùng, chữa đau bụng, đi tả. Kinh nghiệm dân gian của các dân tộc
người Co, Cơ dong, Xê đang ỏ vùng núi Trà My, khi gặp những bệnh thông
thường như cảm cúm, nhức đầu, trúng gió... Họ mài vỏ quế trong nước rồi uống
bệnh sẽ thuyên giảm. Từ đó người ta mới phát hiện đợc rằng cơ thể con người
tiếp giáp với quế sẽ ngăn ngừa được các chứng phong hàn, cảm lạnh, nhức đầu...

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2005 của Bộ Chính trị, Chỉ thị
02/CP của Chính phủ về phát triển y học cổ truyền và nâng cao nội lực trong công
tác đảm bảo thuốc chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã và đang tạo ra
bước chuyển biến mới trên cả nước về trồng và bào chế từ dược liệu; Chính phủ đã
có Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020; Ban hành kèm theo quyết
định này là danh mục các chương trình dự án trọng điểm vùng Tây nguyên, trong đó
phát triển cây sâm Ngọc Linh, Quế Trà My trở thành cây đặc sản quốc gia; Quyết
định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy
hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030,



trong đó có quy hoạch phát triển cây Quế tỉnh Quảng Nam. Đây là nhân tố quan
trọng thúc đẩy việc xây dựng một Đề án “Đầu tư phát triển vùng chuyên canh cây
Quế TràMy” tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp nhằm phát triển sản
xuất, nâng cao hiệu quả canh tác trên đơn vị diện tích và xây dựng cơ sở chế biến,
góp phần tiêu thụ sản phẩm thu hoạch từ rừng cho nông dân tại địa phương. Hình
thành nên cơ sở công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cây Quế Trà My, góp phần
tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Với những điều kiện tự
nhiên thuận lợi cho việc phát triển cây Quế Trà My đã được Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng NamVề Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kết hợp trồng, sản xuất cây Quế với bảo
vệ rừng, kết hợp du lịch chăm sóc sức khỏe bằng các loại phẩm dược liệu sạch với
nghỉ dưỡng sẽ thu hút được một số lượng lớn du khách trong và ngoài nước du lịch
theo tuyến Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, Tam Kỳ, Phú Ninh tỉnh Quảng
Nam kết nối với huyện Nam Trà My cũng như các tuyến du lịch của huyện
TuMơRông tỉnh Kon Tum, tạo thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa và du lịch.

Bảo tồn cây Quế Trà My thông qua tuyển chọn lâm phần Quế Trà My
hiện có ở các xã đã được cấp chỉ dẫn địa lý để chuyển hóa thành rừng cung cấp
giống Quế Trà My cho phát triển rừng. Hình thành chuỗi khép kín từ sản xuất
đến thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển cây Quế Trà
My, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm nhằm tăng giá trị hàng hóa, cải
thiện đời sống của nhân dân góp phần giảm nghèo bền vững. Một trong các giải
pháp để thực hiện mục tiêu trên là xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, khai
thác góp phần phát triển ngành dược và kinh tế xã hội của của xã Trà Leng, và
của Huyện Nam Trà My.

Việc đề xuất đầu tư dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng,
huyện Nam Trà My là phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã
hội vùng Tây tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 (Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày
17/8/2016) của Tỉnh ủy Quảng Nam; quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày
30/10/2013) của Thủ tướng Chính phủ; quy hoạch tổng thể định hướng phát
triển Kinh tế - Xã hội huyện Nam Trà My, giai đoạn đến năm 2020 (Quyết định
số 1530/QĐ-UBND ngày 11/5/2012) của UBND tỉnh Quảng Nam, cũng như
định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nam Trà My;

Ngoài ra sau khi đầu tư hoàn thành dự án Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3,
xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tạo lợi thế khai thác hiệu quả tiềm năng, thế
mạnh của một địa phương miền núi và huy động tối đa các nguồn lực để phát
triển bền vững kinh tế - xã hội, tăng cường cải thiện sinh tế, nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần cho người miền núi. Kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng; ưu tiên bố
trí sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển sản xuất gắn với quy hoạch, xây dựng
nông thôn mới. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp
theo hướng hàng hóa. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết
việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của
vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và địa bàn xã Trà Leng nói riêng. Đáp
ứng yêu cầu Quy hoạch sắp xếp dân cư trên địa bàn theo đúng mục tiêu của



Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân dân
huyện Nam Trà My về Quy hoạch sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện
Nam Trà My giai đoạn 2016-2025.

3. MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƯ:

3.1. Mục tiêu đầu tư:
3.1.1. Mục tiêu dài hạn:
- Phát triển cây Quế Trà My thành ngành sản xuất hàng hóa, trên cơ sở

ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông, đổi mới
trang thiết bị trong nghiên cứu chọn tạo giống, trồng trọt, chế biến, chuyển giao
công nghệ nhằm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước,
khu vực và thế giới.

- Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My là cơ sở tổ chức, bảo tồn và đầu tư
phát triển bền vững; đồng thời phát phát triển rừng trồng Quế Trà My theo
hướng sản xuất hàng hóa, đưa nghề trồng cây quế tại các xã của huyện trở thành
một nghề có thế mạnh trong sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh Quảng Nam.

- Sản xuất, quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn dược liệu quý
hiếm này để phục vụ cho mục tiêu phát triển y, dược và kinh tế, chú trọng bảo
hộ, bảo tồn và phát triển nguồn gen Quế Trà My.

- Phát triển ngành du lịch - dịch vụ góp phần xói đói giảm nghèo cho đồng
bào dân tộc địa phương.

- Xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng nông thôn một cách bền vững,
nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất, bảo vệ môi trường rừng.

- Đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, nông lâm đặc sản… và phục vụ
nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết.

3.1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bản địa ổn định cuộc sống, hạn

chế tình trạng du canh, du cư góp phầm bảo vệ rừng.
- Bảo tồn nguồn giống, đảm bảo nguồn giống chất lượng cao, từ đó phát

triển mở rộng nhanh diện tích trồng quế sớm trở thành vùng chuyên canh cung
cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến các sản phẩm từ cây Quế Trà My nhằm
tăng giá trị sử dụng và kinh tế của cây quế.

- Đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển thương hiệu Quốc gia cho cây quế
để Quế Trà My có thương hiệu trong nước và trên thế giới, ngang tầm và vượt
trội với quế của Trung quốc, Inđônêxia, ...

- Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng phát triển cây Quế Trà My tạo điều kiện thuận
lợi cho việc sản xuất, chế biến và thông thương trao đổi hàng hóa.

- Cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người dân theo hướng bền vững
thông qua đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch kinh tế và bảo vệ môi
trường, nguồn nước sạch của người dân trong vùng dự án và các vùng lân cận.



- Thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu,
khám phá con người và thiên nhiên tại đây.

- Giải quyết nhu cầu lao động tại địa phương, tăng thu nhập cho người dân
địa phương, thông qua xây dựng dự án.

- Việc đầu tư, xây Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã trà Leng; hạng mục
đường giao thông nhằm đảm bảo kết nối các khu dân cư tập trung theo đề án
quy hoạch sắp xếp dân cư trên địa bàn xã Trà Dơn và Trà Leng. Tháo gỡ những
khó khăn cho nhân dân địa phương trong giao thông, đi lại, vận chuyển hàng
hóa trong những mùa mưa lũ.

- Sau khi dự án hoàn thành kết nối với đường Trà My - Phước Thành sẽ
tăng cường kết nối các khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam, dự án hoàn
thành sẽ giải quyết nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, góp phần sắp xếp
dân cư, phát triển vùng dược liệu, tạo điều kiện giảm nghèo bền vững cho đồng
bào vùng cao trên địa bàn 2 huyện Nam Trà My và Phước Sơn.

3.2. Quy mô đầu tư:
Tổng chiều dài tuyến L = 3.982m từ lý trình Km3 + 267.60 đến Km 7 + 249,60.
+ Điểmđầu tại Km3+267,70 nối với đường từ trung tâm xã Trà Leng đi thôn 3.
+ Điểm cuối tại Km 7 + 249,60 tại điểm định canh định cư Đèn Pin, thôn

3 xã Trà Leng.
+ Cấp hạng kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B theo TCVN

10380 : 2014 (có châm chước).
+ Nền đường:
- Tốc độ thiết kế : 20 km/h.
- Bề rộng nền đường : Bnền= 3mặt+2x0,5lề=4,0m.
- Độ dốc dọc lớn nhất : 13% (có châm chước 15%).
- Bán kính đường công nằm nhỏ nhất : 15m.
- Tải trọng tính toán cho công trình

+ Tính công trình : H10, X60.
+ Tần suất thiết kế : 4%.
+ Quy mô công trình : Vĩnh cửu.

