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TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu  

nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 41/TTr-

UBND ngày 04/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 163/BC-SKHĐT 

ngày 26/3/2020 và hồ sơ kèm theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và 

Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư 

công năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên 

liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn; với các nội dung 

chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu 

nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn. 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực theo 

quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. 

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

Nam. 

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

6. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 339.984.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi chín 

tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách Trung ương: 150.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện Quế Sơn: 189.984.000.000 đồng.  

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: 

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 18,44 km, trong đó:  
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+ Đoạn đường nối từ Quốc lộ 1A đến hết cầu qua sông Ly Ly: Đường cấp 

IV đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005; bề rộng nền đường: 9,0m = 

7,0m (mặt) + 2x1,0m (lề). 

+ Đoạn đường còn lại: Đường cấp V đồng bằng theo tiêu chuẩn 

TCVN4054-2005; bề rộng nền đường: 7,5m = 7,0m (mặt) + 2x1,0m (lề). 

- Kết cấu mặt đường:  

+ Đối với đoạn đường bê tông nhựa: Tải trọng thiết kế trục đường 100KN, 

Eyc=130Mpa.  

+ Đối với đoạn đường bê tông xi măng: Tải trọng trục xe tính toán 10T 

(đối với những đoạn ngập nước,...). 

- Cầu: Có 06 cầu bê tông cốt thép. Trong đó: cầu Phước Chỉ có chiều dài 

dự kiến 33m; 02 cầu kênh có chiều dài dự kiến 15m; cầu suối chợ Đụn có chiều 

dài dự kiến 66m; cầu vượt sông Ly Ly có chiều dài dự kiến 210m; cầu vượt 

đường sắt có chiều dài dự kiến 120m. Khổ cầu bằng khổ nền đường; tải trọng 

thiết kế cầu HL93. 

- Công trình trên tuyến: Hệ thống thoát nước ngang và dọc tuyến; hệ thống 

tổ chức giao thông. Khổ cống bằng khổ nền đường; tải trọng thiết kế cống H30-

XB80. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 68/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND 

huyện Quế Sơn. 

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

163/BC-SKHĐT ngày 26/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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

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

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, TC, XD, GTVT; 

- UBND huyện Quế Sơn;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN.               
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\To Trinh\TT 2020\TTr PD chu truong dau tu cong 
nam 2020\3 27.TTr PD chu truong dau tu du an Duong giao thong ket noi vung x) 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 163  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Đƣờng giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu  

nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 

04/3/2020 của UBND huyện Quế Sơn trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên 

liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn. Sau khi xem xét, 

tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở 

Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án: Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - 

lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

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

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 68/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND 

huyện Quế Sơn về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm 

nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn. 

4 Báo cáo thẩm định nguồn số 69/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND 

huyện Quế Sơn về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân 

sách huyện đối với dự án: Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất 

nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn. 

5. Báo cáo thẩm định nguồn vốn số 154/BC-SKHĐT ngày 25/3/2020 của 

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

vốn dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - 

lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn. 

6. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

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

3. Các văn bản liên quan khác: 



2 
 

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

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

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

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

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

Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự 

án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 

tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 

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

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

sách nhà nước năm 2020; 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

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

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải. 

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

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu 

nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn. 

2. Dự án nhóm: B. 

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

Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 339.984.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi chín 

tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách trung ương: 150 tỷ đồng. 

- Ngân sách huyện: 189,984 tỷ đồng. 

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

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 -2023. 

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

1. Sở Giao thông vận tải:  

a. Theo Công văn số 487/SGTVT-QLCLCT ngày 09/3/2020: 

*. Về sự cần thiết và phù hợp với quy hoạch: Tiếp tục bảo lưu các nội 

dung mà Sở Giao thông vận tải đã tham gia ý kiến tại Công văn số 

2559/SGTVT-QLHTGT ngày 28/12/2017 (có phô tô đính kèm). 

*. Về quy mô đầu tư: 
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- Đoạn tuyến từ QL.1 đến hết cầu vượt sông Ly Ly trùng với hướng tuyến 

đường ĐT.611 nối dài nằm trong Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018. Do vậy, đề nghị đoạn tuyến 

này (kể cả cầu vượt sông Ly Ly) đầu tư tối thiểu theo quy mô đường cấp IV 

đồng bằng như quy hoạch đã duyệt (Sở Giao thông vận tải đã kiến nghị kế hoạch 

đầu tư công trung hạn các công trình giao thông tại Công văn số 2901/SGTVT-

KCHT ngày 11/11/2019). Điểm đấu nối với đường QL.1 tại Km965+680 có 

trong danh mục các điểm đấu nối được UBND tỉnh đề nghị Bộ GTVT thỏa 

thuận tại Công văn số 7520/UBND-KTN ngày 25/12/2018 và nên nghiên cứu 

đầu tư với quy mô nút giao khác mức liên thông để nâng cao ATGT và đảm bảo 

tính khả thi. 

- Đoạn tuyến còn lại thống nhất quy mô đầu tư như Báo cáo đề xuất là 

đường cấp V đồng bằng với bề rộng nền đường 7,5m = 6,5m (mặt và lề gia cố) 

+ 2x0,5m (lề).  

