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BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

Đƣờng nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 

17/8/2020 của UBND huyện Tây Giang thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án: Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang kèm theo 

Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 

Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 356/BC-

SKHĐT ngày 03/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 206/BC-

UBND ngày 17/8/2020 của UBND huyện Tây Giang. 

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

5. Báo cáo thẩm định nội bộ số 20/BC-HĐTĐ ngày 11/8/2020 của UBND 

huyện Tây Giang. 

6. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH  

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư công; 

3. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

4. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

5. 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 
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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 Xây dựng, Sở Giao thông vận tải. 

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

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Đường nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Tây Giang. 

6. Địa điểm thực hiện: Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư:  40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 36 tỷ đồng; 

- Ngân sách huyện Tây Giang: Bố trí phần còn lại để thực hiện dự án. 

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

10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

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

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

1. Sở Giao thông vận tải (Công văn số 2168/SGTVT-QLCLCT ngày 

01/9/2020): 

a) Về sự cần thiết đầu tư:  

Tuyến đường ĐT.606 có điểm đầu tại thôn Azứt (đường Hồ Chí Minh), 

điểm cuối theo quy hoạch tại cửa khẩu Kà Lừm, huyện Tây Giang, hiện tại đã 

xây dựng và khai thác được 63,8Km (nền đường rộng từ 6,0 đến 6,5m, mặt 

đường rộng 3,5m), còn lại 5,2Km cuối tuyến đang được UBND tỉnh tiếp tục 

triển khai đầu tư. Hiện trạng các đoạn tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý 

Km 0 - Km40 và Km52 - Km63+750 có đoạn qua trung tâm huyện dài 1,1Km 

(Km12+400 -Km13+500) có quy mô đường đôi với 4 làn xe, nền đường rộng 

27m, trong đó, đoạn 100m ở cuối đường thường xuyên bị ngập úng do chưa có 

hệ thống tiêu thoát nước. 

Trong quá trình khai thác, Sở Giao thông vận tải đã sử dụng nguồn kinh phí 

sửa chữa hằng năm được tỉnh phân bổ để từng bước gia cố lề đường, mở rộng 

phần xe chạy. Dự kiến đến cuối năm 2020, đoạn tuyến Km0 - Km12+400 (từ 

đường Hồ Chí Minh đến trung tâm huyện) sẽ cơ bản hoàn thành việc mở rộng 

phần xe chạy đạt tối thiểu 5,5m và tiếp tục thực hiện những đoạn còn lại trong 

những năm tiếp theo. 
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Nay, UBND huyện Tây Giang lập hồ sơ đề xuất mở rộng đường nội thị trên 

cơ sở nâng cấp, mở rộng đoạn Km13+400 - Km14+500 đường ĐT.606, góp 

phần mở rộng khu Trung tâm hành chính huyện về phía Tây; từng bước hoàn 

thành hạ tầng giao thông theo quy hoạch của địa phương; giải quyết tình trạng 

ngập úng đoạn 100m cuối đường nội thị hiện trạng; góp phần thực hiện nâng 

cấp, cải tạo tuyến đường ĐT.606 nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông là cần thiết. 

Tuy nhiên, do địa hình miền núi cao nên hồ sơ cần bổ sung thêm các nội 

dung như: Khả năng khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường, khả năng giải phóng 

mặt bằng, tính lan tỏa của dự án để làm cơ sở cho cấp thẩm quyền xem xét, 

quyết định chủ trương đầu tư. 

b) Sự phù hợp với quy hoạch: Tuyến đường có trong Quy hoạch khu dân 

cư đường ĐT.606 tại Km14 được UBND huyện Tây Giang phê duyệt tại Quyết 

định số 1337/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 và Quy hoạch tuyến đường ĐT.606 

đoạn nối Trung tâm huyện Tây Giang đến Trung tâm xã Lăng được UBND 

huyện Tây Giang phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 

10/4/2020. Trong đó, khi điều chỉnh quy hoạch đoạn đường ĐT.606 qua nội thị 

với mặt cắt ngang 27m, UBND huyện Tây Giang đã lấy ý kiến và được sự đồng 

thuận của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 166/SGTVT-QLCLCT ngày 

28/6/2019 và của Sở Xây dựng tại Công văn số 749/SXD-PQH ngày 22/5/2019.   

c) Về quy mô đầu tư: Thống nhất quy mô đầu tư theo quy hoạch đã duyệt, 

cụ thể: 

- Cấp đường: Đường chính khu vực theo QCVN 07-4:2016/BXD. 

- Vận tốc thiết kế 50km/h. 

- Mặt cắt ngang 27m = 2x7,5mmặt + 2x5mvỉa hè + 2mdải phân cách. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa, mô đun đàn hồi yêu cầu 130Mpa. 

- Tải trọng thiết kế: Tính áo đường trục 100kN, tính cống H30-XB80. 

Hồ sơ không đề xuất xây dựng cây xanh, điện chiếu sáng. Trường hợp kinh 

phí không hạn chế, đề nghị đầu tư thêm hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng để 

đảm bảo đồng bộ, mỹ quan đô thị. 

2. Sở Xây dựng: Không có văn bản góp ý. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Tuyến đường ĐT.606 có điểm đầu tại thôn 

Azứt (đường Hồ Chí Minh), điểm cuối theo quy hoạch tại cửa khẩu Kà Lừm, 

huyện Tây Giang, hiện tại đã xây dựng và khai thác được 63,8km (nền đường 

rộng từ 6,0 đến 6,5m, mặt đường rộng 3,5m), còn lại 5,2km cuối tuyến đang 

được tiếp tục triển khai đầu tư. Trong các đoạn tuyến đang được khai thác có 

đoạn từ Km13+400 đến Km14+500 qua trung tâm hành chính huyện Tây Giang, 

hiện trạng đoạn tuyến này có nền rộng 6m, mặt đường rộng 3,5m bằng thấm 

nhập nhựa đã xuống cấp nghiêm trọng, các công trình thoát nước ngang và dọc 

trên tuyến không đảm bảo khả năng thoát nước, đặc biệt là đoạn từ Km13+400-

Km13+500 thường xuyên bị ngập úng do chưa có hệ thống tiêu thoát nước. Vì 

vậy, việc đầu tư đoạn tuyến trên là rất cần thiết, nhằm từng bước hoàn thiện hạ 

tầng giao thông theo quy hoạch, góp phần nâng cấp tuyến đường ĐT.606 đáp 

ứng nhu cầu lưu thông và tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương. 
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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 nội thị trung tâm hành chính huyện Tây Giang 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 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020. Việc đầu tư dự án phù hợp 

với quy hoạch đã được UBND huyện Tây Giang phê duyệt tại Quyết định số 

1337/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 (phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định 

quản lý xây dựng theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) dự án khai 

thác quỹ đất khu dân cư đường ĐT606 tại Km14) và Quyết định số 352/QĐ-

UBND ngày 10/4/2020 (phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tuyến đường 

ĐT.606 đoạn nối Trung tâm huyện đến Trung tâm xã Lăng). 

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 40.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

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

5. Các nội dung quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư, bao gồm: 

- Tổng chiều dài dự kiến L= 1.100m, lý trình từ Km13+400 đến Km14+500 

(trong đó đoạn từ Km13+400 đến Km13+500 có chiều dài 100m chỉ nâng cấp, cải 

tạo trên nền đường sẵn có). 

- Đường chính khu vực, tốc độ thiết kế 50 km/h theo QCVN 07-4:2016/BXD. 

- Bề rộng nền đường: Bn= 27m= 2x7,5m (mặt đường) + 2x5,0m (vỉa hè) + 

2m (dải phân cách). 

- Khổ cầu nhỏ, cống bằng bề rộng nền đường. 

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa. 

- Tải trọng thiết kế:   + Tính áo đường: Trục xe 100kN; 

     + Tính cống: H30-XB80. 

- Hệ thống an toàn giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT. 

b) Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

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

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

ngân sách tỉnh đã được thẩm định nguồn vốn cho dự án là 36 tỷ đồng (giai đoạn 

2021-2023) tại Báo cáo số 356/BC-SKHĐT ngày 03/9/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; phần vốn ngân sách huyện cân đối bố trí 04 tỷ đồng (giai đoạn 2021-

2022) theo Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 17/8/2020 của UBND huyện Tây 

Giang là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ 

trương đầu tư thời gian tiến độ thực hiện dự án giai đoạn năm 2021-2023; qua 
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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 2021-2023. 

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, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của các đơn vị thẩm định: 

- Việc khái toán tổng mức đầu tư được chọn trên cơ sở khảo sát sơ bộ, bóc 

tách khối lượng để lập nên tổng mức đầu tư (so sánh với phương pháp lập theo 

suất đầu tư của Bộ xây dựng ban hành thì phương pháp khảo sát sơ bộ, bóc tách 

khối lượng có giá trị thấp nhất), 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. 

III. 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 nội thị trung tâm hành chính huyện Tây 

Giang. 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Tây Giang (đ/biết); 

- Lưu: VT, TĐDA (Toàn). 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 2168/SGTVT-QLCLCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 01 tháng 9 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án Đường nội thị Trung tâm 

hành chính huyện Tây Giang 

    

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

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 1292/SKHĐT-TĐDA 

ngày 20/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Đường nội thị Trung tâm hành chính huyện Tây Giang. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở GTVT có ý kiến như sau: 

1. Về sự cần thiết đầu tư:  

Tuyến đường ĐT.606 có điểm đầu tại thôn Azứt (đường Hồ Chí Minh), 

điểm cuối theo quy hoạch tại cửa khẩu Kà Lừm, huyện Tây Giang, hiện tại đã 

xây dựng và khai thác được 63,8Km (nền đường rộng từ 6,0 đến 6,5m, mặt 

đường rộng 3,5m), còn lại 5,2Km cuối tuyến đang được UBND tỉnh tiếp tục 

triển khai đầu tư. Hiện trạng các đoạn tuyến do Sở Giao thông vận tải quản lý 

Km 0 - Km40 và Km52 - Km63+750 có đoạn qua trung tâm huyện dài 1,1Km 

(Km12+400 -Km13+500) có quy mô đường đôi với 4 làn xe, nền đường rộng 

27m, trong đó, đoạn 100m ở cuối đường thường xuyên bị ngập úng do chưa 

có hệ thống tiêu thoát nước. 

Trong quá trình khai thác, Sở Giao thông vận tải đã sử dụng nguồn 

kinh phí sửa chữa hằng năm được tỉnh phân bổ để từng bước gia cố lề đường, 

mở rộng phần xe chạy. Dự kiến đến cuối năm 2020, đoạn tuyến Km0 - 

Km12+400 (từ đường Hồ Chí Minh đến trung tâm huyện) sẽ cơ bản hoàn 

thành việc mở rộng phần xe chạy đạt tối thiểu 5,5m và tiếp tục thực hiện 

những đoạn còn lại trong những năm tiếp theo. 

Nay, UBND huyện Tây Giang lập hồ sơ đề xuất mở rộng đường nội thị 

trên cơ sở nâng cấp, mở rộng đoạn Km13+400 - Km14+500 đường ĐT.606, 

góp phần mở rộng khu Trung tâm hành chính huyện về phía Tây; từng bước 

hoàn thành hạ tầng giao thông theo quy hoạch của địa phương; giải quyết tình 

trạng ngập úng đoạn 100m cuối đường nội thị hiện trạng; góp phần thực hiện 

nâng cấp, cải tạo tuyến đường ĐT.606 nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông là 

cần thiết. 

Tuy nhiên, do địa hình miền núi cao nên hồ sơ cần bổ sung thêm các 

nội dung như: Khả năng khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường, khả năng giải 

phóng mặt bằng, tính lan tỏa của dự án để làm cơ sở cho cấp thẩm quyền xem 

xét, quyết định chủ trương đầu tư. 

2. Sự phù hợp với quy hoạch: Tuyến đường có trong Quy hoạch khu 

dân cư đường ĐT.606 tại Km14 được UBND huyện Tây Giang phê duyệt tại 



Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 21/8/2019 và Quy hoạch tuyến đường 

ĐT.606 đoạn nối Trung tâm huyện Tây Giang đến Trung tâm xã Lăng được 

UBND huyện Tây Giang phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 352/QĐ-

UBND ngày 10/4/2020. Trong đó, khi điều chỉnh quy hoạch đoạn đường 

ĐT.606 qua nội thị với mặt cắt ngang 27m, UBND huyện Tây Giang đã lấy ý 

kiến và được sự đồng thuận của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 

166/SGTVT-QLCLCT ngày 28/6/2019 và của Sở Xây dựng tại Công văn số 

749/SXD-PQH ngày 22/5/2019.   

3. Về quy mô đầu tư: Thống nhất quy mô đầu tư theo quy hoạch đã 

duyệt, cụ thể: 

- Cấp đường: Đường chính khu vực theo QCVN 07-4:2016/BXD. 

- Vận tốc thiết kế 50km/h. 

- Mặt cắt ngang 27m = 2x7,5mmặt + 2x5mvỉa hè + 2mdải phân cách. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa, mô đun đàn hồi yêu cầu 130Mpa 

- Tải trọng thiết kế: Tính áo đường trục 100kN, tính cống H30-XB80. 

Hồ sơ không đề xuất xây dựng cây xanh, điện chiếu sáng. Trường hợp 

kinh phí không hạn chế, đề nghị đầu tư thêm hạng mục cây xanh, điện chiếu 

sáng để đảm bảo đồng bộ, mỹ quan đô thị. 

