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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số: 2101/BC-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 25 tháng  8 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý 

Đề án Kiên cố hóa hệ thống ĐH và GTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 

giai đoạn 2021-2025 
 

 

Sau khi hoàn thành bản dự thảo Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và 

giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, Sở Giao thông vận 

tải đã tổ chức lấy ý kiến góp ý theo hình thức góp ý bằng văn bản.  

Sở Giao thông vận tải tổng hợp các ý kiến góp ý và phương án tiếp thu, giải 

trình như sau: 

1. Các ý kiến liên quan đến số liệu tổng hợp 

Trong quá trình xây dựng Đề án, Sở Giao thông vận tải đã yêu cầu các địa 

phương báo cáo số liệu, kết hợp với số liệu theo dõi của Sở để rà soát, sàng lọc, 

tổng hợp để nghiên cứu xây dựng Đề án. Tuy nhiên vẫn có nhiều địa phương 

tiếp tục đề nghị điều chỉnh số liệu. 

a) Đối với các số liệu về hiện trạng đường, về nhu cầu kiên cố hóa (huyện 

Thăng Bình, Đông Giang, Nông Sơn, Phú Ninh,.): Sở Giao thông vận tải đã tiếp 

thu; sau khi rà soát, đã điều chỉnh, bổ sung tại biểu tổng hợp kèm theo. 

b) Đối với ý kiến liên quan đến phân loại đường ĐH (chuẩn hóa số liệu 

đường ĐH): 

- Huyện Nam Giang đề nghị giữ nguyên 02 tuyến ĐH2 và ĐH3 (không 

điều chỉnh phân loại): Sở Giao thông vận tải bảo lưu quan điểm đưa 02 đoạn 

cuối tuyến của 02 tuyến đường này tổng chiều dài 26km ra khỏi hệ thống ĐH do 

không đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Luật Giao thông đường bộ (01 

đoạn tuyến ĐH2.NG chỉ phục vụ Thủy điện Sông Bung 2; 01 đoạn tuyến 

ĐH3.NG chỉ phục vụ 18 hộ dân).  

- Huyện Đông Giang: Đề nghị giữ nguyên phân loại tuyến ĐH10 và ĐH17: 

Sở Giao thông vận tải thống nhất giữ nguyên tuyến ĐH10 để đưa vào phạm vi 

Đề án; riêng tuyến ĐH17, Sở Giao thông vận tải bảo lưu quan điểm đưa ra khỏi 

hệ thống ĐH do không đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Luật Giao thông 

đường bộ (tuyến chỉ phục vụ cho 01 trại chăn nuôi heo và các nhà máy thủy 

điện, hiện không có dân cư). 

- Huyện Thăng Bình: Có ý kiến loại tuyến đường ĐH24 ra khỏi hệ thống 

ĐH là chưa phù hợp do tuyến này quan trọng đối với phát triển KT-XH phía Bắc 

của huyện, nối QL1 với các xã Bình Nguyên, Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình 

Trị, Bình Lãnh: Tuyến đường ĐH24 được huyện Thăng Bình quy hoạch chạy 

theo bờ Nam sông Ly Ly, tuyến đi song song với QL14E nên kết nối các xã Bình 
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Nguyên, Bình Quý, Bình Định Bắc, Bình Trị, Bình Lãnh như ý kiến của UBND 

huyện. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường chưa hình thành do chưa được đầu tư 

(có 5km đi theo đường GTNT, quy mô nhỏ). Do vậy, Sở Giao thông vận tải xin 

bảo lưu ý kiến điều chỉnh phân loại bỏ tuyến đường ĐH24 ra khỏi hệ thống ĐH 

(chuyển 5km đã có thành đường GTNT), khi nào hoàn thành đầu tư ĐH24 theo 

quy hoạch (bằng nguồn vốn khác) Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét, báo cáo 

UBND tỉnh để quyết định công bố và phân loại theo quy định. 