- Tải trọng thiết kế mặt đường trục xe 100kN, Eyc = 130Mpa hoặc trục xe 

10T (nếu mặt đường BTXM). 

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

thiết kế cầu HL93. 

- Trên tuyến dự kiến có 06 cầu thiết kế tần suất 1 ÷ 4%, về chiều dài cầu sẽ 

được tính toán, xác định ở bước nghiên cứu khả thi. Xác định sơ bộ chiều dài 

các cầu như sau: Cầu kênh Phước Chỉ dài 33m và 02 cầu kênh khác dài 15m 

(theo chiều rộng kênh hiện trạng); cầu suối chợ Đụn dài 66m (tương đương với 

cầu chợ Đụn trên ĐT.611 phía thượng lưu); cầu vượt sông Ly Ly dài 210m 

(tương đương cầu trên đường tránh QL.1 phía hạ lưu) do hướng tuyến xiêng góc 

với hướng dòng chảy; cầu vượt đường sắt dài 120m. 

- Tuyến đường dự kiến giao với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tại 

cống chui Km38+920 có khẩu độ (6,5x4,5)m, nhỏ hơn cắt ngang đường đề xuất 

không nhiều nhưng khả năng mở rộng sau này sẽ khó khăn. 

b. Theo Công văn số 2559/SGTVT-QLHTGT ngày 28/12/2017: 

*. Về quy hoạch: 

Theo thuyết minh Báo cáo đề xuất, hướng tuyến dự án Đường giao thông 

kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông – lâm nghiệp với các Khu - 

cụm công nghiệp huyện Quế Sơn trùng với đường ĐH21.QS. Các quy hoạch 

hiện nay có liên quan đến đường ĐH21.QS như sau: 

- Đường ĐH21.QS nằm trong danh mục các tuyến đường huyện đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 06/11/2014. 

- Theo Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 846/QĐ-UBND ngày 13/3/2015, trong đó có đề cập nội dung đường huyện 

tiếp tục đầu tư kiên cố hóa đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A đến cấp V. 

- Theo Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Quế Sơn đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 11/4/2016, tuyến 
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ĐH21.QS được quy hoạch ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đến năm 2020 với quy 

mô đường cấp V. 

(Có sơ đồ hướng tuyến dự án trùng với đường ĐH21.QS đính kèm). 

Như vậy, tuyến đường đề xuất chủ trương đầu tư có trong quy hoạch giai 

đoạn đến năm 2020 được duyệt. 

*. Về sự cần thiết đầu tư và tính cấp thiết phải đầu tư trong giai đoạn hiện 

nay: 

- Về sự cần thiết đầu tư: 

Theo thuyết minh Báo cáo đề xuất, dự án đầu tư nhằm kết nối vùng nguyên 

liệu với các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quế Sơn; giảm tải cho 

đường ĐT.611 và kết hợp phục vụ xây dựng nông thôn mới cho các xã nằm lân 

cận hướng tuyến của dự án đi qua. Sở Giao thông vận tải thống nhất sự cần thiết 

đầu tư như đã nêu trong Báo cáo đề xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội của 

huyện Quế Sơn theo quy hoạch. Đề nghị Báo cáo đề xuất cần làm rõ thêm tuyến 

đường đi qua vùng nguyên liệu gì và các nguyên liệu này phục vụ cho các khu, 

cụm công nghiệp nào. 

- Về tính cấp thiết phải đầu tư trong giai đoạn hiện nay: 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và nội dung Công văn số 1380/UBND-

KT ngày 25/12/2017 của UBND huyện Quế Sơn chưa phân tích rõ tính cấp thiết 

phải đầu tư trong giai đoạn hiện nay. Đề nghị Sở KH&ĐT làm việc với UBND 

huyện Quế Sơn chọn đơn vị tư vấn có năng lực nghiên cứu, tính toán để đưa ra 

cơ sở thuyết phục về vấn đề này. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, định hướng phát triển huyện Quế Sơn thành 

03 tiểu vùng chính: tiểu vùng 1 gồm các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, 

Hương An và Quế Cường với định hướng phát triển Công nghiệp - Thương mại 

- Dịch vụ; tiểu vùng 2 gồm các xã Phú Thọ, Quế Thuận, Quế Châu và Thị trấn 

Đông Phú với định hướng phát triển Thương mại - Dịch vụ - Tiểu thủ công 

nghiệp; tiểu vùng 3 gồm các xã Quế Hiệp, Quế Long, Quế Phong, Quế An và 

Quế Minh với định hướng phát triển Nông - lâm nghiệp - du lịch. Tuy nhiên, hệ 

thống giao thông kết nối giữa các vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp 

với các khu cụm giao thông còn nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. Để đảm bảo giao thông thuận lợi, thông suốt 

đến các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông lâm nghiệp và các cụm công 

nghiệp khác đồng thời giảm tải lưu lượng xe trên tuyến ĐT.611 thì việc đầu tư 

tuyến đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông - lâm 

nghiệp với các khu cụm công nghiệp Quế Sơn thì cần thiết. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 

định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm 
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nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn đảm bảo theo trình tự, thủ tục 

theo các quy định của nhà nước.  