+ Mặt đường:
Kết cấu áo đường phần xe chạy và lề gia cố từ trên xuống như sau :
- Bê tông xi măng đá 1x2 M300 dày 24cm.
- Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm theo TCVN 8859:2011.
- Đắp nền đường đất đồi đầm chặt K95 hoặc lu lèn chặt K95.
+ Công trình thoát nước thiết kế mới trên tuyến:
- Cống tròn các loại 36 cái thiết kế mới
- Cống hộp 2H(3.5x3.5)m thiết kế mới tại lý trình KM3+977,27.
- Cống hộp BTCT 3.0x3.0m.



- Cầu bản BTCT 3 nhịp L=3x9=27,0m, tại lý trình Km3+300.
Khổ cầu:

+ B=4,5m+2*0,25m=5.0m.
+ Khẩu độ: L=9,0m.

- Thoát nước dọc: rãnh hình thang đào trần mặt cắt (0,4+1,1)/2x0,4 m2.
- Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.
3.3. Địa điểm đầu tư xây dựng:
Xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
4. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ,

KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ VIỆC HUY ĐỘNG
CÁC NGUỒN VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

4.1. Căn cứ pháp lý lập tổng mức đầu tư:
- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về quản lý

chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của chính phủ về Quản lý chi

phí đầu tư xây dựng công trình;
- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của chính phủ về Quản lý

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
- Định mức dự toán xây dựng theo thông tư số 10/TT-BXD ngày

26/12/2019 của Bộ Xây dựng;
- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
- Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ xây dựng v/v Công bố

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
- Tham khảo tập đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Nam ban hành kèm

theo Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam;
- Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Quảng

Nam về việc công bố xếp loại đường tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh để xác định
giá cước vận tải đường bộ từ Năm 2019;

- Công văn số 4337/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 10/8/2015 của Tổng cục
đường bộ Việt Nam về việc rà soát, cập nhật và hiệu chỉnh phân loại Quốc lộ
tính giá cước vận tải năm 2015;

- Quyết định số 640/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2011 của Bộ Giao thông vận
tải về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011;



- Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Quảng
Nam về việc ban hành cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng
Nam đính chính Quyết định 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011;

- Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng về việc
Công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

- Chỉ thị 19/CT-UBND ngày 01/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng
cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động đấu thầu các công trình, dự án
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ trên địa bàn tỉnh;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư
xay dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ
thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;

- Thông tư số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày
13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư
xây dựng;

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy
định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

- Quyết định 3076/QĐ-UNBD ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh về việc
thực hiện đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Giá vật liệu: Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
của Liên sở TC-XD tỉnh Quảng Nam. Tham khảo Công bố giá vật liệu xây dựng
tại thành phố Đà Nẵng;

- Các văn bản khác có liên quan.
4.2 Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án: 25.000.000.000 đồng (Hai

mươi lăm tỷ đồng).
Trong đó:

- Chi phí xây dựng 19.489.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án 638.000.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.792.000.000 đồng.
- Chi phí khác 388.000.000 đồng.
- Chi phí đền bù GPMB 1.500.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng 1.190.000.000 đồng.

4.3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
Dự kiến việc phân kỳ huy động và sử dụng nguồn vốn theo thời gian, như sau:



Năm đầu tư Tổng số (triệu đồng)
Năm 2020 10.000
Năm 2021 10.000
Năm 2022 5.000

TỔNG CỘNG 25.000
4.4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư:
- Chuẩn bị đầu tư: Lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu

tư hoàn thành trong Quý I/2020.
- Lập thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Triển khai

lựa chọn nhà thầu thi công Quý II/2020.
- Triển khi thi công xây dựng từ Quý III/2020 đến Quý I/2022.
- Quyết toán dự án từ Quý III/2022.
5. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH

THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH

Bao gồm các chi phí:
(Đơn vị: đồng)

STT h¹ng môc c«ng tr×nh ký
hiÖu

C¸CH TÝNH §¬ngi¸ gi¸ trÞ
sau thuÕ

I Chi phÝ x©y dùng Đơn vị Khối lượng

I.1 Chi phÝ x©y dùng sau thuÕ (®· bao
gåm chi phÝ h¹ng môc chung)

Gxd2 Gxd2a+Gxd2b+Gxd2c�
+Gxd2d+Gxd2e+Gxd2f

19.489.000.000

� + NÒn ®êng Gxd2a Km 3,982 1.169.972.000 4.658.828.504
+ MÆt ®êng Gxd2b Km 3,982 2.147.606.000 8.551.767.092
+ Cèng trßn Gxd2c cái 36,00 64.045.000 2.305.620.000
+ Cèng vu«ng Gxd2d cái 2,00 946.520.000 1.893.040.000
+ Gia cè r·nh Gxd2e m 1220,00 320.000 390.400.000