- Huyện Quế Sơn: Đề nghị giữ nguyên phân loại tuyến ĐH21, ĐH25, 

ĐH29, ĐH30 và ĐH31: Sở Giao thông vận tải bảo lưu quan điểm đưa ra khỏi 

hệ thống ĐH do các tuyến đường này hiện tại chưa hình thành; sau khi đầu tư 

hoàn thành tuyến đường theo quy hoạch (bằng các nguồn vốn khác) Sở Giao 

thông vận tải sẽ xem xét, báo cáo UBND tỉnh để quyết định công bố và phân 

loại theo quy định. 

- Huyện Phú Ninh: Đề nghị điều chỉnh số liệu đường ĐH3 (giữ phần còn 

lại sau khi chuyển một phần thành ĐT): Sở Giao thông vận tải tiếp thu và điều 

chỉnh. 

- Huyện Nông Sơn: Đề nghị giữ nguyên tuyến ĐH8 do đã hoàn thiện xây 

dựng nền đường: Tuyến ĐH8 đi qua khu vực ít dân cư, tính kết nối thấp, đã 

được quy hoạch nhưng chưa được xây dựng. Sở Giao thông vận tải bảo lưu 

quan điểm đưa ra khỏi hệ thống ĐH do các tuyến đường này hiện tại chưa hình 

thành; sau khi đầu tư hoàn thành tuyến đường theo quy hoạch (bằng các nguồn 

vốn khác) Sở Giao thông vận tải sẽ xem xét, báo cáo UBND tỉnh để quyết định 

công bố và phân loại theo quy định. 

2. Các ý kiến liên quan nội dung Đề án 

a) Về phạm vi 

- Huyện Thăng Bình: Có ý kiến loại tuyến đường ĐH16 và ĐH23 ra khỏi 

phạm vi là chưa phù hợp do tuyến này không nằm trong khu đô thị, khu kinh tế. 

Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra và nhận thấy các tuyến đường này một phần 

nằm trong đô thị Hà Lam, một phần đi qua các địa phương lân cận; như vậy 

tuyến đường có gắn kết chặt chẻ với phát triển đô thị Hà Lam nên cần được xây 

dựng theo quy hoạch đô thị; do vậy, Sở Giao thông vận tải bảo lưu không đưa 

các tuyến đường này vào đề án, đề nghị UBND huyện Thăng Bình huy động các 

nguồn vốn khác để đầu tư xây dựng. 

UBND thành phố Tam Kỳ kiến nghị vẫn đưa thành phố Tam Kỳ vào Đề án 

để nâng cấp các tuyến đường nông thôn, kiệt hẽm: Hiện tại hệ thống GTNT của 

thành phố Tam Kỳ và Hội An tương đối tốt (đã hoàn thành xây dựng Nông thôn 

mới), nhu cầu còn lại không lớn. Ngoài ra việc kiên cố hóa theo cơ chế hiện tại 

không phù hợp với các tuyến đường đô thị do không có hạ tầng đồng bộ. Sở 

Giao thông vận tải xin bảo lưu quan điểm. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh có cơ 

chế hỗ trợ khác để phát triển đô thị Tam Kỳ và Hội An. 

b) Cơ chế tài chính 
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- Các huyện Đông Giang, Hiệp Đức kiến nghị nâng mức hỗ trợ GTNT từ 

70 lên 80% để bằng với đường ĐH. 

- Huyện Nam Giang đề xuất ngân sách tỉnh hỗ trợ 85% cho cả đường ĐH 

và GTNT). 

- Huyện Núi Thành đề nghị: Đường ĐH đi qua xã miền núi  (thuộc huyện 

đồng bằng) thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% (giống huyện miền núi); nâng mức hỗ 

trợ cho đường GTNT từ 40% lên 60% (xã đồng bằng); riêng xã miền núi (thuộc 

huyện đồng bằng) là 70%. 

- Sở Tài Chính: Đề nghị giảm tỷ lệ hỗ trợ ngân sách tỉnh đối với thị xã Điện 

Bàn và huyện Núi Thành, là các huyện đã tự cân đối ngân sách (ngân sách tỉnh 

hỗ trợ cho kiên cố hóa đường ĐH giảm từ 60% còn 30%; hỗ trợ cho kiên cố hóa 

đường GTNT giảm từ 40% còn 20%). 