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

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

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

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

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

18/12/2019. Việc đầu tư dự án phù hợp với Quy hoạch tại các Quyết định số 

846/QĐ-UBND ngày 13/3/2015, số 1284/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của 

UBND tỉnh Quảng Nam. 

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 339.894.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc 

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

5. Các nội dung đầu tư: 

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

nhà nước, bao gồm các nội dung: 

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 18,44 km, trong đó: 

+ Đoạn đường nối từ Quốc lộ 1A đến hết cầu qua sông Ly Ly: Cấp IV đồng 

bằng theo tiêu chuẩn TCVN4054-2005; bề rộng nền đường: 9m = 7m (mặt) + 

2x1m (lề). 

+ Đoạn đường còn lại: Cấp V đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN4054-2005; 

bề rộng nền đường: 7,5m = 7m (mặt) + 2x1m (lề). 

- Kết cấu mặt đường:  

+ Đối với đoạn đường bê tông nhựa: Tải trọng thiết kế trục đường 100KN, 

Eyc=130Mpa.  

+ Đối với đoạn đường bê tông xi măng: Tải trọng trục xe tính toán 10T (đối 

với những đoạn ngập nước,...). 

- Cầu: Có 06 cầu bê tông cốt thép. Trong đó: cầu Phước Chỉ có chiều dài 

dự kiến 33m; 02 cầu kênh có chiều dài dự kiến 15m; cầu suối chợ Đụn có chiều 

dài dự kiến 66m; cầu vượt sông Ly Ly có chiều dài dự kiến 210m; cầu vượt 

đường sắt có chiều dài dự kiến 120m. Khổ cầu bằng khổ nền đường; tải trọng 

thiết kế cầu HL93. 

- Công trình trên tuyến: Hệ thống thoát nước ngang và dọc tuyến; hệ thống 

tổ chức giao thông. Khổ cống bằng khổ nền đường; tải trọng thiết kế cống H30-

XB80. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

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

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

nguồn vốn ngân sách trung ương đã được thẩm định nguồn là 150 tỷ đồng tại 

Báo cáo thẩm định số 154/BC-SKHĐT ngày 25/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. Nguồn ngân sách huyện là 189,984 tỷ đồng được UBND huyện Quế Sơn 
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thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 69/BC-UBND 

ngày 04/3/2020. 

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

thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2023, qua xem xét báo cáo thẩm 

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

độ được đề xuất là phù hợp. 

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

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

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập dựa trên suất vốn đầu tư xây 

dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 44/QĐ-BXD 

ngày 14/01/2020; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo 

cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định 

hiện hành, đảm bảo không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ 

trương đầu tư của cấp thẩm quyền. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 

hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 

hiện hành. Đồng thời, Chủ đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điểm khớp nối 

với Quốc lộ 1A theo đúng quy định. 

IV. KẾT LUẬN 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất 

nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn. Kính đề 

nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Quế Sơn (đ/b); 

- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  154  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  25  tháng 3  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Đƣờng giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu  

nông lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn 

 

Kính gửi: UBND huyện Quế Sơn 

Theo đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 42/TTr-UBND 

ngày 04/3/2020 về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông lâm nghiệp 

với các khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn (dự án). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án với các nội dung sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 04/3/2020 của UBND huyện Quế Sơn 

về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; 

2. Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND huyện Quế Sơn 

về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách huyện đối 

với dự án; 

 3. Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND huyện Quế Sơn 

về đề xuất chủ trương đầu tư dự án; 

4. Báo cáo thẩm định nội bộ số 68/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND 

huyện Quế Sơn về kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án; 

5. Thông báo số 103/TB-UBND ngày 28/02/2020 của HĐND huyện Quế 

Sơn về kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc 

họp giao ban Thường trực HĐND huyện ngày 24/02/2020; 

6. Công văn số 200/UBND-KT ngày 16/3/2020 của UBND huyện Quế 

Sơn về việc giải trình và cam kết phần vốn đối ứng ngân sách huyện để đầu tư 

dự án. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công; 

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

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 
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3. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

4. Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

5. Công văn số 7130/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc báo cáo phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công 

vốn ngân sách Trung ương năm 2020; 

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

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 

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

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

nước năm 2020;  

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

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

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

299/SKHĐT-KTN ngày 05/3/2020 và Công văn số 390/SKHĐT-KTN ngày 

20/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên 

liệu nông lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn. 

2. Dự án nhóm: B. 

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

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

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 339.984 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư:   

- Ngân sách Trung ương: 150.000 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 189.984 triệu đồng 
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9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách trung ương  

10. Thời gian thực hiện: từ năm 2020 - 2023. 

11. Ngành, lĩnh vực đầu tư: giao thông.   

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

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

1. Tổng hợp ý kiến phối hợp thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 

597/STC-ĐT ngày 11/3/2020 và Công văn số 740/STC-ĐT ngày 20/3/2020 của 

Sở Tài chính gồm các nội dung sau: 

Dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông 

lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn do UBND huyện Quế 

Sơn lập, với tổng mức đầu tư 339.985 triệu đồng, đầu tư từ nguồn ngân sách 

trung ương hỗ trợ năm 2020 số tiền 150.000 triệu đồng, ngân sách huyện phần 

còn lại 189.985 triệu đồng trong các năm 2021, 2022 và 2023.  