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. 
D:\HS Tham dinh\TD 2020\Chu truong dau tu\Noi thi Tay 

Giang\8.27 Chu truong dau tu duong noi thi Tay Giang-606.doc 
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I

a

C 

UY BAN NHAN DAN

56: 196 /BC-UBND

.
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Tdy Giang, ngdy I I thdng I ndm 2020

nAo cAo oB xuar cIIU TRUoNG EAU rII DtI AN

C6ng trinh: Duilng nQi thi Trung tAm hhnh chinh huyQn TAy Giang

Lf trinh : Km13+400 - Km14+500

Dia tli6m : HuyQn Tffy Giang, tinh Quing Nam

-

Cdn cir Iuflt Luft d6u tu c6ng s6 +gtZOt4lQHl3 ngey OLl7l2O14 ;

CEn crl Nghi dinh sO 40/20204{E-CP nge} 061412020 cira Chinh phu

hudng ddn thi henh mQt s6 diOu cfia Luflt DAu tu c6ng;

Cdn cir C6ng vdn s6 1101/BI(HET-TH, ngey O}l3l20l5 cria F0 fC hoach

vd E6u tu vd viQc hudng ddn ph6 duyQt chri t{ucrrg vd quy6t dinh dAu tu chuong

trinh, dy 6n dAu tu cdngj 
]

CEn cir Quytit dinh sd 4LZ}IQD-UBND ngey ftllzlz}l9 cira TIBND tinh

Quing Nam vA viQc giao chi ti6u kO hopch ptl6t trilh kinh tC - xd hQi vir dg to6n

ng6n s6ch Nhi nu6c ndm 2020; 
]

Cdn crl Nghi quytit sO SIA{Q-HEND ngay 21ll2l2}l9 ctra HQi d6ng nhdn

din huy-6n f6y Giang k6a XI vO phdn bO ap to6n tLu - chi ngdn s6ch Nhi nu6c

vi v6n dAu tu xdy dpg co b1n ndm2020; 
1

I vsB LB iLwJ $Yrrr{t ", l

CEn cir Quye.t dinh sO O212OL61QD-UBND HeI 2211212016 cria UBND

Tdv Giane vd viQc ban hinh dinh mric phdn b0 dU to6n chi thuong xuy6nhuyQn Tdy Giang-v0 viQc ban hinh dinh mric]phen chi thuong xuy6n
,. ' - ' " 

,--' -?--- --- -- -, f -- --- - -

ndm 2017, ndm ddu cria thdi ky 6n dinh ng6n s6ch 2O I 7 -2020;'----- -c;;; 
dr6r;irh '6 

iz+ilqb-dld nsay 28tr2t20re ctra pv ban nhan

ddn huyQn T0ybiang vC viQc giao chi ti6u k6rhoachph6t tri6n kinh tiS - xd HQi vd

dg to6n thu, chi ng6n s6ch Nhi nudc ndm2020;

Cbn cir Kti hoach sO 1O/fH-UBND ngay nl\D0l6 ctra UBND huyQn

Tdy Giang vC ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi vd dAu tu c6ng trung hqn 5 n[m, giai

dopn 2016-2020.

I. GIO,I THIEU CHUNG:

HuyQn T6y Giang ln mQt.trong frPne huypn u)r.g cao cria tinh Qu6ng

Nam, li mQt huyQn c6 vi tri chi6n lugc vO {n ninh qu6c phdng, c6 du}ng bi6n

gi6i gi6p v6i Ldo dei 63km vi cta khdu php Tdy G:ang - Kd Ltm.

Trung t6m hirnh chinh huyQn Tdy Giang nim tr6n tlia bdn xd Ati6ng,

huyQn Tdy Giang, tinh Qu?rg Nam. Jodn b0 khu qui hoqch c6 t6ng diQn tich

l9-,66ha, aiu ninft tucrng OOi Uang phing, thuan loi cho viQe hinh thanh 1 khu

trung tdm hinh chinh. ih.o chri truong dinh. hucrng cta Eing vd Nhi nu6c v6

chiCi lugc ph6t tri6n kinh t6 xd hQi d6ne bO gei, liA:r v6i viQc qui hopch x6y dsng

c6c thi tr6n, thi tri virng cao. Do d6, viQc qui hopch x6y dgng khu d6 thi Trung

tam huyQn iy TAy Giang kh6ng nim ngodi y6u c$u vi mqc dich tr6n, tpo didu

Trang 2
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\.

i

kj?",r}yt,uAy ty ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi, hinh thxnh n6n trr*ru Trung t6m hdnh
chinh kinh te, v[n ho6 cria huyQn m6i T6y Giang.

^ IuI 46n, sau hcrn 17 ndm 
ithenh 

lfp, khu Trung t6m hinh chinh huyQn
can m& r0ng h*. d.^ d6p y"q $y cAu prrat iiien. Th-o qui ho4ch, khu Trung t6rn
hdnh chfnh sE mo rOng vd phia D6ng bic dtin th6n Tavang, xd Ati6ng; phia'ray
dcn thdn J'da-Ar6, xaiang; ptria Nim ;6;;il6;-R'tonp, xfl Ati6ng vi phia Bgc
dgc theo s6ng A Vuong.

D6 tung bu6.c ph6t tri6n m?ng lu6i giao th6ng, trong c6c n6m qua d6 duoc
DAns, Nhi nu6c {f1tu hd trq xav {rng diong s#;ha;;bi,rsffi;;;;8r;X;
d6 ttmg bu6c cii thiQn m?ng iooi giuo th6ng tr6n dia bin.

Tinh hinh an ninh chfnh tri vi trft tg an todn >:6 hQi tr6n dia bdn huy6n v6ndyy. giu yuns ve 
Qn 

d!nh. c6ng t6c phrit dQng ph:ng trio toin d6n b6o v6 an
nrnh tO quOc ilugc chir trgng.

. Trdn chfing dudrng ph6t tritin,g.urg nhtnq gi6i ph6p ph6t tri6n ndng dOng,
s6ng t4o, tfp trung mgi ngu6n {uc d6 dAy rnair;1p ,tc, ph6, ,ri6" rarn-re l'"?
Tj ,*: hyto-e.,:il diQn,vd b6n vfrng, huyin sE tranh thri mqi ;;;I;'il;, ,;;
di6u kiQn thu hrit dau tu, khuytin khich cac ira*r prran kirh i6-;;?;;.j#, i.hrt
th6c tsi thti, tidm 

ldne sEn cs tfry trung;y dn,u;qtil,a*d'd6ng bQ; chu
90ry nam b8t van hQi Tut,t4o'bubc o".tprrah# m6 d€ T6y Giang ts tin, vfing
budc tr6n con ducrng AOi mOi vi ph6t tri6n.

Trong tucrns^ 
l}! 

eu: ty.6, tro thanh trpc chinh noi ticn crla khAu T6y
Giang di c6c c6ng bi6n, c6ng ti*g kh6ng, tto,u"uie, it;g'"i T6y Nguy6n.vj ,0I viQc dau. t-T *av dp{c6ng-trinh iio ,6ng'a"", Lia; 

"ir,:, 
cr6p img nhu

c6u giao th6ng nlen tra1g, tron.g khu vgc,-cai irrlen an toin giao th6ng; 
"eG;;;lilh "q 

dQng-trong 
T.:i4rau51phdng, dong ur&'r ptul tre'piroi rtinh hucrng ph6t

tri6n giao th6ng van tii nhim phug v[ mpc-ti6u piit tria; kirh i6 - x6 hQi cua
huyQn Tdy Giang n6i ri6ng vi tinh euang Narn n6i c_rung

Ir. so LugC Vt nuAN:
- cdng tri+i puong nOi thi-Trung tam hinh chinh huyQn T6y Gian e; L!,

trinh: Km 13+400-Km14+500 nhem muc ti6u mo rQng f*rl tarn hinh chfnh
huvQn, tcft lar xa1 fung d6ng uo ne.tn6"s; Jhaia,igii&;, phir hsp v5.i
qui hopch chung. DAm b6o an todn, 6n dinh san.xuEt ve"cai irrien lt[itrA"ul.i"r,
ho4t cria nhdn ddn. E6m b6o t6t ntr6t mra n6ng tiisp e1 c6c dich;u;;G;lH;6i
c6c ktru san xu6t, csmc0ng.rplign vn dich vi e;;ila"fih-;irtu h xuns quanh

Ill*:lq tamlruvQn. Tqo diAu kiQn thugn lqi d6 pfat t ien kirh ;6-_ x6 hQi, cirng
c6 an ninh qu6c phdng, g6p phAn ph6t tri6n au q:h, dich vp vd b6o vQ m6i
trudng.

- r6t hqrp v6i Eucrng H6 chi Minh, T:nh lg 606, EHl, EH2 ... ac rrintr
thanh -1,u ludi giao th6ng d6ng bO trong khuvgc, g6p phAn tung budc chuyen
doi co cdu s6n xu6t, co cAu ngdnh nghO, co cdu laa dQng theo hucrng sen xu6t

Trang 3
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hing h6a bcn vfrng, gin vdi viQc x6a ct6i gi6m nghdo, xdy dgng n6ng th6n rn6i

. - TPo qfly d6t OC trintr thdnh c6c khu ddn cu m6i vd ph6t tri6n c6c khu s6n
xu6t n6ng nghiQp, cOng nghiQp vd dich vp.

- M& ra hu6rng m6i ph6t triiSn du lich, dich vg cho khu vr,rc.

. ru. stI cAN uutr o+u ::u?' qAc pryy_KrEN Df rHVc HISN
E+u rrr, o'Awu crA vt su pnir ilqp^vft auy HoacH, KE HoACHEAUTII: '- -:

1. SF cin thi6t tIAu tu:

ViQc dAu tu xdy dgng c6ng trinh: Eudng ndi thi Trung tam hdnh chinh

!"ycn T6y Giang,l\y. trinh: rm i.:++00-Km14rsor v6i quy i"o ili;;;;;;
thyc,hiQn sdm dii oap fng y6u cAu hiQn dang teng nharh"re'aan;5il;;;
Trung tdm huyQn.

Chinh trang vi md rOng khu Trung tdm huyQn vA phia TAy, k6t n6i c,l" Lhu
dAn cu ldn cfn nhu 416, xd L6ng, .1r.., .6.19 

"gt 
ig, TAy Giang vit citc khu s6n

xudt.

Tuyi5n ducrng sc. 
fyoc fy dung nhim mpc tiiu phuc vu cho c6ng t6c ci,u

h6 ciru nan vd ch6ng bi6n d6i khi ha; cira khu uu, OAng thd,i [6; hqp vdi rnuc
ti6u b6o vQ m6i trudrng.

Ngodi m}c ti6u phuc vu kip thoi cho vi6c kha. th5c tidm n6ng du lich, dich
vu vd c6ng nghiQp cho vung thi viQc xay dpg tuy6n dulng ,rdy li r.at .a" tniai
cho vi6c ph6t tri6n kinh tc - xd hQi cho khu vgc phia ray"nac cua tinh euang
Nam trong tuong lai.

Tuy6n dudng dugc dau tu x6y dgng s6m g6p, phan quan trong trong vi6c
ph6t tri6n hQ thong giao th6ng vOn t6i phpc vu san xu6t c6ng nghiQp, giao luu
hdng ho6, du lich, dlch vu, an ninh qu6c phdng cho todn b6 vung vh vung kinh t6
cira khAu cira Quang Nam; thuc dAy ph6t tri6n kinh tj- xd h6i, dan sinh ving bi6n
gi6i.

DArn b6o an ninh qu6c phdng khu vuc.

2. HiQn tr4ng vir phpm vi cdng trinh:

2.1. HiQn trgng tuy6n cfr:

- OOi v6i do4n gi6p n6i v6i duhng nqi th! tai Km13+400 d6n Km13+500,
doal nay thucrng xuy6n ngAp nu6c m5i t<tri trdi mtra, hiQn trpng d6n cu hai b6n
tuy6n dudng dE nang l0n cao. dc tr6nh ngap. Do d6, den ng[i n6ng ,d; .nt;
dubng do4n ndy k6t hqp ldm cong tho6t n,rO. 09., tho6t nu6c ,igu,rg tranh ngAp.

^I. ,. :- Doi vcri dopn Km13+500 - Kml4+500: eui m6 duong c6p VI mi6n nui,
mflt duong r0ng 3,1*,ndn durvng rong 6,0m. K6t c6u mat a,i'o,rg h thil;;;
nhua. Mdt ducyng c15 xu6ng cAp.

Trang 4
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2.2. Cdng trinh tho6t nudc ngang tr6n tuy5n: Bao g6m cdc c5ng trdn

ducrng kinh tir 1,0m d6n 1,5m. C6c c6ng cfr dim b6o khi neng tho6t nu6c. Ri6ng

dopn tt Kml3+400 d6n 13+500, do do4n ndy thuQc'rirng trfing th6p, n6n thudng

xuy6n bi dqng nudc khi co mua.

2.3. C0ng trinh thodt nufc dgc tr0n tuy6n: TrCn dopn tuy6n hi6n tai

chua co hQ th6ng tho6t nudc dgc hoin chinh, muong dgc chri y6u ld d6 hQc x6y

vfi'a, rnQt so do4n c6 mucvng dec b6ng d6t vi hiQn & bi b6i lAp, kh6ng con ktr6

n6ng tho6t nudc.

2.4. Cdng trinh lri thu$t: Hien tpi chua co c6c cing trinh t<! thuat tr6n tuy6n.

2.5. Eia hinh, tlia mpo khu vgc tuy6n di qua: Eoqn tuy6n di qua dia
hinh hai b6n tuy6n c6 dpng d6i niri, chir yiSu ld rrmg trding bao gOm: Cdy keo vd
cdy bpi. Eoqn cu6i tuy6n c6 mQt s6 nhi d6n hai b6n duong.

2.6. C6c dg 6n khfp n5i tien quan:

2.6.L Eudrng nOi thi 27m vd cAu qua s6ng A. vucrng: Eugc dAu tu ndm
20ll tet noi Trung tdm huyOn v6i khu vfc phiaTly cta iluyQn (ngan c6ch bdi
s6ng Avucrng), b,i6c aAu r,inr, thanh ra; kil ddn cu tflp trung piia tay cria
huyQn.

2.6.2.. Eucrng li6n huyQn DT606. di cya khAu Tdy Giang: n6i tir dudng H6
Chi Minh d6n c6c xd virng cao hiQn tai itd dugc lim mlt duOng nhga a6n rcmO:.
Dopn cdn 14i, tt Km63 dtin cfra khAu TAy Giang sE dugc dAu iu trong giai do4n
ndm 2020-2025.

2.6.3. CUm c6ng nghiQp TAy Giang: Theo quiho4ch, cUffi c6ng nghiQp dflt
t4i,xd L6ng vdi diQn tich khoang 8,5ha, khu vyc c6 clla hinh tucyng d6i bing
phing vd tlruqn lqi de ph6t tri6n cgm c6ng nghiQp.

Tuyi5n dudng vlro cgm c6ng nghiep fay Ciang dugc n6i veo tuy6n DT 606
tai Km14+700 vd tqi Km15+800 v.oi qui md dunng Tlm.

2,6.4. Eulng Qui ho4ch n6i tir Khu d6n cu ling truydn th6ng c'tu d6n
ducrng DT 606 (tAi KmI4+00) rQng 23m.