- Sở Nông nghiệp &và PTNT đề nghị nâng mức hỗ trợ GTNT của tỉnh đối 

với xã đồng bằng từ 40 lên 50% và quy định rõ mức hỗ trợ của ngân sách cấp 

huyện, cấp xã. 

- Huyện Phú Ninh đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ cho mở rộng đường ĐX 

(dự thảo là không hỗ trợ). 

Sở Giao thông vận tải ghi nhận tất cả các ý kiến góp ý, sau khi tham khảo ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã nghiên cứu và điều chỉnh 

theo ý kiến của Sở Tài Chính. 

Việc mở rộng đường ĐX cần ít kinh phí đầu tư nhưng cần nhiều kinh phí 

GPMB do vậy kiến nghị không hỗ trợ ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, sau khi địa 

phương hoàn thành mở rộng nền, mặt đường đạt tiêu chuẩn, ngân sách tỉnh sẽ 

ưu tiên hỗ trợ để nâng cấp mặt đường để bảo đảm bền vững và mỹ quan (thực 

hiện theo cách này để khuyến khích địa phương quản lý tốt hành lang tuyến, mở 

rộng nền, mặt đường). Sở Giao thông vận tải xin bảo lưu quan điểm không hỗ 

trợ cho các công trình mở rộng nền đường, mặt đường. 

b) Về nguồn vốn 

- Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về khả năng cân đối 

nguồn vốn ngân sách tỉnh dự kiến 1.400 tỷ, không đáp ứng đủ như mục tiêu đề 

xuất 1.960 tỷ. Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu và điều chỉnh giảm khối lượng 

để phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn. Trong điều kiện hiện nay, các khối 

lượng không nằm trong Đề án đề nghị các địa phương huy động các nguồn vốn 

khác để đầu tư. 

Do phạm vi của Đề án giai đoạn 2021-2025 rộng hơn giai đoạn 2016-2020 

nên nhu cầu nguồn vốn khá cao. Mức đề xuất 1.960 tỷ đồng vẫn thấp hơn tổng 

vốn ngân sách tỉnh đã hỗ trợ phát triển đường ĐH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2016-2020 (2.118 tỷ đồng). Trong quá trình triển khai Đề án, nếu xuất hiện 

nguồn thu, kính đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung thêm khối lượng và 

kinh phí cho Đề án. 

c) Về cơ chế quản lý 
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- UBND huyện Hiệp Đức, Phú Ninh đề nghị phân cấp toàn bộ các công 

trình kiên cố hóa ĐH cho cấp huyện quản lý; UBND huyện Núi Thành đề nghị 

phân cấp toàn bộ cho cấp xã quản lý đường GTNT; UBND huyện Đông Giang 

đề nghị phần cấp toàn bộ chương trình 3 (kiên cố hóa cầu trên đường ĐH và 

GTNT) cho cấp huyện quản lý. Đồng thời cả hai địa phương đề nghị quy định rõ 

đơn vị chủ đầu tư các công trình. 

Do đề án có quy mô lớn, tỷ lệ vốn đầu tư từ nguồn của tỉnh chiếm tỷ trọng 

lớn nên cần có sự tham gia quản lý về quy hoạch, kế hoạch của cấp tỉnh; Sở 

Giao thông vận tải đề nghị cấp tỉnh tham gia quản lý đối với công trình đường 

ĐH sẽ tốt hơn; riêng các công trình đường GTNT đề nghị phân cấp cho cấp 

huyện quản lý. 

Về đơn vị chủ đầu tư sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế tài chính và quản 

lý các công trình do của UBND tỉnh ban hành sau khi Đề án được phê duyệt; Sở 

Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến này khi tham mưu xây dựng Quy chế. 

d) Về định mức hỗ trợ, các chi phí tư vấn, chi phí quản lý trong triển khai 

thực hiện các công trình. 