- Về mặt kỹ thuật, hiệu quả dự án: Đây là công trình giao thông thuộc lĩnh 

vực chuyên môn của Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải đã tham 

gia ý kiến tại Công văn số 487/SGTVT-QLCLCT ngày 09/3/2020. Ngoài ra, Sở 

Tài chính tham xét thấy suất đầu tư dự án cao hơn suất đầu tư quy định tại Quyết 

định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu 

tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình 

năm 2018 thì đối với đường cấp V đồng bằng của khu vực 2. Đề nghị Sở Kế 

hoạch và Đầu tư làm việc với chủ đầu tư rà soát, kiểm tra lại chi phí đầu tư của 

dự án cho phù hợp suất đầu tư công bố của Bộ Xây dựng. 

- Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Tại Quyết định số 4122/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Giao chỉ tiêu kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, nguồn dự 

phòng ngân sách trung ương hỗ trợ đã dự nguồn 255.000 triệu đồng cho 7 dự án, 

trong đó có dự án nầy. Tuy nhiên chưa được giao cụ thể về tổng mức đầu tư 

cũng như mức bố trí vốn năm 2020 

 Trong năm 2020 Huyện đề xuất bố trí cho dự án 150.000 triệu đồng trên 

tổng nguồn TW hỗ trợ 255.000 triệu đồng là khá lớn. Đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư kiểm tra rà soát để phân bổ kế hoạch vốn 2020 cho 7 dự án không quá số 

tiền trên, đồng thời xác định tổng mức đầu tư phù hợp để đưa vào Kế hoạch đầu 

tư công giai đoạn 2021-2025. 

 Phần huyện dự kiến đối ứng 189.985 triệu đồng cho dự án trong 3 năm, 

bình quân 63.328 triệu đồng/năm, Sở Tài chính nhận thấy quá lớn so khả năng 

của ngân sách huyện, không khả thi, vì năm 2020 vốn đầu tư cân đối theo định 

mức của huyện chỉ 34.963 triệu đồng, chênh lệch ròng của nguồn thu sử dụng 

đất không lớn, khả năng giai đoạn 2021-2025 vốn đầu tư tăng không nhiều, 
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trong khi đó phải trả nợ khối lượng và đầu tư các dự án khác nữa. Đề nghị Sở 

Kế hoạch & Đầu tư làm việc thêm với huyện về vấn đề nầy. 

Sau khi có Công văn số 200/UBND-KT ngày 16/3/2020 của UBND 

huyện Quế Sơn giải trình và cam kết phần vốn đối ứng ngân sách huyện để đầu 

tư dự án, Sở Tài chính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xét thấy dự án này là khả 

thi thì trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ KÉ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch:  

Dự án được lập phù hợp với Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 

11/4/2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Quế Sơn 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 

13/3/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông 

vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (theo quy 

hoạch là đường ĐH 21.QS). 

2. Về chủ trƣơng đầu tƣ:  

Dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất danh mục đầu tư tại 

Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 về phân bổ kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách nhà nước năm 2020 (Phụ lục II về dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư 

vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án dự kiến sử dụng dự phòng 

chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản vốn 

10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí các dự án 

quan trọng quốc gia); HĐND tỉnh thống nhất danh mục tại Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (Biểu số 

06). 

Theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện Quế 

Sơn đã nêu sự cần thiết đầu tư nhằm kết nối các tiểu vùng sản xuất, vùng 

nguyên liệu nông lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp, giảm tải lên tuyến 

đường ĐT.611 và kết hợp mở rộng bố trí sắp xếp lại dân cư của huyện tại các 

vùng có nguy cơ thiên tại, sạt lở tạo động lực phát triển kinh tế -xã hội địa 

phương. Tuy nhiên, Báo cáo đề xuất đầu tư chưa nêu rõ tuyến đường đi qua các 

vùng nguyên liệu gì, vùng nguyên liệu phục vụ cho các khu cụm công nghiệp 

nào, do vậy đề nghị bổ sung làm rõ nội dung này trong Báo cáo đề xuất đầu tư. 

Đồng thời lưu ý đánh giá khả năng kết nối với các tuyến đường của huyện Quế 

Sơn và kết nối các vùng nguyên liệu ngoại vùng của các huyện Hiệp Đức, Nông 

Sơn, Thăng Bình.   

3. Về quy mô và dự kiến tổng mức đầu tƣ:  

 Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, tuyến đường có chiều dài L = 

18,4 km và cầu trên tuyến với quy mô đường cấp V đồng bằng, tổng mức đầu tư 

339,985 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây lắp là 257,192 tỷ đồng.  
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Về lựa chọn quy mô đường cấp V là phù hợp với cấp đường được quy 

hoạch tại Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh (Theo 

Công văn số 2558/SGTVT-QLHTGT ngày 28/12/2017 của Sở Giao thông vận 

tải). Về tổng mức đầu tư theo nội dung giải trình tại Công văn số 200/UBND-

KT ngày 16/3/2020 của UBND huyện Quế Sơn, suất đầu tư bình quân 9,707 tỷ 

đồng/1 km đường và 23,69 tỷ đồng/1m
2
 cầu là không vượt suất đầu tư đối với 

đường cấp V đồng bằng được quy định tại Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 

26/01/2020 của Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và 

giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018.   