2.7. chc tliAu kiQn o6 thuc hiQn tIAu tun tl6nl. gi6 vd sg phir hgp v6'i quy
ho4ch, k6 ho4ch tlf,u tu: 

"'ViQc ctd xu6t dAu tu c6ng trinh: Duong nQi thi Trung tem henh chinh
hyrOn Jdy Giang;Lv trinh: Km"13+400-K;[;+SO) ld phtr hcyp v6i quy hopch
tdng th6 ph6t tri6n kinh tc - xd hQi huyQn TAy Giar:g giai dopn 2ots-2020, tAm
nhin d6n ndm 2030

IV. MUC TITU, QUY MO, DIA EIE+,I VAPHA.M vI EAU TIJ
1. Mgc ti6u tIAu tu: 

]

1.1. Mgc ti6u dii hgn: 
]

- Xdy dung, gh6t tri6n hQ th6ng h4 tAng /iao th6ng mQt c6ch bOn vung, nhim
ph6t huy hiQu qu6 ttit nh6t, b6o vQ mdi truong. 

-

?
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I

Bao cdo di xudt chit taong ditt nr

- Chinh trang <tO thi, m0 rQng khu Trung tam hmh chinh huyen T6y Giang.

f6t nOi c5c ktru ddn cu l0n c4n v6i khu Trung t6m huyfin. EO thuc dAy phat tri6n du

lich, dich vp.

- fc, n5i ,p* cdng nghiQp vdi c6c tryc duirng chinh nhdm ph6t tri0n kinh t6

cho khu vyc TAy Giang n6i ri6ng vi c6c huyQn *Tg Tiy_Bec cira tinh Quing Nam

cirng giao luu th6ng thucng hing h6a vdi thanh ph6 DiNdng.

- D6p ring nhu cAu v$n t6i hAng ho6, n6ng, l6m dflc sin... vi phpc vr;

nhiem vq qutic pftOng khi cAn thi0t.

f,ry6r, dudng"xdy dfmg phtr hqrp v6i quy ho4ch ph6t tri6n kinh tis, xd hQi

vd quy hoqch ph6t tri6n giao th6ng cria huyQn T6y Giang.

1.2. Mgc ti6u cg th6

- Cai thien vi ndng cao di0ukien s6ng cu.a ngudi den theo huong b0n vimg

th6ng qua c6c du an dAu tu ph6t tri6n co s& h4 ting, chuy6n dich kinh t6 vi b6o v0

m6i trucyng, ngrrd, nu6c s4ch cria ngucri d6n trong virng dU 6n vlr cdc vtng 16n cfn.

- T?o ktlt cau h4 tAng dE ph6t tri6n kinh t5, v[n h6a, x5 hQi vd giao luu gita

c6c vtng dflc biet kh6 khdn v6i Trung tdm huygn.

- Gop phAn cirng c6, git vimg vi dim b6o an ninh qu6c phoqg, trft tp an

tolrn xd hQi trong khu vpc ra t4o di0u kiQn thufn lgi cho viQc thirc dAy c6c dp 6n

d6n sinh, kinh tC kh6c.

- Dim bio giao th6ng th6ng ,.r6t, ,,it rg8r, $og" kho6ng c6ch gita Trung

tdm huyQn Tdy Gi*g vdi th6n, ta uOn dC bi chia cdt ftfii co mua |fi.

2. Quy md tIAu tu:

2.1. Phffn tich lqra chgn nQi dung tliu tu:

_ Dudng Aztrt- Ldng - Axan dugc,dAu tu ttr nLrr 2005 bing ngu6n v6n tr6i

phi6u Chinh phrl thuQc dtr an ducrng d6n Trungtdr- xd chua c6 dudng 6 tO v6i

qui mO dulng c6p VI midn niri ddi 18,0km, nAn dudng rQng 6,0m.

Do4n nQi thi trung tdm hinh chinh huyQn Tdy Giang tir Km12+00 d6n

Kml3+5dr0 thuQc pham ii t*ng tdm huyQn TAy Giang hiOn dd duscddu tu vdi

qui m6 dudrng bfri"t khu vsc (treo aC\N OZ-O+:ZOi6/BXD) v6i bA rQng nAn

dubng 27m.

Theo Quyilt dinh sO 3S2lQE-UBND ngiy LOl4l2020 cria UBND huyQn

T6y Giang uC viQ. "PhC duyQt dj0u chinh cgc bQ Qu;1ho4ch tuyOn clulng DT.606

dopn nOi irung tbm huyQ, A6n Trung t6m x5 LIng'; vd Quy6t dinh sO tf :ZlqO-

UBND ngey 2lt8l20l9 cria UBND huyQn T6y Gieng uC viQc "Ph6 duyQt, Quy

hopch rnlan hinh Quy dinh qu6n ly x1V dyng theo d6 6n Quy ho4ch chi titlt xdy

dung (1/500), Dp 6n khai th6c qu! d6t khu d6n cu dulng DT.606 tpi Krn14".

fryEr. d"drrg ni.OOO do4n tt Trung tdm huyen di5n nirt giao viro cpm c6ng

nghiQp xd Ldng dugc quy ho4ch v6i quy m0 mflt cit nhu sau:

BA rQng n6n <lulng : B n :2lm

Ti'ang 6



BA rQng m{t du}ng : B m -- 2x7,5m= t5

cdo di xuiit chu traong diru tu

x5 L6ng (t4i Km14+800

Ldng (tai Km15+800 -
07-O42O\6IBXD), v6i b0

BO rQng via hd

Ddi ph6n c6ch

: B vh:2x5,0m= 1

: B pc= 2,0m

+ Do4n ti6p n6i tir nrit giao vdo cpm c6ng ngh

- DT 606) qua cgm cdng nghiQp Tdy Giang d6n

ET.606) qui mO cludng Chinh khu vgc (theo
^).4\rrQng n6n duong 27m.

* Dopn tt Km13+400 d6n Km13+500 (doan tpo ndng ndn dudng) hiQn

trqng ducmg cfr rQng 27m, tuy nhi6n, do4n $y thud

do dZ d6 xuat nattg n6n mat dudng vi tdm c6ng tho6t

xuy6n ngaq khi c6 mua,

6c ngang dO tr6nh ngap.

2.2. Chtt truong ki thuft:
2,2.!. Do4n tt Km13+400 ddn Km14+500:

QCVN 07-04:20r6lBXD).

Chinh khu vlrc (theo

- ChiAu ddi tuytin

- C6c chi ti6u k! thuat
,'

- V0n t6c thi6t kC

- B6 rQng 1A dudng

- DOc ngang m{t ducmg

1.10Km.

Vtk: 50Km/h.

816 = 2x5,0 =10,

2%.

- BA rQng nAn dudrng : Bni:n :27,0m.

- B0 rQng mqt dudng : Bmat = 2x7,5m.

- D5c ngang le dutrng :2% (d6c viro phia

- B6n kinh iluong cong ndm nhd nh6t: E0m.

- D6c dgc t6i da : Imax = 6,00h.

- MO dun dhn h6i yOu cAu: 1]0MPa.

- t<Ct c6u mflt dudng :

+ BC t6ng nhya mfn 4cm

+ B0 t6ng nhPa trung 6cm

+ Cdp ptrOi aa ddm 35cm

+nip Oat kg8 (hopc lu K9B) 50cm.

- Tai trong tinh to6n :

Trang 7
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Kml3+400 di5n Km14+500 g6m:

- Cei t4o do4n duong cfi hiQn co dii 100m, bao

dudng, O6u nOi hQ th6ng tho6t nudc dgc, c5ng,tho6t

+ 86 via, via hd bdng bC t6ng.

C6c nrit giao.th6ng k6t ntii theo qui ho4ch,

n6i v6i truirng d4y ngh6.

+ Hg thiSng bi6n b6o, an toi,n giao th6ng.

3. Dia tli6m vir phSm vi tIAu tu:
- HuyQn Tdy Giang, tinh Quing Nam

- DiQn tich sri dung d6t: khoang 7ha

rv. DII xr[N r6Nc MrIc oAu rr-r vA
oAu rrl, riTrA NANc cAN o6r NGUON v(
vrEC HUY DQNG CAC NGUON V6N, NGUO

HrpN D[/AN
1. Dg ki6n t6ng mftc tIAu tu:

Dpa trOn c6c tinh to6n so bQ vd x6t c6c v6n d0

dAu tu xAy dpg dugc dd xu6t nhu sau:

T6ng vdn tIAu tu: 40.000.000.000 tldng.

Biing chft: Bdn muoi tj, dilng y
2. Ca.6, ogrtin v5rr: 40.000.000.000 tldng,'

Trong d6:

- NgAn s6ch tinh: 36.000.000.1)00

- Ngdn s6ch huyQn: 4.000.000.000

v.D[f KrtN TIfN De rRItN KHAI
1. C6ng t6c chuAn bi tliu tu: NEm 202,0.

2.Xiy dgng tuy6n dulng giao th6ng: Tir

VI. xAc DJNH So BQ CHr psi lmN QI
THTIC HIEN VACHI PHi VAN HANII D\J AN

+ Tinh 6o dudng

+ Tinh c6ng trinh

- Tin suat trriet te
t,

- KhO c6ng trinh cdng

Trpc 10T.

t{L 93.

r%.
^J . ;. ^ ),

IJang be rong nen

Vinh cuu

cdo di xudt chtt truong d€tu tu

trinh thodt nudc doan

6m: NAng cao dg n6n rn[t
ngang vi ldm lpi mqt

inh khu vpc (theo QCVN

bO t6ng c6t th6p.

qua muong thuy lqi k6t

CO CAU NGUON v6N
N DAU TU cOxG VA
LrI. c xnAc Dt rurJc

gi6 thitrudng, nguiin r5n

HIEN EAU TII

202t - 2023.

tN TRONG QUA rRiNH
AU KHI HOAN THANH

Trang B

dubng.

- Liun m6i ndn m{t duong v6i qui m6 dudng

07-04:2016/BXD) ttr Km13+SOO a6n frnt++SOO, a

+ He tnOng tho6t nudc dgc, tho6t nudc ngang



T6ng mric dAu tu: 40.000.000.000 tl6ng.

Bdng chf1 @6n muoi r!, d6ng chdn)

Trong d6:

Chi phi dAn bu

Chi phi xAy dpng

Chi phi QLDA

Chi phi tu v6n dAu tu x6y dyng

Chi phi khSc

Rd ph6 bom min

Chi phi du phdng

, -; .( ,"
cdo dA xudt chu tru'ong dau tu

a'

.000 d6ng

.000 d6ng

.000 d6ng

.000 ddng

.000 ddng

.000 d6ng

.000 d6ng

DQNG nnor,TRrIOXC,
VE KINH TE XA IIOI

x5 hQi:

th6ng, phUc vp ddn sinh

doanh, kinh doanh vfn
ng giai do4n thi c6ng xdy

g qua viQc stra chta hoflc

theo thdi gian th6ng qua

2.103.

29.546.

646.

2.479.

4tt.

400.

4.415.

(C6 du todn rg b0 kim theo)

vrr. PHAN TICH, OANU GIA So BQ TA
xA uer; xAc DINH so BQ Hrpu euA nAu r

dwng vi biQn phdp gi6m thi6u.

1.1. Ph4m vi vh hQ thSng quy trinh, euy ph?

- Pham vi: Nhfrng khu vgc chiu t6c dQng trpc
c6c virng chiu t6c dQng gi6n titip.

- Quy trinh d6nh giit titc dQng mdi truotrg khi

.A D , A

i6p cira c6c tuy6n dulng vd

0p du 6n kh6 thi vd thi6t kO

xdy dpg cdc cdng trinh giao th6ng 22TCN 242-98 B0 Giao th6ng vfln tii.
- C6c ti6u chuAn ctra Nhi nu6c vA m6i trudng

1.2. Dqr b6o nhfrn gtirctlQng mdi trudng vh tli; 6t uig, ph6p giim thi6u:

1995.

6n ngua boar gi6m nhg t6c

co th6 ch6p nhfln ilugc).

- OA xu6t biOn ph6p gi6m thi6u: Gi6i ph6p kI huflt xdy durlg vd thuc hien

c6c biQn ph6p s€ duo. c thyc hiQn theo trinh {r tir dE kh6, bao g6m 5 bu6c sau:

U6t ctr mQt ho4t dQng nio
dQng 96ry tdc dQng.

ii) Gi6m nhg: Gi6i han mtc d0 hoflc quy mO cta hdnh ctQng vd qu6 trinh

1. Phin tich, d6nh gi6 scr bQ t6c tlQng m6i

Edy ld dU 6n dAu tu x6y dUng tuytin duong g

khu vgc dU 6n vi ving 16n cQn, kh6ng c6 sin xu6t
t6i, chi d6nh gi6 so bQ c6c t* dQng dtin m6i trulng

r , tA

i) NgEn :ngira cdc tirc clQng: Khdng ti6n hr

ho{c kh6n[ ti6n frann mQt phAn cua phAn viQc cua

xu6t hiQn henh dQng d6.

iii) Di6u chinh: Di6u chinh cic titc dQng

phUc frOi mOi trudng bi anh hucrng.

iv) 86o vQ vd duy tu: Gi6m hoflc loai b6 t6c

viQc b6o t6n ho{c duy tu trong thdi gian hopt dQng mQt hinh dQng.

Trang 9

- BiQn ph6p gi6m thi6u duo. c d6 xu6t c6 th6

dQng t6i mric c6 thO chAp nhfln dugc (t6c dQng tdn

rip dgng:



v) DOn bir: Bir a.up 
1ai 

nh0ng mat mAt do bi

hoflc cung cAp c6c ngudn tii nguy6n, nhdn lpc hoic

gidm thieu:

+ T6c dQng t6i ch0t lugng mdi trubng kh6ng

vd khai thdc.

+ Ti6ng 6n trong qu6 trinh thi c6ng vd khai th6c

- Bien ph6p gi6m thiOu:

+ Gi6m thi6u bui ph6t sinh do vfn chuy6n vat I

rdn kh6ng dugc d6t ngoii trdi, chgn dia di6m sao cl

huong diSn m6i trudng, c6c biQn ph6p s6. dugc 6p du

chung, muc dQ cfrng nhu ph4m vi enb huong ctra ti

anfr trucrng di5n khu vyc ddn cu sinh s(Sng,lrong giai

sinh tir ddng xe vfln henh tr6n dubng ld di€u cdn dug

+ Phucrng 6p tuyiin kh6o s6t thi6t kii chqn 
1

<linh cu 6 mirc thAp nhAt, h?n ch6 anh hucrng d6n

cdo di xutit chu lruong cliLt ttr

dQng bing cich thay, th6

ra mdi truong thay th0.
, aA .4. ,.

- Dg b6o nhimgtdc dQng d6i vdi mdi trubng tg i6n vir dd xu6t biQn ph6p

thflm chi ngirng thi cdng cho di5n mri AiCu kiQn thic

thi6u 6 nhiSm kh6ng khi til ph6t thii cua ddng xe trot

[o. p drrqt thi6t 10p. Gi6m

giai do4n khai th6c. Nhin

, 6n trong thi c6ng. kh6ng

- T6c dQng di5n mdi trucvng li kh6ng th6 tranl

clo d€u co th6 gi6m thi6u. 86 sung nhimg biQn ph6p

chua dugc aulao vi gi6i quytit c7c k*ri5u nai iua

trudng.