- Một số địa phương đề nghị xem xét các đơn giá xây dựng, đưa các chi phí 

tư vấn, chi phí quản lý vào để thuận lợi trong tổ chức thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải ghi nhận các ý kiến để khi tham mưu Quy chế tài 

chính và quản lý các công trình bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp 

luật, tiết kiệm chi phí. Việc bổ sung các chi phí tư vấn, quản lý vào công trình sẽ 

giao cho UBND cấp huyện quyết định trên cơ sở điều kiện thực tế, năng lực của 

địa phương, chi phí này do ngân sách cấp huyện cân đối. 

Trên đây là tổng hợp, giải trình và tiếp thu ý kiến góp ý của các địa 

phương, các sở, ngành và ý kiến tiếp thu của Sở Giao thông vận tải; kính báo 

cáo UBND tỉnh xem xét./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Ban KTNS-HĐND tỉnh (b/c); 

- Sở Tư Pháp; 

- Thành viên UBND tỉnh; 

  - Lưu VP, KCHT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Văn Anh Tuấn 

 

 

 

 

 



TT Đơn vị Ý kiến góp ý Ý kiến tiếp thu và giải trình Ghi chúĐề nghị điều chỉnh bề rộng nền đường thành <5m một 

số tuyến đường trục xã, trục thôn tại xã Mà Cooih, xã 

Ba
Sở GTVT thống nhất điều chỉnh theo đề xuất của 

huyện

Đề nghị bổ sung làm mới mặt đường một số tuyến trục 

thôn tại xã Ba (140m), Za Hung (100m)
Sở GTVT thống nhất điều chỉnh theo đề xuất của 

huyện

Đề nghị bổ sung các tuyến đường GTNT thị trấn Prao 

vào đề án

Sở GTVT bảo lưu quan điểm theo nội dung dự thảo 

đề án vì thị trấn Prao là đô thị loại 5, là trung tâm phát 

triển kinh tế xã hội của huyện, không thuộc phạm vi 

chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nên đề 

nghị huyện tập trung nguồn lực khác để đầu tư

2 Phú Ninh Điều chỉnh số liệu cầu, cống GTNT
Sở GTVT thống nhất điều chỉnh theo đề xuất của 

huyện

3 Thăng Bình Điều chỉnh số liệu đường GTNT

Sở GTVT thống nhất điều chỉnh một số nội dung theo 

đề xuất của huyện (không tổng hợp khối lượng đường 

đất đề nghị bổ sung vào nhu cầu đề án đối với xã 

NTM đã đạt chuẩn với tỷ lệ 100%)

4 Bắc Trà My Điều chỉnh số liệu GTNT

Sở GTVT bảo lưu quan điểm vì khi tổng hợp số liệu 

báo cáo từ địa phương Sở đã rà soát và điều chỉnh để 

phù hợp với thực tế

5 Điện Bàn
Bổ sung khối lượng nhu cầu đầu tư đường, cầu trên hệ 

thống GTNT

Sở GTVT thống nhất bổ sung theo đề xuất của địa 

phương

TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý VÀ GIẢI TRÌNH (PHẦN SỐ LIỆU ĐƯỜNG GTNT)

Đông Giang1

(Kèm theo báo cáo số: 2101/BC-SGTVT ngày 25/8/2020 của Sở Giao thông vận tải)





UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2223/SGTVT-KCHT Quảng Nam, ngày 09 tháng 9 năm 2020 

V/v điều chỉnh một số nội dung của 

Đề án kiên cố hóa đường ĐH và 

GTNT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 

2021-2020 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam 

Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Tờ trình số 

5050/TTr-UBND ngày 31/8/2020 gửi Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị thông qua 

Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn 

tỉnh, giai đoạn 2021-2025. 