Đề nghị Phòng Thẩm định dự án - Sở Kế hoạch và Đầu tư trong bước 

thẩm định Đề xuất chủ trương đầu tư dự án cập nhật ý kiến về mặt kỹ thuật của 

Sở Giao thông vận tải, rà soát mục tiêu, quy mô, tiêu chuẩn, định mức đầu tư 

của dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đồng thời rà soát các chi 

phí trong tổng mức đầu tư đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng để xác định tổng mức đầu tư phù hợp.  

4. Về nguồn vốn đầu tƣ:  

Dự án thuộc danh mục được đầu tư từ nguồn vốn dự phòng ngân sách 

trung ương năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Quyết định số 4122/QĐ-

UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; đã dự nguồn hỗ 

trợ 255 tỷ đồng cho 7 dự án, trong đó có dự án này. 

 5. Về cân đối vốn: Theo Công văn số 8472/BKHĐT-TH ngày 

13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Phụ lục II về dự kiến bố trí kế hoạch 

đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 cho các dự án dự kiến sử dụng dự 

phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản vốn 

10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí các dự án 

quan trọng quốc gia đã dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung hạn 

2016 -2020 cho 7 dự án là 710 tỷ đồng, kế hoạch năm 2020 là 255 tỷ đồng, 

trong đó có dự án này. 

 Theo Công văn số 7130/UBND-KTTH ngày 28/11/2019 của UBND 

tỉnh về báo cáo phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách 

Trung ương năm 2020 và Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của 

UBND tỉnh về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020, kế hoạch vốn 

trung hạn 2016-2020 của dự án là 150 tỷ đồng và dự kiến kế hoạch 2020 là 15 tỷ 

đồng trong dự nguồn 255 tỷ đồng bố trí cho 7 dự án sử dụng vốn dự phòng ngân 

sách trung ương.  

Đối với phần vốn còn lại 189,984 tỷ đồng là vốn đối ứng của ngân sách 

huyện Quế Sơn theo Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 04/3/2020 của UBND 

huyện Quế Sơn về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân 
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sách huyện đối với dự án này; theo Thông báo số 103/TB-HĐND ngày 

28/02/2020 của HĐND huyện Quế Sơn  và theo Công văn số 200/UBND-KT 

ngày 16/3/2020 của UBND huyện Quế Sơn về việc giải trình và cam kết phần 

vốn đối ứng ngân sách huyện để đầu tư dự án; trong đó huyện cam kết thực hiện 

đối ứng từ các nguồn vốn cụ thể: 

 - Nguồn vốn đầu tư tập trung theo phân cấp của Tỉnh cho huyện giai đoạn 

2021-2023: 10 tỷ đồng 

 - Nguồn thu tiền sử dụng đất tại chỗ và trên địa bàn huyện, từ năm 2021-

2023: 100 tỷ đồng 

 - Nguồn huy động hợp pháp khác: 79,985 tỷ đồng, gồm huy động đóng 

góp xây dựng cơ sở hạ tầng từ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn 

huyện, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm của huyện và các nguồn vốn huy 

động hợp pháp khác. 

Nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức 

đầu tư (56%) và chủ yếu là bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021-2025. Tuy 

nhiên, theo phân tích nguồn vốn của huyện còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác 

động nhưng chưa có phân tích dự báo phù hợp. Cụ thể, đối với nguồn thu tiền sử 

dụng đất tại chỗ và trên địa bàn huyện 100 tỷ giai đoạn từ năm 2021-2023, 

nhưng chưa nêu được các yếu tố đầu vào phù hợp, tình hình thực hiện nguồn thu 

này trong 3 năm gần nhất kết hợp với các yếu tố tác động để dự báo khả năng 

nguồn thu trong 3 năm tiếp theo làm cơ sở xác định tính khả thi về đề xuất 

nguồn vốn của huyện giai đoạn 2021-2023,... Tương tư như vậy, nguồn huy 

động hợp pháp khác 79,985 tỷ đồng trong 3 năm 2021-2023 cũng cần được làm 

rõ để đảm bảo tính khả thi. 

Do vậy, để đảm bảo nguồn vốn làm cơ sở phê duyệt đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án yêu cầu HĐND và UBND huyện Quế Sơn thực hiện theo đúng cam 

kết; bổ sung Báo cáo đề xuất đầu tư các giải pháp cụ thể đối với từng nguồn vốn 

như đã nêu; đồng thời có phân kỳ đầu tư hợp lý ở bước lập dự án đầu tư nhằm 

đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Trường hợp huyện cam kết bố trí đủ phần 

vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác theo cam kết, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thống nhất tham mưu để dự án được sử dụng nguồn vốn ngân 

sách Trung ương đầu tư dự án. Trường hợp khó khăn về nguồn vốn ngân sách 

huyện, đề nghị huyện xem xét điều chỉnh quy mô đầu tư cho phù hợp trong hồ 

sơ đề xuất chủ trương đầu tư. 