+ CÇu BTCT Gxd2f cái 1,00 1.688.941.000 1.688.941.000
II Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n Gqlda 2,668 %*Gxd1*1.35 638.000.000
III Chi phÝ t vÊn ®Çu t x©y dùng Gtv =ΣGtv 1.792.000.000�

- Chi phí khảo sát lập Chủ trương
đầu tư

3,1 - Chi phí khảo sát lập DA Gtv1 B¶ng tÝnh � 365.363.000
3,2 - Chi phí khảo sát TKBVTC Gtv2 B¶ng tÝnh 230.181.000
3,3 - Chi phí lập DA Gtv3 0,713 %*XD1tt 138.834.593
3,4 - Chi phí TKBVTC Gtv4

+ NÒn, mÆt ®êng & c«ng tr×nh Gtv4.1 1,380 %*XD1att 268.837.800
3,5 - Chi phí thẩm tra BCNCKT Gtv5 0,157 %*XD1tt 30.585.170
3,6 - Chi phí thẩm tra thiết kế Gtv6

+ NÒn, mÆt ®êng & c«ng tr×nh Gtv6.1 0,181 %*XD1att 8.418.065
3,7 - Chi phí thẩm tra dự toán Gtv7

+ NÒn, mÆt ®êng & c«ng tr×nh Gtv7.1 0,178 %*XD1att 8.278.539

3,8 - Lựa chọn nhà thầu TKBVTC Gtv8 0,816
%*(Gtv2+Gtv
4) 4.071.993

3,9 - Lựa chọn nhà thầu giám sát thi Gtv8 0,816 %*Gtv10 5.587.936



công
3.10 - Lựa chọn nhà thầu xây lắp Gtv9 0,238 %*XD2tt 46.459.808
3,1 - Chi phí giám sát thi công Gtv10 2,929 %*XD1tt*1.2 684.796.112
IV Chi phÝ kh¸c Gk 388.000.000
4.1 LÖ phÝ thÈm ®Þnh dù ¸n Gk1 0,019 %*TDT 4.747.720
4.2 ThÈm tra phª duyÖt quyÕt to¸n Gk2 0,534 %*TDT*50% 66.754.691
4.3 B¶o hiÓm c«ng tr×nh Gk3 0,400 %*Gxd2 77.924.000
4.4 KiÓm to¸n Gk4 0,860 %*TDT 214.926.138

4,5
LÖ phÝ thÈm ®Þnh HSMT & KQ lùa
chän nhµ thÇu TKBVTC Gk5 0,100 %*(Gtv2+Gtv

4) 2.000.000

4,6 LÖ phÝ thÈm ®Þnh HSMT & KQ lùa
chän nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng Gk5 0,100 %*Gtv10 2.000.000

4,7
LÖ phÝ thÈm ®Þnh HSMT & KQ lùa
chän nhµ thÇu x©y l¾p Gk6 0,100 %*Gxd2 19.481.000

V Chi phÝ GPMB (t¹m tÝnh) Ggp T¹m tÝnh 1.500.000.000
VI Dù phßng phÝ Gdp 1.190.000.000

6,1 * Dù phßng phÝ Gdp1
5%*(Gxd2+Gqlda�

+Gtv+Gk)
1.190.000.000

VII * tæng céng tdt Gxd2+Gqlda�
+Gtv+Gk+Gdp � 25.000.000.000

6. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ
HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI:

6.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội:
- Dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không quá phức tạp, số lượng máy móc,

thiết bị huy động cho quá trình thi công không quá lớn, lượng khí thải ra môi
trường, mức độ ô nhiễm về tiếng ồn không đáng kể. Việc vận chuyển đất, đá, vật
tư, vật liệu trong quá trình thi công chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến an toàn và vệ
sinh môi trường trên các tuyến giao thông; tuy nhiên mức độ ảnh hưởng dự kiến
không lớn và Chủ đầu tư sẽ bổ sung yêu cầu bảo vệ môi trường vào trong Hồ sơ
mời thầu, đồng thời giám sát nghiêm ngặt trong quá trình thực hiện.

- Do địa hình đồi núi, độ dốc lớn nên có khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến
một phần đất đai, tài sản, hoa màu của nhân dân khu vực 2 bên tuyến đường
(ngoài phạm vi thu hồi đất). Vấn đề này Chủ đầu tư sẽ phối hợp chính quyền địa
phương yêu cầu đơn vị thi công có giải pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại, có thỏa
thuận với các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời vận động nhân dân tạo điều kiện
để thi công dự án.