Sau khi nhận được Tờ trình, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân 

tỉnh đã thực hiện giám sát, khảo sát tại Sở Giao thông vận tải để thực hiện công 

tác thẩm tra tài liệu trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 17. Căn cứ ý kiến của các 

thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và kết luận tại cuộc họp, Sở Giao thông vận 

tải kính đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh một số nội dung của Đề án đã 

trình theo Tờ trình số 5050/TTr-UBND ngày 31/8/2020 như sau: 

1. Mục 5. Cơ chế tài chính sửa đổi lại như sau: 

a) Đối với đường ĐH:  

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

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

đầu tư và chi phí bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư.  

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

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

và chi phí bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư. 

b)  Đối với đường GTNT: 

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

rộng mặt đường: Cấp huyện xây dựng quy định huy động tài chính đóng góp của 

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

thực hiện. Ngân sách tỉnh không hỗ trợ. 

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

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

giá, cấp huyện xây dựng quy định huy động tài chính phần còn lại. 

Các xã miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% chi phí đầu tư tính theo đơn giá; 

cấp huyện xây dựng quy định huy động tài chính phần còn lại. 



* Riêng thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An: Không có đường ĐH, hệ 

thống GTNT cần đầu tư khối lượng không lớn, UBND thành phố xây dựng quy 

định phát triển GTNT trên địa bàn để huy động đóng góp của nhân dân, bố trí lồng 

ghép các nguồn vốn và hỗ trợ ngân sách của thành phố để thực hiện; ngân sách tỉnh 

không hỗ trợ. 

2. Mục 7. Nguồn vốn thực hiện sửa đổi lại như sau: 

Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án khoảng 2.804 tỷ đồng, trong đó ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 1.553  tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025. Phần còn lại khoảng 1.272 tỷ  đồng do ngân sách các huyện, thị xã bố trí và 

lồng ghép các chương trình, dự án từ nguồn vốn khác, huy động đóng góp của nhân 

dân, các nguồn vốn hợp pháp khác theo cơ chế do các địa phương ban hành. 

Dự kiến nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện Đề án 

phân theo từng địa phương 

Đơn vị kinh phí: Tỷ đồng 

TT Địa phương 

Tổng 

chi phí 

dự 

kiến  

Nguồn địa phương cân đối  Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 

Tổng 

số 

Trong đó 

Tổng 

số 

Trong đó 

Kiên 

cố hóa 

ĐH 

Kiên 

cố hóa 

GTNT 

Kiên 

cố hóa 

ĐH 

Kiên cố 

hóa 

GTNT 

1 Tây Giang    144,3       45,8       14,2       31,6    98,5       56,7          41,7  

2 Đông Giang    119,2       34,1       13,9       20,2  85,1  55,5          29,6  

3 Nam Giang    153,7       63,7       13,3       50,3  90,0  53,3          36,7  

4 Phước Sơn    108,2       32,4       11,9       20,5  75,8  47,4          28,4  

5 Bắc Trà My    112,4       42,5         8,6       33,9  69,9  34,6          35,3  

6 Nam Trà My    158,7       58,8       16,6       42,2  99,9  66,5          33,4  

7 Hiệp Đức    132,0       48,6       13,8       34,8    83,4       55,2          28,1  

8 Nông Sơn    105,1       28,1       14,7       13,4    77,0      58,9          18,1  

9 Tiên Phước    158,5       48,0       12,7       35,3  110,5       51,0          59,5  

10 Đại Lộc    208,6     109,3       36,7       72,6     99,3       55,0          44,3  

11 Điện Bàn    253,8  148,00 35,2 112,8 105,8 52,9 52,9 

12 Duy Xuyên    204,7     109,4       38,1       71,3    95,3       57,2          38,1  

13 Quế Sơn    227,9     124,1       41,0       83,1  103,8       61,4          42,4  

14 Thăng Bình    287,7     152,4       57,9       94,5  135,2       86,9          48,4  

15 Phú Ninh    160,2       90,3       24,9       65,4     69,9       37,3          32,6  

16 Núi Thành    269,9  136,6 52,4 84,2 133,3 78,7 54,6  

 Tổng cộng 2.804  1.272  406 866 1.532 908 624 

 



Sở Giao thông vận tải kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh./.  
  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP, KCHT./. 
  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Văn Anh Tuấn 
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