6. Thời gian bố trí vốn: 

- Đối với vốn ngân sách trung ương: theo kế hoạch vốn ngân sách Trung 

ương năm 2020 trong kế hoạch trung hạn 2016-2020. 

- Đối với vốn ngân sách huyện và vốn huy động hợp pháp: giai đoạn 

2021-2023 theo cam kết của huyện. 
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IV. KẾT LUẬN 

Với những ý kiến nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu UBND huyện 

Quế Sơn rà soát, tính toán cụ thể và bổ sung hoàn thiện theo các yêu cầu, đề 

nghị đối với từng nội dung thẩm định cụ thể nêu trên; thực hiện các nội dung đã 

cam kết; chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương 

bố trí cho dự án theo đúng quy định hiện hành; phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành Trung ương tiếp 

tục bổ sung để đảm bảo nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện dự án trong 

kế hoạch trung hạn 2016-2020. Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương tối đa có 

thể hỗ trợ cho dự án là 150 tỷ đồng, dự kiến bố trí đợt 1 trong kế hoạch vốn đầu 

tư năm 2020 tối đa 15 tỷ đồng.   

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

Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông lâm nghiệp 

với các khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn; đề nghị UBND huyện Quế Sơn 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, KTN, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 487/SGTVT-QLCLCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  09  tháng 3 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường 

giao thông kết nối các tiểu vùng sản 

xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với 

các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế 

Sơn, huyện Quế Sơn. 

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

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 296/SKHĐT-TĐDA 

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

trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên 

liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện 

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

1. Về sự cần thiết và phù hợp với quy hoạch: Tiếp tục bảo lưu các nội 

dung mà Sở Giao thông vận tải đã tham gia ý kiến tại Công văn số 

2559/SGTVT-QLHTGT ngày 28/12/2017 (có phô tô đính kèm). 

2. Về quy mô đầu tư: 

- Đoạn tuyến từ QL.1 đến hết cầu vượt sông Ly Ly trùng với hướng 

tuyến đường ĐT.611 nối dài nằm trong Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018. Do vậy, đề 

nghị đoạn tuyến này (kể cả cầu vượt sông Ly Ly) đầu tư tối thiểu theo quy mô 

đường cấp IV đồng bằng như quy hoạch đã duyệt (Sở Giao thông vận tải đã 

kiến nghị kế hoạch đầu tư công trung hạn các công trình giao thông tại Công 

văn số 2901/SGTVT-KCHT ngày 11/11/2019). Điểm đấu nối với đường QL.1 

tại Km965+680 có trong danh mục các điểm đấu nối được UBND tỉnh đề 

nghị Bộ GTVT thỏa thuận tại Công văn số 7520/UBND-KTN ngày 

25/12/2018 và nên nghiên cứu đầu tư với quy mô nút giao khác mức liên 

thông để nâng cao ATGT và đảm bảo tính khả thi. 

- Đoạn tuyến còn lại thống nhất quy mô đầu tư như Báo cáo đề xuất là 

đường cấp V đồng bằng với bề rộng nền đường 7,5m = 6,5m (mặt và lề gia 

cố) + 2x0,5m (lề).  

- Tải trọng thiết kế mặt đường trục xe 100kN, Eyc = 130Mpa hoặc trục 

xe 10T (nếu mặt đường BTXM). 
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- Khổ cầu, cống bằng khổ nền đường, tải trọng thiết kế cống H30-

XB80, thiết kế cầu HL93. 

- Trên tuyến dự kiến có 06 cầu thiết kế tần suất 1 ÷ 4%, về chiều dài 

cầu sẽ được tính toán, xác định ở bước nghiên cứu khả thi. Xác định sơ bộ 

chiều dài các cầu như sau: Cầu kênh Phước Chỉ dài 33m và 02 cầu kênh khác 

dài 15m (theo chiều rộng kênh hiện trạng); cầu suối chợ Đụn dài 66m (tương 

đương với cầu chợ Đụn trên ĐT.611 phía thượng lưu); cầu vượt sông Ly Ly 

dài 210m (tương đương cầu trên đường tránh QL.1 phía hạ lưu) do hướng 

tuyến xiêng góc với hướng dòng chảy; cầu vượt đường sắt dài 120m. 

- Tuyến đường dự kiến giao với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 

tại cống chui Km38+920 có khẩu độ (6,5x4,5)m, nhỏ hơn cắt ngang đường đề 

xuất không nhiều nhưng khả năng mở rộng sau này sẽ khó khăn. 

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:\Tham dinh\2020\03.08 Chu truong dau tu DH21 QS.doc 
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UBND TINH QUANG NAM 
sO TAI CH!NH 

S: 59 /STC-DT 

VIv: Tham gia kin thm dinh 
nguôn von Va khá nän.g can dôi von 
2 d an khi cOng mth näm 2020 
cüa huyn Quê Scm. 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Doe lap — Tir do — Hanh phiIc  

Quang Nam, ngày Ai tháng 3 nàm 2020 

KInh giri: S K hoch va Du tii. 

SO Tài chInh Quãng Narn nhn dupe Cong van so 299/SKHDT-KTN 
ligav 05/3/2020 cOa So' KO hoach và Dâu tu ye d ng thm dnh ngun vn vâ 
kEa nãng can dôi vn 2 dr an khO'i cOng mói näm 2020 ca Imyn Qu Son, 
kern theo là' n-mb sO 42/TTr-LJBND vâ 44/TTr-L]BND ngày 04/3/2020 huyn 
QuC Son vó'i nôi dung nhu trCn. 