6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về Kinh tế - Xã hội:
Việc đầu tư dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng sẽ phát huy

tối đa hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần cũng cố an ninh
quốc phòng của địa phương; thực hiện thành công các mục tiêu lớn của huyện
nhà.

- Giúp cho giao thông đi lại của nhân dân trong vùng dự án và khu vực lân
cận được thuận lợi; tạo điều kiện liên kết giữa các thôn trong xã, giúp giảm chi
phí vận chuyển, trao đổi hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin,
ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Từ đó thúc đẩy xóa đói,
giảm nghèo ở địa phương.



- Tạo điều kiện để ổn định, sắp xếp dân cư thông qua việc vận động các
hộ dân chuyển ra khu vực gần đường để định cư sinh sống; giúp giảm bớt chi
phí đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, giúp người dân trong khu vực có điều kiện để
tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

- Góp phần thực hiện thành công các mục tiêu triển khai xây dựng mô
hình mẫu về sắp xếp dân cư, phát triển sản xuất tại địa bàn xã Trà Leng.

- Hiện thực hóa các chính sách về dân tộc - miền núi; củng cố niềm tin
của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

- Thông qua việc đảm nhận một số công việc đơn giản của dự án sẽ góp
phần giải quyết việc làm. Tăng thu nhập của nhân dân vùng dự án trong ngắn hạn.

- Tạo sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các huyện Nam Trà My
và các huyện lân cận như Bắc Trà My, Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

- Tạo sự phát triển đồng đều, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa
các khu vực trên địa bàn, tạo sự thuận lợi trong việc giao thương đi lại của
nhân dân, phát triển giao thông vận tải, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

7. PHÂN CHIA CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN: Không.
Dự án có quy đầu tư nhỏ nên không phân chia dự án thành phần mà tiến hành
xây dựng đồng bộ tất cả các hạng mục công trình.

8. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Sau khi Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được cấp thẩm quyền phê
duyệt, Chủ đầu tư sẽ tiến hành các bước công việc sau:

- Chuẩn bị đầu tư: Lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu
tư hoàn thành trong Quý I/2020.

- Lập thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Triển khai
lựa chọn nhà thầu thi công Quý II/2020.

- Triển khi thi công xây dựng từ Quý III/2020 đến II/2022.
- Quyết toán dự án từ Quý III/2022.
Trên đây là nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Điểm

ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng; Hạng mục: Đường Giao thông, của
UBND huyện Nam Trà My, kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch
và Đầu tư xem xét và quyết định đầu tư dự án./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam;
- Lưu VT-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Quang Bửu





UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22 /BC-UBND Nam Trà My, ngày 11 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Dự án : Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng;
Hạng mục : Đường giao thông;
Địa điểm : Xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn
hiện hành của Nhà nước, UBND huyện Nam Trà My tổ chức thẩm định nội bộ
chủ trương đầu tư dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng và báo cáo
kết quả thẩm định như sau:

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

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định:
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3,

xã Trà Leng.
II. Các căn cứ pháp lý đề thẩm định
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý

dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý

chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Quảng Nam về bổ sung dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2016-2020;

- Căn cứ Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh
Quảng Nam về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2019 và dự
kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Quảng Nam.

III. Tổ chức thẩm định
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: UBND huyện Nam Trà My.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định:
- Các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện, gồm:



+ Văn phòng HĐND & UBND huyện;
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch;
+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
+ Phòng Tài nguyên - Môi trường;
+ UBND xã Trà Leng;
+ Trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý các dự án đầu tư xây dựng

huyện Nam Trà My.
3. Hình thức thẩm định:
Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện góp ý trực tiếp tại

cuộc họp.
Phần thứ hai:

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
I. Mô tả thông tin chung về dự án
1. Tên dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng.
Hạng mục: Đường giao thông.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Tên chủ đầu tư dự án: UBND huyện Nam Trà My.
Đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án: Trung tâm phát triển quỹ đất

và quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh

Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm

tỷ đồng).
8. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương.
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Lĩnh vực giao

thông.
10. Thời gian thực hiện:
- Chuẩn bị đầu tư: Lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, lập dự án

đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hoàn thành: Năm 2020.
- Triển khai lựa chọn nhà thầu: năm 2020.
- Triển khi thi công xây dựng: Năm 2020 đến năm 2022.
- Nghiệm thu, quyết toán dự án: Năm 2022.
11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư công.
12. Các thông tin khác: Không có.
II. Tổng hợp ý kiến các đơn vị phối hợp



Các phòng ban, cơ quan chuyên môn thuộc huyện: Thống nhất cao việc
đầu tư dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, đồng thời góp ý một
số nội dung, như sau:

1. Phòng Kinh tế & Hạ tầng:
+ Vị trí xây dựng cơ bản phù hợp thực tế hiện trường và hồ sơ quy hoạch

của huyện; tuy nhiên, cần sớm triển khai cắm mốc, cọc tuyến đường thi công,
họp dân và thông báo về chủ trương đầu tư xây dựng ...