1,Xa"il!nh so bQ hiQu qufl tIAu tu of Kinh

circ ho4t dQng vAn hoa tin ngudng ctra d6ng blo ddn

2.1. Phffn tich so b0 tinh khe thi cfia dU 6n:

i trong qu6 trinh thi c6ng

thi c6ng, xu lf chdt thii
khoi bui khdng g6y 6nh

d6 gi6m thi6u t6c dQng,

khai th6c, tiOng 6n ph6t

quan tAm d4c biQt.

6n hpn cn6 ai dAn, t6i

sinh ho4t cflng nhu

tuy nhi€n nhirng t6c dQng

i6m thi6u aOi vOi t6c dQng

phucrng vA khia c4nh m6i

- X5 hQi:

\-
img ttugc c6c yOu cdu co

ngudi ddn dia phucmg.

i, hqp vcri tinh chAt vi quy

- 
- HuyQn TAy Giang r5t m.ong *u6n ti6p.n

c6c t6 chirc tii trg hqrp ph6p nhdm I6y,dyng {<6t

Tung budc hodn ittig" {nang tudi kdt t6u ha tAng ky

di lpi, t6ng cucnrg k5J n6i ve gJao thirong hdng h6,a, edi lpi, t6ng cucrng kCJ nOi vd gJao thuong nang noa' (

bin phgc vp ph6t tri6n sin xudt vi c6i thiQn doi sdng

- Ndng lUc Chu dAu tu, don vi quin lf dg 6n

m6 dg 6n.

2.2. PhAn tich so bQ hiQu qui dg 6n:

Giang.

- T?o di6u kiQn thu4n lgi cho nh6n dAn t

phAn ndng cao thu nhflp, gi6m nghdo.

Tao sy ph6t tri6n d6ng d6u giira c6c khu

thu6n loi trong viQc giao thucrng di lAi cua nhdn ddn

c6c huyQn thi.

ng,r6n vi5n tir Trung uc4g,

ha tAng phuc vp ph6t tri6n,

thu$t, ctAy m4nh giao th6ng

DU 6n s€ dem 14i nhimg hiQu qui r6t lon cho yQn th[ nhu:

- T?o sp ph6t tri6n kinh t6, vdn h6a, :<6 hQi c6c xd, thuQc huyQn TdY

virng lao dQng sAn xuAt gop

tr6n dia bdn c6c huyQn,

ph6t tri6n giao th6ng v4n tai

- Ch?y Ifi, ctiu hQ, criu n4n khi co tinh hu6ng utrong mua b6o.

Trang l0



- DAi v6i ngudi dAn: Dg 6n t6c dQng trpc titip

nghdo li c6 ch6t luqng cuQc siing n6ng cao. ThOnS

quy0t viQc lim, t4o thu nhap ttr c6c sin phAm vi dict

- T?o chuy,Sn d[ch co c6u cria nAn kinh tti c
cgc, theo d6, thirc dAy ph6t tri6n du lich - dich vq,

- Gln ph6t tri6n v6i b6o ve m6i trudng cinh
bi6n d6i khi hflu Oai vOi m6i trulng s6ng cfia con n1

cdo di xuAt ch{, trlrong ddu trr

- G6p phAn ph6t tri0n du lich, dich vu.

tich cpc d6n ngubi dAn

qua dy 6n gop phAn giii
vp, du lich sinh th6i, tham

quan, xo6 d6i gi6m nghdo tr6n dia bin.

- Khu v.uc sE hudrng lqi tt dg 6n: Tao ki5t c6u 14 ting n6ng thdn thirc dAy

6m nghdo; g6p phAn gi6mph6t tri6n kinh tC - xd hQi, tdng thu nhap, xoi d6i

khoing c6ch giiu nghdo gitia virng thenh thi vd n6ng trong tinh Quing Nam.

- Giei quytit nhu cAu bric thitit vA giao. th6ng

uyi r'yle.gm 
fuvO,n Jalcia3g:Ia: 

t<1 
i6u 

p I
nh6n d0n khu vgc dg 6n

kinh ti5 n6ng th6n cho sg

phat trien bAn virng kinh tO - xa [Oi .tu c6c huyQn thi giai dopn t6i.

huyQn thi theo hu6ng tich

ng cao gi6 tri s6n xuAt sin
phAm n6ng nghiQp nhdm gia tdng thu nhpp cho nguli an.

an, giim nhg t6c dQng cua

4. Phuong in gifri ph6ng m{t bing:
1t

ThUc hiQn c6ng t6c b6i thucmg, h6 trg - gif,i

theo dirng quy dinh hiQn henh 
",iu 

Nh-Jnudc.

vIIr. PHAN CHrA U$eN THANH PHAN

hong m[t bdng c6ng trinh

Dudng nQi thi Trung tim hinh
: Km 13+400-Km14+500.

nh huyQn TAy Giang; Li,

niy cAu thdnh lU nhiHqp phdn niy cdu thdnh tt nhi6u

gdm: cii tpo du&ng cfi; dAu tu x6y

hB, c(ing tho6t nudc dgc vi ngar

giao th6ng. C6c cdng trinh

viQc d6u tu xdy d
ng mcri ndn mit dudng,

rdnh dgc vi hq thiSng an

,r6i len cfn kh6c (nhu nut
M6ta

- Cei t4o dulng cii dopn tli Kml
bao gtim: Ndng n6n m{t ducmg,

dgc, lim 
"6ng 

tho6t nudc ngang.

- Xdy dUng m6i nAn mflt duong tt
dai 1,0km dat ti6u chudn ducrng C

07.04:2016/BXD); n6n duimg. r0.

2x7,5m, t6t c5u m6t dudng bing
m5i b6n rQng 5m; ddi phOn c6ch

thdng tho6t nugc nBmB, dqc beng

- Cdng trinh tc6t nOi vdi c6c duong

- Mucrng tho6t nu6c dgc, c6ng tho6

- He th6ng an toirn giao th6ng.

- Km13+500 dei 100m

n6i hQ thdng tho6t nuoc

13+500 d6n Km14+500

nh khu vgc (theo QCVN
27,0m, m{t dudng rQng

t6ng nhga n6ng; via hd

b6 via bing b0 t6ng, h9

sinh theo Qui hoach.

nudc ngang bing bO t6ng.

Sin phdm

Trang I I



,

cdo di xriit ,hil truong ddu tr.r

IX. CAC GIAI PHAP TO CHTIC THTIC

1. Chfr dAu tu: Uy ban nh0n ddn huygn TAy Gi

2. Hinh thr,lc qufrn lf dq 6n: Chri d6u tu trpc ti qu6n lj dp 6n.

3. DU ki6n kinh phf chuAn bi dlu tu: 1.000. .000 d6ng.

4. Ngudn v5n chuAn b! tIAu tu: Nguiin vi5n ti vi ngdn s6ch huyQn

5. Thili gian thr;c hiQn c6ng t6c chuAn bi tIAu : N6m 2020.

x. rfr LUAN vA xrtN NGH!:

TrOn dAy li nQi dung 86o c6o Chtr truong tu, c6ng trinh: Dudng nQi

thi lrung t6m hinh chinh huyQn TAy Giang; {-f trit
cua Uy ban nhAn d6n huyQn Tdy Giang, kinh iI6 nghi

quyOt dinh.tq

: Km t3+400-Km14+500

thAm quy6n xem x6t vir

BAN NHAN OAN

CHT TICH

Bhling Mia

No'i rthSn:
- UBND tinh;

- 56'KH- DT tinh Q.Nam;
- TT. HDND&UBND huYQn;

- Phdng TC-KH huyQn;

- BQL DA-QE-DT huyQn;

. C. PVP;

- Luu: VT-TI-I

Trang l2
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uv gA.N NuAN oAN
HUYEN TAY GIANG

e

56: 206/BC-UBND

ceNG HoA xA u cut xcnia vIET NAM

do - Hanh nhric

fiit qua tn6m tlinh ngudn vtin vir khi @ng
o[6rn C quy mO nh6 thuQc ngudn viin n1

C6ng trinh: Eulng nQi thi Trung tffm
Lf trinh : Km13t400 - KmL4+500

Dla tli6m : HuyQn Tfiy Giang, tinh Qui

Kinh gui

- Uy ban nh6n ddn tinh

huygn vd khindng can dtii ngen srich f,ruyQn dirng.cho

cflnh ngudn v6n vd kh6 ndng cdn dOi vi5n thuQc phdn vi

Euong nQi thi Trung tam hanh chinh huyQn Tdy

Km14+500; dia ili6m: HuyQn TAy Giang, tinh Quang

.,\
- SO KC hoach vd Edu tu Qu6ng Nam.

Uy ban nhen d6n huyQn T6y Giang de t6 chric dinh ngu6n v5n ngdn s6ch

Tdy Giang, ngdy

BAO CAO

7 thdng 02 ndm 2020

tl6i v6n du 6n

n sich huyQn

h chinh huyQn TAy Giang

6n vi b6o c6o k6t qui thdm

ngdn s6ch huyQn, c6ng trinh:

,; L! rrinh: Km13+400 -

nhu sau:

tlc TIra.M EINH

sO t16/TTr-UBND ngdy
a.riL
clinh ngu6n v6n vi khA

cua UBND huyQn ,d .14 ,uAt

cua HQi d6ng thAm dinh chir

ria HQi d6ng thAm.dinh chtr

xudt chtr truong ddu tu.

'y 
061412020 crta Chinh phu

PhAn thtfr nh6t

rAr Lrpu rHAM EINrr vA To
I. Hai so thi liQu thAm tlinh I

1. C6c tii lieu 1i6n quan kh6c (n6u c6): T&

lll8l2020 ctra UBND huyQn TAy Giang vA viQc
-A. A

ndng cAn d6i v6n cira huyQn.

2. B6o.c6o sO 1OqiBC-UBND ngey np2
chir trucrng ddu tu cdng trinh.

3. Bi0n b&n s6 2oBg-rDTD ngiy n|ilz

1. gao cao ,O 2OIBC-HETD ngiy lll8l2020
truong dAu m vii t<,5t qui thAm dinh nQi b0 86o c6o t

II. Cic cin cri'phip ti dA thfim ilinh

1. Luflt EAu tu c6ng ,6lgtzotg/QHl4 ngiy 1

2. Cdn cri Nghi dinh s6 40/20204IE'CP

hu6ng d6n thi hdnh mQt sO Aidu cria Lu4t D6u tu

3. C6ng vdn s5 1l0l/BKHDT-TH ngey

Nam danh gi6 tinh hinh thyc hiQn kO hopch ddu tu

ho4ch d6u tu c6ng ndm2020 ctta tinh Quang Nam;

l2}l5 cira B6 K6 hoach va

EAu tu vA viqc hucrng d6n ph6 duyQt chtr truong

trinh, dp 6n dAu tu c6ng;

d quy6t dinh dAu ffi chuong

dp 6n dAu tu c6ng;

4. B6o c6o s6 216[BC-UBND ngdy llll 019 cria UBND tinh Qu6ng
,1

g n6m 2019 vd dU ki0n k0

Nam



6. Nghi quytit sO SIA.IQ-HEND ngdy z\lrzl
Giang kh6a XI vA phdn bO AU toan thu-chi ngdn s6ch

dUng co bin ndm2020;

7. Quyist dinh so oztzot6lQD-UBND ngdy

Tdy Giang vd viQc ban hdnh Elnh mtc phtn UO AU

20t7,n[m dAu cua thdi k] 6n dinh ng0n sirch20l7-2

8..Quyist dinh s6 2347!QD-UBND ngey 28112

Giang vii viQc giao chi ti6u k6 ho4ch ph6t tri6n kinh

5.. Quy6t dinh s6 4L}}!QD-UBND ngiy l8lr2
Nam v0 viQc giao chi tiOu kC ho4ch ph6t triOn kinh

11. K6 ho4ch sO tOnCt-UBND nggy 30/01

Giang vA ph6t tri6n kinh tti - xd hQi vi dAu tu cdn

ngdn s6oh Nhi nu6c ndm2020;

ng6n s6ch Nhd nu6c ndm202};

9. K6 hosch sO tOncft-UBND ngey 3010112016

vA ph6t tri6n kinh ti5-xa hQi vi ctAu tu c6ng trung han 5

10. Quy6t dinh sO 2347IQD-UBND ngiry 28lL

huyQn Tdy Giang vA viQc giao chi ti6u k6 ho4ch ph6

to6n thu, chi ngdn s6ch Nhi nudc ndm2020;

019 cria UBND tinh Qufing
xd hQi vd dg to6n thu chi

19 cria HDND huyQn Tdy
r r , r L'
hd nudc vd v6n ddu tu xdy

1212016 cua UBND huygn

[n chi thuong xuy6n nim

019 cta UBND huyQn TAy

xd hQi vi dp to6n thu, chi

UBND huyQn Tdy Giang

giai dosn 2016-2020;

19 ctra Uy ban nh6n ddn,,
tri6n kinh tC - xd HOi vir du

016 cta LJBND huygn Tdy

trung hpn 5 ndrn, giai do4n

ho4ch huyQn.

y Giang.

2016-2020,

12. C6cv5n bin 1i6n quan kh6c (niSu c6):

III. T6 chfc thAm tlinh

1. Dcvn vi chri tri thAm d!nh: Phong Tii chinh-

2. Don vi ph6i hqrp thAm dinh: UBND huyQn

3. Hinh thrlc thAm ctinh: T0 chric hqp.

Phin thtfr hai
.f rInN THAM E

I. MO ti th6ng tin chung dg6n vi tliixu6t cfra quanlHQi tl6ng thAm tlinh

hinh huyQn T6y Giang; L!
iang, tinh Quing Nanr.

2;, Dg 6n nh6m: C kh6ng trgng di6m, lo4i dg : Giao th6ng, c6p III.

3. C6p quyiit dinh chtr trucmg dAu tu'dfr 6n:

a. Cep quy€t dinh dAu tu dg an: UBND tinh

5. TCn chfr dAu tu: UBND huyQn, (Ban Qu ly du 6n-Qu! Oat-OO tfri

huyQn Tdy Giang dai diQn chtr dau tu).

6. D[a di6m thgc hiQn dg 6n: HuyQn Tdy Gi Quing Nam.

7. DU kitin t6ng mric dAu tu dg 6n: 40.000.

1. T6n dg 6n: Dulng nQi thi Trung tdm hinh
trinh: Kml3+400 -Km14+500; dia di6m: HuyQn TAy

ND tinh Quing Nam.