\C van de nay, SO' Tài chinh có kién nhu sau: 

1. Dip' an Du'ô'ng giao thông kt ni các tiu vñng san xut, nguyen 1iu 
nông 1rn nghip vói các khu, cirn cong nghip Bong Que So'n do UBNL) 
huyên Quê So'n lap, vó'i tOng rnñ'c dâu tu 339.985 triu dOng, dâu tu' t'r ngun 
ngân sách trung uo'ng h trg nám 2020 so tiên 150.000 triu doug, ngân sách 
huyn phân con li 189.985 triu dông trong các nãrn 2021, 2022 Va 2023. 

- Vê mat k thuât, hiêu qua du an Day la cong trinh giao thông thuOc 1inl 
virc chuyn mon ciia S Giao thông vn tài và S Giao thông vn tài dA thai/ 
gia kiên ti Cong van sO 487/SGTVT-QLCLCT ngày 09/3/2020. Ngoài ra, 
Tài chinh tham gia kiên nhu sau: 

Theo Quyêt djnh so 44/QD-BXD ngày 14/01/2020 ciia B Xây dimg cong 
bô suât vOn dâu tu xây dirng cOng trInh và giá xay dçmg tOng hçip b phân kêt 
câu cong trInh näm 2018 thI dôi vâi dung cap V dôngbãng cüa khu vi-c 2 (tinh 
Quàng Nam thuc khu vrc 2) có suât von dâu tu theo tong mrc dâu tu là 11,112 
t dOng/lkm, suât vOn du tu theo chi phI xây dung là 9,896 t dOng/lkm (dâu 
tu' mt dtrO'ng lang nhirra trên lóp cap phôi dá dam). 

Theo báo cáo dê xuât chü truang dâu tix do chü dâu tu 1p thI dir an có 
tang mirc dâu tu là 399,985 t' dOng, trong do chI phi xây dçmg là 257,193 tST 
dèng, du tu tuyn dii0ng Co quy mO là dthng cap V dong bang, chiêu dài tuyOn 
18,44 Km. Nhi,r vây, suât von dâu tu d an theo tong mirc dâu tir là 18,44 t' 
dèng/ikm va suit von dau tu theo chi phi xây dimg là 13,95 t dOng/lkm, lan 
hcrn rat nhiêu so vai suât dâu tu theo Cong bO cüa B Xây dng. 

Dé nghj S& Kê hoch và Dâu tu lam vic vó'i chü dâu tu rà soát, kiêm tra 
li chi phi du tu cüa dirr an cho phii hçip suât dâu tu cong bô cUa B Xây drng. 

-V ngun vn và khà nàng can di vn: Ti Quy& dj.nh s 4122/QD-
UBND ngày 18/12/2020 cüa UBND tinh Quáng Nam ye Giao chi tiêu k hoch 
phát triên kinh tê - xA hi và Di,x toán ngân sách nhà nuâc näm 2020, nguOn di.r 
phong ngân sách trung uong ho trçY dã d nguôn 255.000 triu dông cho 7 di.r an, 



trong do có di.r an nay. Tuy nhien chua dugc giao ci th v tng mirc du tu 
cflngnhixnnrcbotrIvonnam2020 

Trong näm 2020 Huyn d xuât ho trI cho d an 150.000 triu dông trén 
tong nguôn TW h trq 255.000 triu dông là khá ion. Dê ng SO Kê hoch và 
Dâu ttx kiêrn tra rà soát d phân bô kê hoch von 2020 cho 7 di.r an không qua so 
tiên trên, dông thOi xác djnh tong müc dâu tu phü hp dé du'a vào Kê hoch dâu 
tu cOng giai don 202 1-2025.,  

Phân huyn dr kiên dOi üg 189.985 triu dông cho dr an trong 3 narn, 
bInh quân 63.328 triu dông/nãrn, SO Tài chInh nhn thây qua ion so khâ nãng 
cüa ngân sách huyên, khOng khâ thi, vi nàrn 2020 von dâu tu can dôi theo dinh 
mrc cüa huyên chi 34.963 triu dOng, chênh lchrOng cüa nguOn thu sü din.g 
dat khOng IOn, khà nang giai doan 2021-2025 von dâu tu tang khOng nhiêu, 
tiong khi do phai tia no khOi luong va dâu tu cac du an khac nüa Dê nhi So 
Ké hoach dâu Ui lam \jC them vói huyên ye van de nay. 

2.Dr an Khu tái djnh cu' di dô'i dan khn cp vñng sat J& cãc xa Qu 
Xuin 1, Quê Phü và Hu'o'ng An do UBND huyên QuC Son lap, vá'i tOng i.mrc 
dãu tu'57.147 triu dOng, dâu tutr nguOn ngân sách trung uo'ng hO tr nãni 
2020 sO tiOn 50.000 triêu dOng, phân cOn lai  trong nàrn 2021 va 2022. 