+ Cần nghiên cứu kỹ phương án kỹ thuật, tiêu chuẩn, phân loại đường phù
hợp với địa hình, hiện trạng, công suất sử dụng và nguồn vốn của dự án.

+ Cần sớm lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và
dự toán trình UBND tỉnh, các Sở, Ban ngành xem xét phê duyệt.

2. Phòng Tài nguyên - Môi trường:
+ Việc triển khai dự án cần hạn chế tối đa việc tác động đến môi

trường.
+ Cần sớm lập kế hoạch bảo vệ môi trường đề nghị cấp có thẩm quyền

xác nhận.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Danh mục dự án phù hợp với danh mục về kế hoạch đầu tư công năm

2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh và
Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Về tên gọi dự án “Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng; hạng
mục: Đường giao thông” là phù hợp, thể hiện rõ mục tiêu dự án.

4. UBND xã Trà Leng:
- Dự án sẽ tạo điều kiện cho bà con nhân dân đi lại thuận lợi, phát triển

giao thương hàng hóa.
- Dự án khi hình thành sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội thôn 3 nói

riêng và xã Trà Leng, huyện Nam Trà My nói chung.
Do vậy, để hoàn thành các mục tiêu dự án đã nêu trong Báo cáo đề xuất

chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của
HDND tỉnh Quảng Nam, kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn sớm lập các hồ sơ thủ tục liên quan trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê
duyệt để triển khai thực hiện kịp thời.

III. Ý kiến thẩm định nội bộ:
1. Tên dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng.
2. Về phân loại dự án: Dự án thuộc nhóm C là phù hợp với Tiêu chí

phân loại dự án quy định tại Điều 10 - Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Chủ đầu tư dự án: là UBND huyện Nam Trà My, giao cho Trung tâm

phát triển quỹ đất và quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My làm
đại diện chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án.



6. Địa điểm đầu tư: Địa điểm thực hiện dự án cơ bản phù hợp với danh
mục tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh và Báo
cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

7. Về sự cần thiết triển khai dự án:
Sau ngày tái lập huyện (Tháng 8 năm 2003), xã Trà Leng được sự quan tâm

của các cấp lãnh đạo nên có một số thuận lợi cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội;
Nhiều Chương trình, dự án mục tiêu của Chính Phủ chú trọng đầu tư cho các xã
đặc biệt khó khăn như: Chương trình 134, 135, Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP,
Chương trình Nông thôn mới… đã tạo điều kiện thuận lợi cho xã Trà Leng từng
bước phát triển. Song, nhìn chung xã Trà Leng vẫn còn là một xã nghèo, tình hình
kinh tế - xã hội, có xuất phát điểm rất thấp, tiềm lực trong dân hiện còn nghèo,
nguồn thu ngân sách hạn hẹp, chưa có điều kiện tích lũy để tái sản xuất mở rộng;
các nguồn đầu tư còn hạn chế nên chưa khai thác, phát huy mạnh các tiềm năng,
lợi thế của xã. Do đó, tình hình phát triển KT-XH của xã vẫn còn nhiều khó khăn,
hạn chế, nhất là trình độ sản xuất còn thấp, quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ
lẻ, manh mún, mức tăng trưởng kinh tế chưa cao, cơ cấu kinh tế, lao động chuyển
dịch chậm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa vững chắc, số hộ giàu, hộ khá còn ít,
đời sống đồng bào các dân tộc trong xã vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đầu tư
cho lĩnh vực văn hoá - xã hội chưa tương xứng với nhu cầu, kết cấu hạ tầng vẫn
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Với địa hình miền núi hiểm trở, phức tạp,
độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều sông suối nên xã Trà Leng rất khó phát triển
những vùng sản xuất chuyên canh diện tích lớn và khu, cụm công nghiệp lớn;
nhiều trở ngại trong việc thực hiện cơ giới hóa, thủy lợi hóa, điện khí hóa nông
nghiệp - nông thôn và xây dựng mạng lưới giao thông.