Trong d6 phAn ng6n s6ch huyQn b6 tri nhu sa

000 ct6ng.

3



Ndm

Ngudn v6n ngdn s6ch

huyQn (d6ng)

grtin v6n kh6c (ddng)

Ndm 2020

Ndm 202t 2.000.000.000

Ndm 2022 2.000.000.000

T6ng cQng: 4.000.000.000

. 9. 
Ngu6n v6n dO nglri thAm dinh: Ng6r, s6ch tinh 3

phAn v6n ngdn s6ch huy-6n 4.000.000.000 d6ng ti 10 10%.

9. Nginh, linh v.uc, chucrng trinh sri dgng ngud

6n giao th6ng sti dgng v6n ngdn sSch huyQn (ngoiri ra r

10. Thdi gian thpc hiQn:

- Titin dQ thsc hiQn ds 6n: NEm 2 O2O-2021.

- Phdn kj,.dAu tu: phdn v6n ngdn s6ch huyQr

4,000.000.000 ddng

11. Hinh thric d6u tu cfia dg 6n: Nhi nu6c thur

12. Cdcth6ng tin kh6c (nriu c6): Kh6ng.

II. T6ng hqp f ki6n th6m tlinh cfra cic co qr

, T6ng hqp f ki6n ctra c6c don vi ph6i hqrp lhAn
EAu tu cdng, Nehi dinh cua Chinh phu: ViQc th6m e

niy kh6ng phdi hgp v6i don v! kh6c.

ilI. f ki6n thAm ilinh cfia co quan thAm tlin

. ViQc thAm dinh chri truong dAu tu dy 6n phu h
DAu tu .9ng; Nghi dinh sO 136/20154iD-CP, ng{
huong d6n thi henh mQt s6 diAu cta Luat 

-E

1101/BK[DT-TH, ngay 021312,015 cira BQ f6 hoe
ddn ph6 duyQt chri truong vi quy6t dinh dAu tu chuor

. l. V6 ngu6n,v6n: ViQc str dgng phAn v6n ngi
d6ng ln phri hqrp d6i v6i c6ng trinh: OoOne nQi thi
Tdy Giane;L!,trinh: Km13+400 -Kml4+500; dia c

Qutng Nam; dfing mgc dich, d6i tuqxg dugc dAu tu.

- Ngirnh, linh vpc, chucn]g trinh sri dpng ngu6r

6n giao thdng srl dpng mQt ph6n v6n ng6n s6ch huyQ

2. V0 cdn ddi v6n: PhAn viSn ngdn sdch huyQr

tdng sd vdn ki5 ho4ch dAu tu trung han cria ttmg n
cho tirng co quan theo thir tU uu ti6n theo quy dlnh
trong giai cto4n 2OZL-2022, si5 ti6n 4.000.OOO.OOOdOI

3. Mric v6n c6 m6 U6 tri cho dU rin theo tung rg16

Dy kitin t6ng rnric dAu tu dU 6n: 40.000.000.0t

.000.000.000 d6ng, ry l9 90

v6n dd nghi thAm clinh: I
,n c6 ngdn s6ch Tinh).

giai doan 202l-2022 b6

hiQn dAu tu.

an phiii hgp

dinh theo quy dinh cua L
Lnh v6n trong pham vi du

p v6i c6c quy dinh ctra Lr
3111212015 ctra Chinh p

u tu c6ng; C6ng v[n
;h vd E6u tu ve ,igr t uO

g trinh, dp 6n dAu tu c6ng

n s6ch huyQn 4.000.000.0

png tdm hinh chinh huy

i6m: HuyQn TAy Giang, ti

vdn dC ngh! th6m dinh: I
r 4.000.000.000 d6ng.

bO tri cho d1r an n[m tro

;dnh, linh vgc, chucrng tri
cria ph6p luft dy ki6n b6
o
E'

v6n cg th6 vittreo thcri gian

0 ddng.

Yo;

)s

tri

rat

an

rat

htr

SO

ng

00
'Qn

nh

)u

ng

nh

tri



Ngudn v6n ngAn'sfch

huyQn (tl6ng)

- N[m thri nh6t (n6m 2020)

- Ndm thir hai (ndm 2O2l) 13.s00.000.

- NIm thf ba (ndm 2022) 2.000.000.000

T6ng cQng

ffi,,,t,".ffi', '":1 ,.:.)' ,t| -'/ ;:; 'nr7
f /; ,i, .-.. '* ,

fV. X6t lufln

C6ng trinh: Dudrng nQi thi Trung tam henh

huyQn TAy Giang; L!, trinh: Km13+400 -Km14+
Giang, tinh Quang Nam, kinh d6 nghi UBND tinh,

No'i nltQn:

- Nhu tr6n;

- TT. HEND&UBND huyOn;

- Phong TC-KH huyQn;

- C.PVP;

- Luu VT-TH.

huyQn dAu tu pfni frq,p kha

l-2022. D0 nghi Ban Qupn
o c6u nguiin v6n phAn nsAn

,\\
A 

^T 
A

cau ngxon von pnan ngln
'ong dAu tu fir 6n vd tritln

,; dia di6m: HuyQn Tdy

KO hoach vi Edu tu tinh

^ -4. /,
n6ng cOn d6i v6n thuQc

i thi Trung t6m hinh chinh

s huyQn Tdy Giang; L!,
tinh Quing Narn, dO

Quing Nam quan t6m, xem x6t quyi5t dinh chri dAu tu dg 6n:/t>:-1

iiy naN NrrAN nAN

't
phling Mia
I1l

,,i

.t
i

i

I
I
iI

I

i'\t\

ri. -L A ^- , .
n6ng c6n tl6i ngudn v6n ng6n s6ch huyQn giai tlopn 20

ly dU 6n-Qu!_d6t-OO thi huyQn T6y diang tro* chinh

sach huyQn de trinh c6p c6 tham quyAn qryi5t Aion

khai c5c bu6c ti6p theo.

. T16, d6y ln f ki6n thAm dinh ngu6n vtin vi
phdn v6n ngdn s6ch huyQn cria c6ng trinh: Dudng :



UBND HUYEN TAY GIANG
ugr oONG THAM DINH
CHU TRIIONG DAU TII

56: 20/BC-HDTD

nhfn dugc B6o c6o dA xu6t chri truong dAu tu s6 1

cria UBND huyQn trinh thAm ctinh 86o c6o dd xu6t
Dudng nQi thi Trung t6m hinh chinh huyQn Tdy
Km14+500; dia di6m: HuyQn Tdy Giang, tinh Quir

Sau khi xemxdt, tOng hqp y ki6n vd kOt qui
quan, HQi. d6ng th6m dinh 860 c6o dC xu6t ctr-ir t

. TAI LIEU TTIAM DINH vA TO CT
I. HO so tii li6u thflm alinh
1. Td trinh rO i r 6/TTr-dBND ngiy tt/BtZO

v6 viQc thAm dinh ngu6n v5n vd khi 
"{;g 

cdn di5i
2.B,6o c6o dC xu6t chri truong dAu tu sO tg

UBND huyQn TAy Giang.
3. Bi6n ban s5 2OIBC-TCKH ngiy trl9tz

truong dAu tu.
4. HO so tdi liQu kh6c co li6n quan.
II. C6c c5n cf ph6p Y 06 thAm rllnh
l. LuQt Ddu tu g6ng sO 39/2019/QH14 ngdy I
2. Ngh! pinh s6 qUZOZoXD-CP ngay ool

thi hAnh mQt s6 diAu cria Luft DAu tu cdng;
3. Cdne vdn s6 1l01/BKHDT-TH ngiry 021rY

tu vO viQc hucmg dAn ph6 duyQt chrl truong vd qu
, -l ^ -
an oau tu cong;

4.86o c6o s6 216/BC-UBND ngiy llll2l2}
d6nh gi6 tinh hinh thUc hiQn kC ho4ch dAu tu c6ng
d6u tu c6ns ndm2020,cta tinh Quing Nam;9

5, Qry6t dinh,s6 4122/9D-UBND ngiy 18/1
Nam vC viQc giao chi ti6u k6 ho4ch ph6t tri6n ki

I do - Hanh phfc

h huyQn Tffy Giang

-UBND ngey lll8l2020
truong d6u tu c6ng trinh:

iang; Lf trinh: Iftn13+400 -
Nam.
6m dinh cria c6c co quan li6n
rng dAu tu huyQn TAy Giang

cira HQi d6ng thAm dinh chu

0 cria Chinh phtr hu6ng d6n

15 cfra BO K6 hopch vA DAu
dinh dAu tu chuong trinh, dr,r

cita UBND tinh Quing Nam
m 2019 vd dg ki6n k6 hopch

2019 cria UBND tinh Quing
t6-x6 hQi vd dg to6n thu chi

CONG HOA XA I CHU NGHIA VIET NAM

Tdy Giang,

BAo cAo

I I thdng B ndm 2020

K6t qui thAm ilinh nQi bQ 86o crio dd x
Cdng trinh: Dudng nQi thiTrung tflm hhnh
Lf trinh: KmL3+400 - Km14+500.

chfr truang il6u tu

Dia di6m: HuyQn Tiy Giang, tinh Quing

Kfnh gfri:
- Uj' ban nh6n ddn tinh
- S0 K6 ho4ch vi EAu tu nh Quing Nam.

HQi d6ng thAm dinh B6o c6o dC xu6t chri g dAu tu huyQn TAy Giang

b6o c6o k0t quf, thAm dinh 86o c6o dA xu6t cht ddu tu dp 6'n, nhu sau:

PhAn thf nh6t
C THAM EINH

ctra UBND huyQn T0y Giang
n cria huyQn.

LIBND ngey ll/81202A c:iua

!(

ngdn s6ch Nhd nu6c ndm 2020;



6. Nghi quytit sO gtA,iQ-HDND ngity 28ll 019 cria HDND huyQn TAy

Giang kh6a XI vO phdn b6 dU to6n thu-chi ng6n Nhdr nuoc vd v6n dAu tu xAy

dUng co bin ndm 2020;.
7. QuyiSt einn s6 trzlqD-UBND ngity 2ll

Giang phd duyQt quy ho4ch vi ban hdnh quin.ly x4
chi titit xdy dgng(1/500) dU an khai th6c qu! ddt khu

dgng theo d6 6n Quy hopch
cu dulng ET 606 t4i Km

t4;

Giang ph6 duyQt di6u chinh cgc bQ Quy hopch tu
Trung tdm huyen ctiin l.ung t6m xd Ldng;

9. Quyet dinh sd 02l20l6lQD-UBND ngdy
T0y Giang ;S viQc ban h{h Dinh mirc ph6n Ua a
2Ol7,ndm ilAu cua thdi Ly 6n dinh ngdn sich20t7-,

10. Quy6t dinh sd 23471,QD-UBND ngdy 28/1
Giang vA viQc giao chi ti6u k6 ho4ch ph6t triiSn kinl

19 cua UBND huyQn Tdy

LZlZ0l6 cria UBND huyQn
to6n chi thuong xuy6n n6m

12019 cta UBND huyQn Tdy
t6-xd hQi vd dg to6n thu, chi

cria UBND huyQn Tdy Giang
giai dopn 2016-2020;

KC ho4ch li co quan thucrng

li6n quan theo Quy6t dinh s6

6y Giang
dQc lflp, ldnh <lpo dua ra ii

6y Giang, tinh QuAng Nam.
: Giao thdng, c6p III.
ND tinh Quing Nam.

Nam.
Qu6n ly dU an-Qu! dAt-

dubng 1i6n huygn DT,606,

8. Quy6t dinh sO 32SlQE-UBND ngiy 10/4 l0 ctra UBND huyQn T0,y

ducnrg ET.606 dopn cu6i

ngdn s6ch Nhd nu6c ndm2020;
11. K6 hopch sO tOncU-UBND ngey 3}/Oll20l

v€ ph6t tri6n kinh ti5-x6 hQi vd <l6u tu cbng trung hqn 5 r

12. Cdcvdn bAn li6n quan kh6c lntiu cOl:
III. TA chf'c th6m dinh
1. Don vi chtr tri thdm clinh: Phdng Tdi

trpc cria HQi d6ng th6m dinh chrl truong JAu tu ht
2. Eon vi ph6i hqrp thAm dinh: C6c nganh

kiiSn krit lufn khi t6 chirc hep HQi d6ng thAm dinh.

Phin thtfr hai
f KIIN THAM DINH I)

L;f trinh: Km13+400 -Km14+500; dia di6m: Huyen
nJ,

2. DU 6n nh6m: C kh6ne trgng di6m, lo4i dg
^ ^A r, -. u , , .u -),

I. MO tfr th6ng tin chung dg 6n vi tI6 xu6t cfr hQi tlilng thAm dinh dq rln
1. T6n c6ng trinh: Eudng nQi thi Trung t6m inh chinh huyQn Tdy Giang;

3. Cep quyet dinh chri trucyng dAu tu dy 6n: U
a. Cdp quyiit $inh <lAu tu ds 6n: UBND tlnh Q
5. TCn chfr ddu tu: UBND huyQn Tdy Giang,

DO thi huyQn T6y Giane dai diQn chu day tu).
6. Dia ili6m thgc hiQn dq 6n: NEm tr6n tu

thupn tiQn trong viQc khai th6c, sti dgng.
7. DU ki6n t6ng mric ddu tu dp 6n: 40.000.0 d6ng.

\ , -1

8. Ngu6n v6n t16 nghi th6m dinh: Ng6n s5ch
9. Ngdxh, linh vgb, chucrng trinh sir dpng n

Giao th6ng.
10. Thdi gian thuc hign:
- Ti6n d0 thUc hiQn dg 6n: N[m 2020-2021.

vd ng6n s6ch huyQn.