Việc đầu tư xây dựng hoàn thiện Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà
Leng nhằm góp phầm hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Trà
Leng nói riêng và huyện Nam Trà My nói chung. Từng bước góp phần hoàn
thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các địa phương nông thôn miền núi, đáp ứng
các các yếu cầu về quy hoạch xắp xếp dân cư tại các xã vùng sâu, vùng xa các
huyện miền núi thuộc địa bàn tỉnh nhà.

Thôn 3 Trà Leng và xã Trà Leng có thế mạnh để phát triển cây quế Trà
My, đây là địa phương đang bảo tồn và phát triển giống quế gốc Trà My. Do vậy
việc đầu tư xây dựng Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã trà Leng góp phần để
bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My, đưa cây Quế trở thành cây hàng hóa, giúp
nhân dân xóa đói giảm nghèo và tiến tới làm giàu thì đòi hỏi phải hình thành
vùng chuyên canh cây quế quy mô lớn. Khi đó sẽ đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn
định, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào trồng, chế biến sản phẩm từ cây Quế.
Qua đó nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế của cây Quế, tạo công ăn việc làm
ổn định, tăng thu nhập cho người trồng quế, bảo vệ tốt môi trường sinh thái,
nâng độ che phủ của rừng chống xói mòn.

Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn xã Trà Leng nói
riêng và trên địa bàn huyện Nam Trà My nói chung đặc biệt là Điểm ĐCĐC tập
trung thôn 3, xã Trà Leng là cần thiết. Nhằm giúp địa phương có điều kiện phát



triển kinh tế - xã hội; củng cố an ninh quốc phòng; tạo điều kiện cho doanh
nghiệp, người dân đầu tư trồng, chế biến Quế Trà My cũng như các loại cây
dược liệu bản địa khác thành các sản phẩm mang tính thương mại cao, tiếp cận
rộng khắp với thị trường trong nước và thế giới.

Từ những phân tích nêu trên cho thấy việc đầu tư dự án: Điểm ĐCĐC tập
trung thôn 3, xã Trà Leng, là rất cần thiết và cấp bách, vừa giải quyết nhu cầu
giao thông đi lại trước mắt cho nhân dân xã Trà Leng và một phần nhân dân xã
Trà Dơn vừa góp phần hoàn thành các mục tiêu lớn của huyện: Đề án “Đầu tư
phát triển vùng chuyên canh cây Quế Trà My”, cây dược liệu, cũng như phát
triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện Nam Trà My; Đề án Sắp
xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện Nam Trà My được HĐND huyện thông
qua tại Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của Hội đồng nhân
dân huyện Nam Trà My. Ngoài ra sau khi dự án hoàn thành cơ bản đáp ứng việc
định canh định cư cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế tối đa tình trạng
du canh du cư đốt rừng làm nương rẫy, góp phần giải quyết những vấn đề khó
khăn, bức xúc về đời sống, từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho
hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa đáp
ứng mục tiêu chung của Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội
vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyêt tại
các QĐ số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 và QĐ số 2085/QĐ-TTG ngày
31/10/2016.

8. Về quy mô đầu tư:
Tổng chiều dài tuyến L = 3.982m từ lý trình Km3 + 267.60 đến Km 7 + 249,60.
+ Điểm đầu tại Km 3 + 267,70 nối với đường từ trung tâm xã Trà Leng đi

thôn 3.
+ Điểm cuối tại Km 7 + 249,60 tại điểm định canh định cư Đèn Pin, thôn

3 xã Trà Leng.
+ Cấp hạng kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường GTNT loại B theo TCVN

10380 : 2014 (có châm chước).
+ Nền đường:
- Tốc độ thiết kế : 20 km/h.
- Bề rộng nền đường : Bnền= 3,0mặt + 2x0,5lề = 4,0m.
- Độ dốc dọc lớn nhất : 13% (có châm chước 15%).
- Bán kính đường công nằm nhỏ nhất : 15m.
- Tải trọng tính toán cho công trình

+ Tính công trình : H10, X60.
+ Tần suất thiết kế : 4%.
+ Quy mô công trình : Vĩnh cửu.

+ Mặt đường:
Kết cấu áo đường phần xe chạy và lề gia cố từ trên xuống như sau:
- Bê tông xi măng đá 1x2 M300 dày 24cm.