)n vOn dO nghi thAm dinh:

1396b/QD-UBND, ngey $Dl20l5 cria UBND hu;
3. Hinh thrlc thAm dinh: Cdc cd nh6n ldm



- PhAn ki,dAu tu:

Nim Ngudn viin tinh (tliin ,
Ngu6n v6n

nsf,n sich huv6n (ddne)

- NEm thri nh6t (n6m 2020) 9.000.000.0( 0

- Ndm thf hai (ndm 2021) 13.500.000.0( 0 2.000.000.000

- NIm thf ba (ndm 2022) 13.500.000.0( 0 2.000.000.000

1 1. Hinh thric il6u tu cta dg 6n: Nhir nu6c thuc
12. Cic th6ng tin kh6c (n6u c6): Kh6ng.
II. TOng hqp y ki6n thf,m ilinh cria c6.c don',
-.T6ng hqp y kitin cria c6c dcyn vi ph5i hqp

Lu$t Ddu tu c6ng, \ghi dinh cua Chinh phri: C6c d,

v6i ;i ki6n cfia Hqi d6ng thAm dinh.
III. f ki6n thim tlinh cfra HQi tldng thAm tli

. ViQc thAm dinh chri truong ctAu tu ar; an phir t
Ddu tu cdng; Nghi clinh sO 40/20204IE-CP, ngi
Hudng ddn thi hanh mQr sO di6u cfia Luflt E
I 101/BKHDT-TH, ngey OZt3lzOLs cta BQ K6 ho4ch
ph6 duyQt chtr.trucrng vi quyiSt dinh dAu tu chuong tr

l. S$ cAn thi6t tIAu tu dg 6n
Vipc ddu tu xdy dgng c6ng trinh: Eudng n,

huyQn Tdy Giang; Ly-trinhif*f 3+400 -Km14+50
thuc hiQn s6m d6 d6p ring y6u cAu hiQn dang tdng nl
tdm huyQn.

Chinh trang vi m& rQng khu Trung t6m huyQr
d6n cu l6n cfln nhu ..4.16, xd L[ng, cgm. c6ng nghi(
xu6t. Tuy6n ducmg s6. duq.c x6y dlrng nh6m riu.-tie.
ciru n4n vi ch5ng bi6n d6i kAf hflu cira khu vgc d6
b6o vQ rn6i trudrng.

Ngoii mgc ti6u phUc vU kip thoi cho viQc khai th
cdng nghiep cho virng thi viQc xdy dpg tuy6,n dudrng r
tri6n kinh t(i - x6 hQi Cho khu v.uc phia Tdy b6c cta tinh

Ri6ng dopn tu Km13+400 dtin Kml3+500 (doa
,fng duong c{ rQng 27m, tuy nhi6n,doan niy thudrng
dO xudt ning ndn m{t ducmg vi lim c6ng tho6t nu6c ng

K6 hg4ch ctAu tu giai doqr, 2O2O-ZOZ2 thgc hi
ti6u ph6t tri6n kinh ti5- xE hQi cria huyQn T0y Giang.

2. NQi dung, quy md cfia dp 6n
2.1.,Quy m6 du 6n

: Cdp dudrng: Duong Chfnh kliu vgc (theo eC
rQng nOn d*,*g 27m; ,cdp III

Chi6u ddri tuy€n: 1,1 km (lf trinh: Kml3+40(
* C6c ti6u chudn k! thugt:
- C6c chi ti6u k!.thu4t :

- V0n t6c thi6t k6 : Vtk = 50Km/h.
- 86 rQng nAn dudrng : BnAn =27,0m,

hiQn tu.

N 07-04:2016/BXD), voi

-Km 14+500)

'i phdi ho'p
h6m dinh theo quy dinh c[
m vi c6 1i6n quan thdng nhr

rlr
qp vdi c6c quy dinh cua Lur
y 061412020 cua Chinh ph
Au tu c6ng; C6ng v6r-r :
vd EAu tu vO viec hu6ng df
nh, dU 6n dAu tu c6ng.

)i thi Trung tdm hdnh chir
I vdi quy mO 27rn cAn du'c

anh vd ddn sO lchu vuc Trur

vO phia T6y, kdt ,r6i cac ld"
p Tdy Giang vd c6c khu sl
phUc vu cho c6ng t6c cuu L

ng thoi ktit hqp vo'i muc ti€

ic ti6m ndng du lich, dich vu,
dy ld rdt cAn thi6t cho vi0c ph

Qu6ng Nam trong tucmg lai.
t c6i tao n6ng nAn dudng) hi(
xuy6q ngap khi co mua, do c

mg dO tr6nh ngap.
qn dU 6n la phu hop vo'i mr
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- 86 rQng m{t duong : Bm[t :2x7,5m.
- BA rQng lA auong : 816: 2x5,0:10,0m
- DOc ngang mflt ducrng :2%.
- D5c ngang te euong 

- 
:2% (c16c vio phia

- B6n kinh duong cong n6m nho nh6t 80m.
- D6c dgc ti5i da : Imax = 6,0Yo.
- M6 ttun din h6i yeu cAu: 130Mpa.
- f6t e6u m{t du}ng :

+ BO t6ng nhga mfn 4cm
+ 86 t6ng r*rpa trung 6cm
+ CgP PhOi cl6 ddm 35cm
+ Ddp dat k98 (ho[c lu K98) 50cm.

- Tei trgng tinh to6n
+ Tinh 6o dudng

. 
+ Tinh c61B trinh

- TAn su6t thi6t k6
- KhO c6ng trinh ctSng
- Qui md c6ng trinh
2.2. Cic h?ng mgc d6u tu:
- NOn m{t dunng vi c6ng tinh tho6t nu6c doen

Cii tao doen duong cfi hiQn c6 ddi 100m, bao
d6u nOi hQ tlrdng tho6t nu6c dqc, c6ng tho6t nu6c ngang

- Ldm m6i nAn mflt duong v6i qui m6 OoIn
07-04:20l6lBXD) tt Km13+500 d6n Km14+500, d

+ HO thting tho6t nu6c dgc, tho6t nudc ngang
+ 86 via, via hd bdng b6 t6ng.
+ C6c nirt giao th6ng t6t nOi theo qui ho4ch,

+ He th6ng bi6n b6o, an toin giao th6ng.

" 3. Sq tuin thfr c6c quy dinh cfia phfp lugl
thf,m tlinh: Phi hqrp vdi quy dinh cta cria Lu4t
40120201Nq-CP, ngay 061412020 cira Chinh phri I

cua Luft DQu tu cdng; Cdng vdn 1101/BKHET-
hopch vi EAu tu.

!. Sq ell \en "Ot 
c6c msc ti6u chi6n luerc; k{

kinh tG - xfl hQi ying, lflnh th6; quy ho4ch ph6t tri6

!. !q n!il nepa6i tiOu chi phAn loai {$ 6n: Ds
6. Drlnh gi6 vG tdng mrfrc d6u tu: T6ng mric e

c6ng trinh ctd duo. c lqp, tu0n thri quy dinh vA quan lf ch

7. Mgc tiOu, quy m6, tlia tli6m vir phgm vi

duong).

ldm lai mflt duong.
Chinh khu vgc (theo QCVN
1.000m.

bd t6ng c6t thdp.

A
6ng qua muong thuy lo-i ket

trong nQi dung hd scr trinh
Edu tu cdng; Nghi dinh s6

13+400 d6n Km14+500 g6m:
n: Ndng cao dQ ndn mflt duong,

T4rc 10T.
HL 93.
t%.
Bdng bO rQng nAn
Vinh criu

I

quy hopchph6rtri€n giao th6ng criahuyQn uaqy hopch dUng n6ng th6n mryi x6.

ing d6n thi [enh rnqt ,O aiAu
ngey 021312015 cua BQ K0

vi quy hoSch phft tri6n
nginh, Iinh vgc: Phu hgp v6i

thuQc nh6m C kh6ng treng di6m.
tu dugc l4p tr6n co sd quy m6

phf xAy dung hiQn hdnh.
IAu tu, di6n tfch tl6t cffn sfr,t.

dia di6m vd pham vi d6u
cho viQc di lai cho nhdn dAn,

trong virng cfrng nhu tidrn

dBng, thli gian, ti6; i6 tt,E.'hiQn: Muc ii6u, quy
tu: Dg 6n dugc ddu tu nhim t4o diAu kiQn thuan lq
phuc vp nhu cAu ph6t tritin kinh te xa hQi cta nh6n
nang san co cua xa .



8. HiQu qui kinh t6 - xfl hQi, brio vQ m6i tru
Dp 6n t6c clQng d6n m6i trudng kh6ng ct6ng k6, r

thufln, mang lai hi-6u qui kinh ti5 - x6.hQi cao tron
kiQn sinh foat, di lai cua nhdn ddn.

- Tdng mrlc d6u tu cria dg 6n: 40.000.000.
thiet k6.

Co cAu ngudn v6n dAu tu: V6n ngdn s6ch
d6ng, tj/ lp 90%; ngdn s6ch huyOn d6[ring: +.000.000- 

- Phan ki dA; tu thuc nien au hn, 
-

viQc 6n dinh, c6i thiQn diAu

d6ng, phu ho. p vt5'i quy m6

nh. h5 trg: 36.000.000.000
000 ddng,ti 19 n%.

dun 01 du 6n chung duy tihAt,

oAl,chuA,n b! dAu tu: Chi phi

.au 16y v6n tir dp 6n dC hodn
6u tu: Quli III/2020.
ngey 061412020; dia di6m:
inh c6p c6 thArn quy6n quy6t

im dinh huyQn vA chti rruong
dia di6rn: HuyQn Tdy Giang,

vir phdt tri6n bdn vfi'ng:
cQ,ng ct6ng d6n ctr OOr3e

- Thli gian thpc hiQn dU 6n:
- PhAn chia cdc dg 6n thinh

ldr6ng chia t6ch.

2020-202r.
: Dugc U5 tri

.- Cdc nQi dung 
"6!g 

vigc thgclfrign trong giai
dp ki6n 1.000,00 triQu d6ng tu ngutin v6n tairirllg,
rlrng chi cdngt6c chu6n bi dAu tu; thqi gian chuAn bi

HuyQn Tdy Giang., tinh Qu6qg Narn, gri di6u kipn d6
dinh chri truong dAu tu vd tri6n khai chc bu6c ti6p the

, ! TrEn d0y ln f ki6n thAm dinh {ira HQi d6ng tt
ctAu tu cdng trintr: 40/20204IE-Cp, lrgny OOtqtiiZO;
tinh Qu6ng Nam, bfnh d6 nghi UBND duyQn, S0 K6

ry. f6; ila;Cd',s 
';fi;'/biil;^6:ii,;

ror[ OAu tu du 6n./.

No'i nhQn:
- Nhu tr6n;
- UBND huyQn;
- Phong TC-KH huyQn;
- Luru IIETD.

hoach vd DAu tu tinh Queng

O CHU TI UBND HUYEN

G THAM DIN
HQI DONG
"-l /'l/h/
{ )l/

9,16r, v5n tinh
(tI6ng)

Ngu6n v6n
ngfin sich huyQn

(tI6ns)
- NArn thri nhdt (n6m 2O2O) 9.000.000.0

- Ndm thf hai (ndm 2021) 2.000.000.000
- Ndm thf ba (ndm 2A22) 2.000.000.000

a
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HUYEN TAY GIANG

S0: I24/TTr-UBND

uy sA.N NSAN oAN CQNG UOa. xA sQr cufi Ncnia vIET NAM
D6c l6P - Tu do - Hanh Phric

Tdy Giang, ngdY 17 thdng 8 ndm 2020

TO TRINH

ThAm tlinh vh phO duyQt chfr trucng tIAu tu

c6ng trinh: Dudng nQi thi Trung tflm hinh chinh huyQn Tffy Giang

Lf trlnh: Km13+400 - Km14*f0-0'^ 
-

Dla tli6m: HuyQn Tfry Giang, qnL Qof,ng Nam

Kinh gtri: Uy ban nhdn dtn tinh Quane Nam'

c6n cir Luat X6y dung so solzot4/QHl3 ngey fi1612014;

C6n cu lu6t Luat ddu iu c6ng sO qgnOt4lQHl3 ngdy 01/7 DAV;

C6n cir nghi dinh sglzOlsAtD-CP ngey t\tOtZOtS-cua Chinh phu vii QuAn

ly du 6n d6u tu xdY dungi

c6n cu Nshitd";6 40/2020n{D-CP ngiy 061412020 cua chinh phu huong

ddn thi hanh *!t-tO Aiiiu cira Luflt DAu tu c6ng;

C6n cir CO;; 
"a" 

15 1IoI/BKHET-TH ngdy OZl3lzOt { cira Bo Ki5 hopch

vd DAu tu vA hucrng ddn phe duyQt ch{r truong vi quytit dinh dAu tu chuong trinh,

dp 6n dAu tu c6ng;

c6n crl puyct a!fr ry 
4.|^22!QE-UBND nelY rsltzr]qle:l'1uBND tinh

eu6ng Nam ,A ,ie" giao chi ti6u k6 hopch ph6t tri6n kinh tE - xE hOi vir dv to6n

ngan tatft Nfta nu6c ndm20.20;

c6n cir N*hi;;& rafiAyq-HEry nsey zyttztz1re cua HQi dong nhln

d6n huyen T6y 6iu"^g i.hou XI vO phdn UO Ou to6n thu - chi ng6n s6ch Nhd nu6c

vd v6n dAu tu xdy dgng ccv bin ndm 2020;

CEn cri q"V6i Aint rO O212OI61QE-UBND tgiy 2211212016 cua TIBND

huyQn ia, Ci*i vA viQc ban hqnh dintr-mric ph6n bd dU toSn chi thucmg xuy6n

nirm11ti, n6m dAu cira thdi lcy 6n dinh ngdn s6ch 2017 -2020;

can c,:' a;6r;t"h tt; it+t ,qb-udNo nsey 28trzt20t 
? :y" 9y ban nhan

dAn huyen Tay ci;;;;E ;ergiao iri tiou k6 ho?th ph6t tri6n kinh t0 - xd H9i vd

dU to6n it u, t-t i ngdn s6ch Nhd nu6c ndm 2020;

C6n cir Kihoaoh si5 to/t<tt-UBND ng+y 3010112016 cria LJBND huvQn

TeV Giang vO ph6t t.ien kinh tO - xd hqi vi dAu tu c6ng trung hqn 5 n6m, giai

do4n 2016-2020. 
1---- 

Uy ,ban nh6n ddn huyQn T6y Gi.ang kinh {e nghi trinh I"IBND tinh, s& KC

hopch vi D6u tu tinh Quang Nam tfrAmtinh, phe duygt chfi truong dAu tu c6ng

trinh theo nQi dung sau:

1. Tan c6rig trinh: Eudng noi thi Trung t6m hdnh chinh huyQn T6y

Giang; L;i trinh: Kml3+400 -Km14+500.
-i. 

bt n tIAu tu: Uy ban nhdn ddn huyQn Tdy Giang'

3. Su cAn thiSt dAu tu:
Vid dAu tu xdy dsng cdng trinh: Eulng noi thi Trung 

PT_ 
hA"l, cfinh

huyQn T6y Giang ; Ly trinh , rrn 13+400-Km14+500 v6i quy m6 27m c6n dugc

r
J

(



a

,

thgc hiQn s6m dO d6p tmg yeu cAu hiQn ilang tdng nhanh vd ddn s0 khu vgc

Trung tAm huyQn.