- Lớp cấp phối đá dăm loại I dày 15 cm theo TCVN 8859:2011.
- Đắp nền đường đất đồi đầm chặt K95 hoặc lu lèn chặt K95.
+ Công trình thoát nước thiết kế mới trên tuyến:
- Cống tròn các loại 36 cái thiết kế mới.
- Cống hộp 2H (3,5 x 3,5)m thiết kế mới tại lý trình KM 3 + 977,27.
- Cống hộp BTCT 3,0x3,0m.
- Cầu bản BTCT 3 nhịp L = 3x9 = 27,0m, tại lý trình Km3+300.
Khổ cầu:

+ B=4,5m + 2 x 0,25m = 5.0m.
+ Khẩu độ: L = 9,0m.

- Thoát nước dọc: Rãnh hình thang đào trần mặt cắt (0,4+1,1)/2x0,4 m2.
- Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.
9. Tổng mức đầu tư:
Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm

tỷ đồng). Trong đó:
- Chi phí xây dựng 19.489.000.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án 638.000.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.792.000.000 đồng.
- Chi phí khác 388.000.000 đồng.
- Chi phí đền bù GPMB 1.500.000.000 đồng.
- Chi phí dự phòng 1.190.000.000�đồng.�

Việc xác định tổng mức đầu tư dựa trên:
+ Suất đầu tư bình quân của các công trình đã xây dựng tương tự trên địa

bàn huyện trong năm 2017, 2018, 2019;
+ Hồ sơ thiết kế, tính toán dự toán sơ bộ;
+ Tham khảo giá vật tư tại thị trường Quảng Nam, Đà Nẵng;
+ Chi phí đầu tư hợp lý, chấp nhận được, phù hợp với các quy định hiện

hành và xu thế phát triển chung của xã hội.
10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương.
Dự kiến việc phân kỳ huy động và sử dụng nguồn vốn theo thời gian, như

sau:

Năm đầu tư Tổng số
(triệu đồng)

Năm 2020 10.000
Năm 2021 10.000
Năm 2022 5.000

TỔNG CỘNG 25.000
11. Về thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022.



IV. Kết luận:
Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện,

dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng; Hạng mục: Đường Giao
thông đã tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công; đáp ứng các yêu cầu
về quy mô, mục tiêu ý nghĩa và các quy định hiện hành khác của Nhà nước;
đảm bảo đủ điều kiện trình thẩm định, phê duyệt.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, Hạng mục: Đường
Giao thông, kính đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- UBND tỉnh; CHỦ TỊCH
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Lưu VT-UBND.

(Đã ký)

Hồ Quang Bửu



UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 13 /TTr-UBND Nam Trà My, ngày 11 tháng 02 năm 2020

TỜ TRÌNH
Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư

Dự án : Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng;
Hạng mục : Đường giao thông;
Địa điểm : Xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

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

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân

dân tỉnh Quảng Nam về bổ sung dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020;

Căn cứ Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/2/2019 của UBND tỉnh
Quảng Nam về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 2019 và dự
kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Quảng Nam;

UBND huyện Nam Trà My trình Sở Kế hoạch - Đầu tư thẩm định Báo
cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự
án: Đường vào điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, với các nội dung
chính sau:

I. Thông tin chung dự án:
1. Tên dự án: Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng; hạng mục:

Đường giao thông.
2. Dự án nhóm: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư các dự án: 25.000.000.000 đồng (Hai mươi

lăm tỷ đồng). Trong đó:
8. Nguồn vốn ngân sách Trung ương 2020-2022, dự kiến nhu cầu vốn cụ

thể như sau:
- Năm 2020: 10.000 triệu đồng.
- Năm 2021: 10.000 triệu đồng.
- Năm 2022: 5.000 triệu đồng.



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

10. Thời gian thực hiện:
- Chuẩn bị đầu tư (phê duyệt chủ trương đầu tư, lập, thẩm định và phê

duyệt dự án, lập TKBVTC và dư toán): Hoàn thành trong quý I/2020.
- Triển khai lựa chọn nhà thầu: Quý II/2020.
- Thi công xây dựng và quyết toán dự án: Từ Quý III/2020- Quý

III/2022.
11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước trực tiếp đầu tư.
12. Các thông tin khác: không.
II. Danh mục hồ sơ kèm theo:
1. Tờ trình đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
4. Các văn bản khác: Không.
Vậy, UBND huyện Nam Trà My kính trình UBND tỉnh Quảng Nam,

Sở Kế hoạch - Đầu tư xem xét, thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
nêu trên./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên; CHỦ TỊCH
- Lưu VT-UBND.

(Đã ký)

Hồ Quang Bửu

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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