Chinh trang vi mo rQng khu Trung t6m huyQn vA phia Tdy, k6t n6i c6c khu

ddn cu l6n cQn nhu fu6, xdLdng,cpm cdig nghiep Tey Giang vd c6c khu s6'n xu6t.

Tuy6n duirng dugc dAu tu xdy dpg sdm gop. ph6n quan trang trong viQc

ph6t trrcn hQ th6ne-giaoih6ng vpn taiphuc vu s6nxu6t c6ng nghiQp, gi?? l3^heig
'ho6, 

du lich, dich vu, an ninh q.rt5. phgng cho todn bQ vung vir virng kinh t6 cua

khA; cria:quang Nam; thric dAy ph6t1ri6n kinh tti- xd hQi, ddn sinh virng biOn gi6i.

Etm b6o an ninh qudc Phdng khu vPc.

4. Mgc tiOu diu tu:
X6y dgng, pf,li trig" hQ th6ng h4 thng giao th6ng mot c6ch b6n vfrng, nh6m

ph6t huy tie, q"a tOt nnat dC ph6t tri6n kinh ti5, vdn h6a, x5 hOi vir giao luu gita

.e. ,ut g dac bi-6t t<h6 khin v6i Trung tdm huyQn, b6o vQ m6i truorrg.

D6p irng nhu qAu vfn tii hlng ho6, n6ng 16m dflc sin... vir phgc vp nhiQm

,rp qu6c pt O"g khi cAn thi6t.

Tuyiin dudng xdy dgng phtr hqp v6i quy ho4ch ph6t tririn kinh tti, xd hOi vi
quy hopch ph6t tri6n giao th6ng cuahuyQn TIY Giang.

Dtrnb6o giao thdng th6ng su6t, rut ng69 dugc khoang c6ch gita Trung tdm

huyQn T6y Giang v6i th6n, x6 v6n de bi chia cit khi c6 mua lfr.

5. NQi dung vh qui md dffu tu:
5.1 . Quy mO dg 5n

C6p ducrng: Dudmg Chinh khu vpc (theo apVN 07-04:2016/BXD), v6'i

b0 rQng n6n iludn g27m; c6P III
- Chi6u dei tuy.en: 1,1 km (li trinh: Km13+400 -Kml4+500)
* Cic ti6u chu6n k! thuft:

- C6c chi ti6u k! thuft :

- VAn t6c thitit k6 : Vtk: 50Km/h.

- BA rQng nAn dudrng : BnAn :27,0m.

- 806 rgng mf,t duong : Bm[t :2x7,5m.

- BA rQnE 1A dudng 
- 

: BtO :2x5,0:10,0

- D0. ngang mflt ducrng z ZYo.

- D6c ,Ert g lC du6,ng 
- 

:2% (d6c vdo Phia

- B6n kinh duong cong n6m nh6 nh6t: 80m.

- DOc dqc t6i da :
\t

- M6 dun ddn h6i y6u cdu

- Tei trgng tinh to6n

+ Tinh 6o dubng

+ Tinh c6ng trinh

- TAn su6t thiiSt kti

- KhO c6ng trinh c6ng

- Qui m6 c6ng trinh :

s.i. Cac h?ng mpc dAu tu:
1 3+400 diSn Krn14+500 gdm:

giim: N6ng cao dQ n6n rnflt

nudc ngang vd ldm lai mat

€--

;t*
-: )::(

yi\

'4{(,a
. 'i{ifl':
d,,/il:tir

:
:

Imax : 6,0Yo.

: ltOMpa.

TrUc 10T.

I{L 93.

t%.
Bing bC rQng n6n

Vinh ctru

4t duong).

udng.

- NOn m{t duong vi cdng tinh tho6t nu6c doan

- Cei t4o do4n cluhng cfi hiQn co dii 100m,

duong, o6u n6i hQthOng tho6t nudc dgc, c6ng tl

dudng.



?
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a

- Ldm m6i ndn mflt du]ng vdi qui md dubng Chinh khu vpc (theo QCVN

O7-04:2016/BXD) tir Km13+500 d6n Km14+500, dei 1000m.

+ He th6ngtho6t nu6c dgc, tho6t nudc ngang bing bO t6ng c6t thdp.

+ B6 via, vIa h0 bing bC tdng.

+ C6c nut giao th6n[ tci5t nOi tfreo qui ho4ch, rti.rg qua muong thfry lqi k6t

ntii vdi truirng dpy ngh6

+ He thdngbiSn b6o, an todn giao th6ng.

6. Ela tli6m xffy drpng: HuyQn Tdy Giang, tinh Quing Nam.

7. Tit0ti gian thr;c hiQn chu6n bi tliu tu: Trong ndm2020

8. Lo4i *,a .6p .ang irinh: Cdng trinh giao thing c6p III, nh6m C.

9. Hinh thtfi'c dAu tu: Xdy {mg m6i

10. Hinh thrfrc qufrn !f atr irt: Chri dAu tu try: titip quin lf dU 6n.

L1. T6ng mri'c.dty ki6n tliu tu: 40.000.000.000 ddng.

B6ng chfi: ( B6n muoi tj' d6ng y)

12. Ngu6n v5n:
- Ngu6n v5n ng6n s6ch,tinh ndm2020-2022 : 36.000.000.000d6ng.

- Ngu6n vi5n ngdn s6ch huyQn ndm 2020-2022: 4.000.000.000ct0ng.

Ti6n13. Ti6n d0 vi eiii ngffn: EVT:

N[m
T0ng ngu6n v6n

(d6ne)

Ngu6n.v6n tinh
(d6ne)

Nsu6n v6n NS
v

huy0n (d6ne)

2020 9.000.000.000 9.000.000.000

2021 15.500.000.000 13.500.000.c00 2.000.000.000

2022 15.500.000.000 13.500.000.c00 2.000.000.000

T6ng cQng 40.000.000.000 36.000.000.(,00 4.000.000.000 
i

Uy ban nhAn dAn huyQn Tfly Giang kinh dA nghf UBND tinh, So I(ti hoach

- DAu tu tinh QuAng Nam cho y ki6n thAm dinh vd ph6 duyQt chu trucrng dAr-r tu

.9ng trinh n6u trOn, AO UBNID huyQn TAy Giang co co so lpp c6c budc dAu tu

tiOp theo.

Kinh mong su quan tAm xem xet, gi6i quy6t cua quy cAp:/n+.

TM. UY gA.N NHAN OAN :

cHU TICH r,r"

Noi nltfin:
- Nhu trdn;

- TT. I-IDND&UBND huyOn;

- Phong TC-IC{ huyQn;

- BQLDA-QD-DT hr.ryQn;

- C. PVP;

- Ltru:VT-TH.

hling Mia

6a
t4r/{

1/ii')



uY BAN NuAN nAn
HUYpN tAv cIANG

S5: \23/TTr-UBND

ceNG no^q. xA nQt cnu Ncnla. vIET NAM
O0. t0p - tL* do - H?n

Tdy Giang, ngdy 17 thdng I ndm 2020

td rniNn
ThAm tlinh ng,tdn v5n vi khfr ning cfin tl6i v5n

C6ng trinh: Dudng nQi thi Trung tflm hirnh clinh huyQn Tffy Giang
Lf trinh: Km13+400 - Km14+500.
Ulia ai6m: HuyQn Tfiy Giang, tinh Quing Namf

Kinh gui: S0 KC hoqch vi DAu tu tinh Quang Nam

Cln cri Luflt Xdy dyng sO SOIZO14/QH13 ngey 1:362014;
CEn cri 1u0t Luflt d6u iu c6ng ,6 qgnOt4lQHl3 ngey 0Ll7l20l4 ;

C6n qu nghi dinh 59/20154ID-CP ngey rcl6?Ol5 cua Chinh phu v6 Quin
lf dU 6n ddu tu x6y dfmg;

C6n cf Nghi {intr s6 fiO1ZOZ0AID-CP ngiy 06t412020 cua Chinh phu hu6ng

d6n thi henh *Ot rO di6u cira Lu0t DAu tu cdng;

Cdn cir Cdng vdn s6 1l0l/BKHET-TH ngdy 02t3l2OI5 cria BO K6 ho4ch

vi DAu ffi v0 hu<mg d6n ph6 duyQt chri trucvng vd quyiSt dinh dAu tu chuong trinh,

dg 6n dAu tu c6ng;

Cdn cri Quytit dinh sO 4L}}1QD-UBND ngiy l8ll2l20l9 ctra UBND tinh
quang Nam 

"6\,ie. 
giao chi ti6u kd ho4ch ph6t iri-a" kinh tC - xE hQi vd ds to6n

ngAn s6ch Nhd nu6c ndm 2020;
Cdn cir Nghi quyiSt sd 8IA{Q-HEND ngey z$lt}tz}lg cua HQi d6ng nh0n

dan huyQn Tdy Giang tcOa XI vO ph6n UO aU to6n thu - chi ng6n s6ch Nhd nu6c

vd v6n dAu tu x6y dpg co bin ndm2020;
C6n cir Q"veJ dinh sO OZ1}OLIIQD-UBND .gdy 2211212016 ctra UBND

huyQn Tdy Giang.v6 viQc ban hinh ilinh mirc phdn bO dU to6n chi thuong xuy6n

nlm 2017, n6m ddu cria thdi ky 6n dinh ngdn sich ?017'2020;
C6n cir Quy6t dinh sd Zi+lpO-UBND nge)' 28ll2l2}l9 cira 9y ban nhdn

d6n huyQn Tdy biang vO viQc giao ghi ti6u k6 ho4ch ph6t tri6n kinh tE - xd Hei vd

du to6n thu, chi ng6n s6ch Nhi nudc ndm2020;
Cdn cir Kti hopch sO tOncg-UBND ngay 30/01/2016 cira IIBND huyQn

Tdy Giang vA ph6t tri6n kinh tC - xd hQi vi dAu hr c6ng trung hpn 5 ndm, giai

do4n 2016-2020.
UV ban nhdn d6q huyQn Tdy Giang dA nghi SO,Ke ho4ch-Diu tu tinh Quing

Nam t[rA* dlnh ngu6n ,6tt vi khd n6ng cAn diSi v6n, cdng trinh: Eu]ng nQi thi
Trung tflm hdnh chinh huyQn Tdy Giang;L! trinh: Km13+400-Km14+500; dia

di6m: HuyQn T6y Giang, tinh Qu6ng Nam, v6i c6c nQi dung chinh sau:

I. Th6ng tin chung dg 6n:
1. T6n du 6n: : Du&ng nQi thi Trung tdm hdr:h chinh huyQn T6y Giane;Li,

trinh: Kml 3+400 -Kml 4+500.
Dia di6m: HuyQn T6y Giang, tinh Quing Nun.
2.'Drl6n nh6m C t<irOng trine ditim, loai c6ng trinh: Giao th6ng, c6p III



!.

g'

t

(theo Thdng tu s6 $l20l6lTT-BXD qgay rcBl20l6;ria B0 Xdy dr;ng).

3. Cap quytit dinh cht truong ttiu tu dg an: UBi{D tinh Qu6ng Nam.

4. CAp quytit dinh d0u tu dy 6n: UBND tinh Qu6ng Nam.

5. TCn chri dAu tu lntiu co): Uy ban nhdn ddn huyQn Tdy Giang.

6. Dia di6m thgc hiQn dg 6n: HuyQn Tdy Giang tinh Q96ng N.u*.
7. Du ki6n t6ng mtt dUkitin dAu tu: 4d.000.OLO.OOO d6ng, bO tri trong c6c

10. Thbi gian thpc hiQn:

- Titin dQ thpc hiQn dg 6n: NEm 2020,2021vir2022.
- Phdn ki dAu tu: VOn dO nghi bO tri trong 03 ndm 2O2O-2OZ|-2022.

/a

1 1. Hinh thr?c cl6u tu cta dg 6n: Nhi nu6c thU: hiQn'ddu tu.
12. Circ th6ng tin kh6c (nliu co): Kh6ng.
II. Danh mgc hd so kim theo:
1. Tb trinh ,ii nglri thAm dinh ngrdn v6n vi khi ndng cdn dtii v6n.
2.86o c6o dC xu6t chri trucrns <lAu tu du 6n nh6m C kh6ns trong d

nim2021,2022 vd2023.

N6m
Ngudn.v6n tinh

(d6ne)
Ngu6n v6n NS huy6n

(d6ne)

Ndm 2020 9.000.000.000

Ndm 2021 13.s00.000.000 2.000.000.000

NEm 2022 13.500.000.000 2.000.000.000

T6ng cQng 36.000.000.000 4.000.000.000

8. Ngu6n v6n dO ngfi thAm dinh:
- Ngu6n v6n ng0n s6ch tinh : 36.000.000.000d0ng.

- Nguiin v6n ng6n s6ch huyQn : 4.000.000.0t 0d6ng.

9. Nginh, linh vyc, chuong trinh stt dr,rng ngu6n v6n d0 nghi thAm d!nh:

C6ng trinh giao th0ng.

2.86o c6o dC xu6t ctri trucrng dg 6n nh6m C Lh6ng trgng tli6m theo

quy dinh cira Luft QAu tu c6ng va OiAu 1 9 ctra Nghi dinh 1 3 6/20 1 5AID-CP.
3. 86o c6o thAm dinh nOi b0. :

4. SO lugng h0 so: 05 bg tdi ligu.
Kfnh Ad-nEfri UBND tinh, S& Kii hoach - Eiu tu tinh Quing Nam:cho ;i

kitin thAm dinh ngu6n v6n vi khi n6ng cdn d6i v€n dg 6n n6u tr6n, d6 UBND
huyQn T0y Giang c6 co so lpp c6c budc ddu tu ti6p theorr*

No'i nhSn:
- Nhu tr6n;
- TT. HDND&UBND huyQn;
- Phdng TC-KH huyQn;
- BQLDA-QD-DT huyQrt;
- C. PVP;
- Luu: VT-TH.

f-lv nau NHAN UAN
TICH ,{.i

ling Mia



UBND HUYEN TAy GIANG
Hgr DoNc rHAna DINH
cHU TRTIoTtg-pau rU

56:20IBB-HDTD

I
I

ceNG uOe xe Her cnu Ncuia vrET NAM
DQg_lApj IU do - H4nh phric

Tdy Giang, nEsy I I thdng I ndm 2020

BIEN gAN HOI NGHI THAM EII\H NOI BO
BAo cAo of xuAr cHU rnUorrt EAu rU

cong trlnh: Eudng nQi thi rrung tfim hinh chfnh huyQn Tfly Giang
Lf trinh: Km13+400 - Km14+500.
Dla tli6m: HuyQn Tfiy Giang, tinh Quflng Nrm

tI6* nay, ngiy ll/812020,.14i Phdng Tdi chinh - K6 hoqch huyQn T6y Giang,
HQi d6ng th{m oinh gao c6o do xu6t .li,i t.o*g d3u tu huyQn T6y piar-rg rheo
Quyot dinh so 1396b/QE-UBND ngey $Dtz}ts da to chirc .,ror rrqp'aa1iffi Jirh
chri trucrng dAu tu cdng trinh: Oudng nQi thi Trung t6m hinh chinh huyQn TAy
Giang; Lli trinh: Km13+400 -Km14+500; dia di6m: H_ryQn Tdy Giang, tinir euang
Nam, thdnh phAn g6m c6:

,. Qng Ar6t Bliri - ph6 chu tich uBND huyQn - chfi tich HOi d6ng;

ticrr n-3i$X?l*n 
TrunB Phi - Trutmg phdng Tdi chfr-h-Ki5 hopch huyQn- Ph6 chil

3. Ong Al[ng TOi - Truong p]rdng Kinh tri vd HE. tAng - Uy vi6n;

1. 9ng lran $inh T4o - Gi6m d6c Ban eu6n ly du 6n-eui o6t-oo thi huyQn-uy vi6n;
5. ong Nguy6n cuong - chuyOn vion phdng Tdf chinh-K6 ho4ch lyyen - rrru ky;
Sau khi xem x6t nQi dung 86o c6o dA xu6t chir truong dAu tu s6 196/BC-

Y?ND. r.gel l.Ll,8/2020 cfia UBND huyQn vd h6 so tdi li€u c6 li6n quan; HQi d6ng
thAm dinh de thdng nh6t chfi truong dAu tu dy 6n v6i cac nQi dung sau:

I. THoNG TIN CHUNG OUAN e

- TOn dg 6n: Dulng nOi thi Trung tdm hinh chinh huyQn T6y Gian e; Li,
trinh: Km 1 3+400 -Km14+500;

D[a di€m: HuyQn T6y Giang, tinh eu6ng Nam-
- Dg * thupcnhgm.c k*rdng trgng dirim, lo4i c6ng rinh: Giao th6ng; c6p Iu
- Cap quytit dinh dAu tu dU 6n: USND tinh euang Nam;
- T6n chir dAu tu: UBND huyQn Tiy Giang;
- Don vi chri dAu tu tryc tirip qu6n ly du 6n: Ban eu6n ly dtr 6n-eu! oAt-po

thi huyQn Tdy Giang;

- Dia diiSm thUc hi0n dU 6n: X6 Ati6ng, huyQn Thy Giang, tinh eu6ng Nam ;

D1r kitin t6ng mric dAu tu: 40.000.000.000 d6ng; trong do: Ngdn s6ch tinh
h5 trs: 36.000.000.000 ddng; ng6n s6ch huyQn doi ung: 4.ooo.ooo.oo6;G. -

- Thdi gian thgc hiQn: 3 n6m, giai do4n Z0ZO-Z@2

- Hinh thtc dAu tu: Nhd nu6c dAu tu
co quan quin ly su dung sau dAu tu: phdng K:nh t6 - Ha tAng huyQn.

lr CAC NQI DUNG CHU YEU xEM xTT TRoNG QUA TRiNH
rHAM EINH ntI_AN



1. SU cin thi6t tllu tu dqr 6n

ViQc dAu tu x0y dpg c6ng trinh: Ducrng nQi t

huyqq di th6n A16, x6 Ldng v6i quy mp 27m c61dut
i 27m tri Trung t0m nQi thi

thpc hiQn sdm c16 cl6p ung

yeu tAu hiQn ilang tang nhanh uC aan sO khu vgc Tru

',i

Chinh trang vd rn0 rQng khu Trung tdm huyQn

d6n cu tdn cfln nhu ,4.16, xd Ldng, cUm. cdng nghie.

xu6t. Tuyrin duong sE dugc xdy dgng nh6m mpc ti6u

ciru nan ve chdng bi6n ddi k'hi hflu cria khu vyc
b6o v0 m6i trulng.

Ngoii mgc ti6u,phUc vU kip thbi cho viQc khai

vg vd c6ng nghiQp oho virng thi viQc xdy dpg tuy6n (

viQc ph6t tri6n kinh t6 - xE hOi cho khu vuc phfa Ti
trong tuong lai.

RiCng do?n tu Km13+400 d6n Km13+500 (

tr4ng dudrng cfi rQng Z7m,tuy nhi6n,.doAt nly thudrng

Od xu6t neng nOn tnflt duong vir lirm c6ng thoat nudc ng
Ki5 hoaci dAu tu giai do4n 2020-2022 thgc hi

Tdy Giang ve c6c khu sin
vg cho c6ng t6c ctu h0

thbi ktit hqp v6i mpc ti6u

tAm huy6n.
i phia Tdy, k6t noi cac Lh.,

tiAm n6ng du lich, dich

!nAy ld rdt cAn thi6t cho

y6n ngfp khi c6 mua, do do

g de tranh ngap.

Bic ctra tinh Qu6ng Nam

cii tpo ndng nAn dudrng) hien

ti6u ph6t tri6nkinh t6- xd hQi cira huyQn TAy Giang.

2. NQi dungr guy m6 cfra dg 6n

2.1. Quy m6 du 6n

-. C6p dudrng: Dudng Chinh khu vpc (theo QC
^>,rrArQng n6n ttudrng 27m; c6p III

- Vfln t6c thiiSt ki5

- BC rQng nAn dudrng

- BC rQng m{t cludng

- BO rQng le duOng

- D6c ngang m{t ducmg

dU 6n la phu hgp v6i rnpc

07 -04:2016/BXD), vdi bA

- Chi6u ddi tuyi5n: 1,1 km (lf trinh: Kml3+4 Km14+500)
* C6c ti6u chu6n k! thu4t:

- C6c chi ti6u ky thuflt
Vtk: 50Km/h.

BnAn :27,0m.

Bmat :2x'7,5m.

816 = 2x5,0:10,
2%.

- D6c ngang 16 duong :2% (d6c vio Phia
- B6n kinh duong cong n6m nh6 nhat: 80m.

- D6c clqc t6i da : Imax : 6,Ooh.

- MO dun ddn hOi y6u cAu: 130Mpa.
- tc6t cAu mit dudng :

+ B0 t6ng nhr;a mfn 4cm
* 89 t6ng nhga trung 6cm
+ Cdp ph6i dd d6m 35cm
+ Dip dat k98 (ho[c lu K98) 50cm.

- Tai trgng tinh to6n :

+ Tinh 6o dudng : Trpc 10T.

ducrng).



+ Tinh c6ng trinh
- TAn suAt thi6t k6

- KhO cdng trinh c6ng

- Qui mO c6ng trinh

2.2. Cilc h?ng mgc tllu tu:
- N6n mflt duong vd c6ng tintr tho6t nudc dop Krnl
- Cel tqo dopn duong cfl hiQn co dii 100m, bao

dudng, d6u nOi hQ th6ng tho6t nudc dgc, c6ng tho6t

+400 diSn Kmt4+500 gpm:

g6mr Ndng cao dQ ndn m[t

Au tu, diQn tich d6t cin sf,'
16, dia di6m vd phpm vi dAu

udc ngang vd lim 14i mflt

khu vlrc (theo QCVN

g b6 t6ng c6t th6p,

qua muong thriy lqi k6t

rng nQi dung hd so trinh
, t* tOng; Nghi dfnh qo

ho4ch vh quy ho4ch phdt
,6t tri6n nghnh, linh vqrc:

Qn vi quy hopch xdy dUng

DU 6n thuQc nhom C kh6ng

tu dugc lpp tr6n co sd quy
lf chi phi xdy dsng hiQn

HL 93.

t%.

Bing bA rQng nOn

Vinh cuu

duong.
- Ldm m6i nAn m{t dudng v6i qui m6 duong

07-04:2016/BXD) tir Km13+500 d6n Km14+500, dei
+ He thdng tho6t nu6c dgc, thoat nu6c ngang b
+ Bo via, via hd beng b€ t6ng.
+ C6c ntrt giao thdng tet nOi theo qui hopch, ,

A, \ rn6i v6i trud'ng d4y ngh6.
+ H9 th6ng bi6n b6o, an todn giao th6ng.

4O1}}}O|NE-CP, ngey 061412020 cfra Chinh phtt d5n thi fann mOt s6 diAu

cua Luft DAu tu cdng; Cdng v[n 1101/BKHET- ngey 021312015 cua BQ I(6

hoach vd DAu tu.

3. SU tuin thfr cic quy tlinh cfra phip lu$t
thflm tlinh: Phu hqrp v6i quy dlnh cua ctra Lu4t

4. S$ phir hgp v6i c6c mgc ti6u chi6n lugc;
tri6n kinh t6 - xi-ti6i ot rg, l6nh th6; quy holch
Phtr hqp v6i quy ho+ch pnai t i6n giao tflOng ctra

n6ng th6n mdi x6.

5." SU phir hgp v6i ti0u chi phfin loqi dq 6n

trgng di6m.

6. Dfnh gi6 va, t6ng mfc tliu tu: T6ng muc t
mO cdng trinh dE dugc lpp, tudn thir quy dinh vC q

hinh.
7. Mgc tiGu, -quy m6, tlia ili6m vh ph3m vi

drlng, thd'i gian, ti6n tIQ thqc hiQn: MUc ti6u, quy
tu: Dg 6n dugc dAu tu nhdm t4o di6u kiQn thuQn lgi
tham quan, phuc vq nhu cAu ph6t tri6n kinh t5 xd

-cndng s6n co tpi x5.

nh6n ddn di lpi, du kh6ch
i trong vung cfing nhu ti6rn

vir phft tri6n bdn virng:
cQng d6ng ddn cu d6ng

viQc 6n dinh, c6i thiQn diAu

8. HiQu qufr kinh t6 - x[ hQi,'bf,o vQ m6i tr
Du 6n ta. AOng tt6n m6i truonq kh6ng tt5ng k6,

thufln, mang lai hiQu qui kinh t6 - xd hQi cao tro
kiQn sinh ho4t, cli lai ctra nhdn d6n.

- Tdng muc dAu tu cria dp 6n: 40.000.000.
ttriCt te.

dting, phir hqp vdi quy mO

-

A
;



- Co c6u ngudn v6n dAu tu:. Vi5n ng6n s6ch
d6ng, ty lQ gO%; ng0n s6ch huyQn dOi ting: 4.000.000

- Phdn k) d6u tu thyc hiQn dy 6n:

inh h6 tro: 36.000.000.000
)00 dOng, ty lQ l0%,

.,,J\ Nim Nguiln v5n tinh
(tI6ng)

Ngu6n v6n
ngfin s6ph huyQn

(d6ne)

- Ndm thri nh6t (n[m 2020) 9.000.000.00

- Ndm tht hai (n[m 2021) 13.500.000.00 2.000.000.000

- Ndm thir ba (n6m 2022) 13.s00.000.00 2.000.000.000

- Thdi gian thgc hiQn dU 6n: NEm 2020-2021.

- Phdn chia c6c dp 6n thenh phAn: Dugc UO tri t

h6ng chia t6ch.

C6c nQi dung c6ng viQc thyc hiQn trong giai r

tg ki6n 1.000,00 triQu d6ng tir ngu6n v5n t4m"ring,
rng chi odng t6c chudn bi ddu tu; thdi gian chudn bi c

III. C6c thi liQu cin b6 sung: Hii so thi6t ti5
rit cdcbin vE chinh nhu: Binh AO niOn trang vi c6c br

IV. Y ki6n cfra c6c thirnh vi6n HQi tl6ng thAr

- Co bin th6ng nh6t nQi dung trong 86o c6o
:rinh: Ducrng nQi thi Trung tdm hdnh chfnh huyQn Tq
Km14+500; dia di6m: HuyQn TAy Giang, tinh Quinl

- DA nghi qBIID fryyer] s6m hodn chinh h6 s
Iinh chtr trucrng dAu tu d6 tri6n khai dg 5n, g6p phi

3iao th6ng trOn dia bin huyQn.

- Chinh qrryA, dia phuong sE vpn dQng nhdn d

ln, phdi hgrp. v6i chtr dAu tu trong qui trinh gi6i t6a
^ A !.,

lrong viQc c6p diQn, cdp nu6c phUc vU thi c6ng cdng

- E6 nghi Chir dAu il trong qui trinh tri6n khr

ho4ch xdy dpg n6ng th6n m6i, ti6u chuAn, dinh mtic, ,

d6m b6o theo mgc ti6u dp an. N6ng cao tr6ch nhiQm tr
dg 6n dAu tu, quin lf ch6t lugng c6ng tdnh dac bigt li r

- DA nghi cht dAu tu, nhi thdu xAy l6p c6 bi(
cfr6 ann hu&ng d6n m6i tudng, khu ddn cu; dim br

vp nhu cAu di l4i cria nhAn ddn.

- Cht dQng tham muu c6n d6i ngdn s6ch huyi
dirn b6o theo tj, lQ quy dinh.

V. K6t lufn: HQi d6ng thAm dinh bi6u quy6
chir trucrng dAu tu dp 6n n6u tr6n.

im 01 dg 6n chung duy nh6

o4n chuAn bi dAu tu: Chi pJ

au 16y v6n tu dq 6n aO froi
iu tu: Qu:f IIIi2020.

ro bQ g6m ph6n thuy6t rnir
ng vE chi chi ti6t.

rilinh
Iii xuAt chri trucvng dAu c6r

Giang; Ly trinh: Km13+4(
Nam.

r trinh c6p thAm quydn qu)
n hodn thi6n k6t cAu ha tAr

In dong gop khi.tri6n khai r

rqt bing; tao diAu kiOn t,5i

rinh.

i thi6t k6 chi tiOt b6m s6t q
uy chuAn thi0t ke hiQn hanh
ng c6ng t6c gi6m s6t, d6nh 

1

;uy6n vat liQu.

t ph6p thi c6ng phu hqp, h

c giao th6ng th6ng r.,6t ph

n dO bO tri d6i img c6ng tri

, th6ng nhAt t00% th6ng c

rt,

hi
IN

rh
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Bi6n bin dugc lfp thdnh 02bhn:01 b6n c6o
tu, 0l Im HOi d6ng th6m dinh./.

Quy6t dinh chri truong dAu

TM. IIQI ONG THAM DINH
CH HQI DONG?

CAC THANH VIEN,
li i, : j ii ;i :i;i,! li /i,'l,litiii
ii t i ,t i li
!,' i i,,i, ; ;iiiiiili.'
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Trfin Minh Tao
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