- V mat k thuât, hiêu qua dii an: 
Mic tiêu dâu tu' cña Dir an nhàrn phc vii di dO'i khân cap cho các h dan 

dang sinh song trong khu vrc bj sat  10', ngp liit nguy hiêrn do thiên tai trén dia 
bàn các xà Quê Phii và Huo'ng An (bao gôrn: Xã Quê Phü 70 h dan, xã Hu'o'ng 
An: 34 h dan) và bô sung qu' diât di dOi các h dan dang sinh song trong vüng 
có nguy co' sat  10' trong tuong lai; Vê quy mô dir kiên dâu U,x cUa các diem tái 
dinh cii duoc don vi dê xuât: 

± Khu. tái djnh cii tai  xã Quê Phii: din tIch xây dirng khoâng 2,lha, quy mô 
dan so khoâng 80 h dan. 

+ Khu tái djnh cii ti xa Hu(mg An: din tIch xây dmg khoãng 3,88ha, quy 
môdansôkhoâng 110hdân. 

Tuy nhiên, theo danh rniic dir an dugc bô trI vOn dâu U,x ngân sách Trung 
uo'ng kern theo Cong vAn so 8472/BKHDT-TH ngày 13/11/20 19 thI ni dung dir 
an là: "Dir an khu tái djnh cii di dO'i dan khãn cap viiing sat  10' Các xà Quê Xuân 
1, Quê Phiii, Huong An". 

Nhu vây, nôi dung dê xuât di,r an cüa TJBND huyn Quê Son là chua thông 
nhât vOi danh mic duçc Trung uo'ng thông báo. Do d, dé nghj SO Kê hoach va 
Dau tu lam vic iai  vói huyn ni dung trên, dông thO'i tham khào kiên cüa SO' 
Nong nghip và Phat triên Nông thôn ye chuong trInh thirc hin và quy hoach 
bô trI dan cii quy hoach giai doan 2016 — 2020 và dlnh huOng den nArn 2025 de 
xác djnh quy mô dâu Ui tirng diem tái djnh cii phii hqp, phat huy hiu qua dâu 
tu. 

-V ngun vn và khã nAng can di vn: Tai  Quyt djnh s 4122/QD-
UBND ngày 18/12/2020 cüa UBND tinh Quáng Nam ye Giao chi tiêu ké hoach 
phát triên kinh tê - xã hi và D toán ngn sách nhà nuO'c nAm 2020, nguOn dir 
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-  

phông ngân sách trung uong h trq dã dr ngun 255.000 triu dèng cho 7 dir an, 
trong do có dir an nay. Tuy nhien chua duçic giao cii the ye tong mic dâu ti.r 
cüng nhii mi1rc bô trI von nãm 2020. 

D nghi S& K hoch và Du tu kim tra rà soát d phân b k hoch v6n 
2020 cho 7 dir an khOng qua so tiên trén, dông thi xác djnh tOng mic dâu tu 
phi hpp dé dtxa vào Ke hoch dâu tu cong giai don 202 1-2025. 

Trên day là mt s kin tharn gia ciia So Tài chInh v 2 dx an cña huyn 
Quê Sofl, dê nghi SO Kê hoach và Dâu tu nghiên ctru tOng hop./. 

Trmn Quc Tun 
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UBND TINH QUANG NAM 
SO TAT CH!NH 

S: '4O /STC-DT 

V/v: Bô sung kin thm djnh 
nguôn von và khã näng cn dôi von 
dr an Dixàig giao thông kêt nôi các 
tiêu vüng san xuât, nguyen lieu nông 
lam nghip vó'i các kim, ciim cong 
nghip Dông Quê Scm. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap — Tir do — Hanh phñc  

Quáng Narn, ngày tháng 3 nãrn 2020 

Kinh gi:ri: SO' K hoch và Du tu. 

Ngày 1 1/3/2020 SO' Tài chInE Quâng Nam dà có Cong van s 597/STC-
DT go'i So' Kë hoch và Dâu tu ye thâm dinE nguôn von và khâ näng can dOi 
vOn du an Du'O'ng giao thông két nôi các tiêu vüng san xuât, nguyen lieu 
nông lam nghipvó'i các khu, ciim Cong nghip Bong Quê So'n, trong do Co 
ni dung: Phân vOn huyn d kiên phâi dOi üg khá lO'n, dê nghj So' Kê ho.ch 
dâu tu lam vic them vó'i huyn ye van dê nay. 

Nay UBND huyn Qu Smi có COng van s 200/UBND-KT ngày 
16/3/2020 giái trInh và cam ket phanvôn dOi rng ngân sách huyn tr nguOn von 
dâu tu tp trung theo phân cap, nguOn thu si:r diing dat và nguOn huy dng hp'p 
pháp khác... và dê nghi. trInh cap Co thâm quyên phê duyt chü truong dâu tu dir 
an trên. 

Dng thOi So' K hoch và Du tu có COng van s 390/SKHDT-KTN 
ngày 19/3/2020 dê nghj SO' Tài chInE có kiên bO sung ni dung nay. 

V vn d ny SO' Tài chInh có kin nhu sau: 
Nu huyn thirc hin ding cam kt và SO' K hoch và Du tix xét thy dir 

an nay là khà thi thI trInh cap có thâm quyên quyêt djnh dâu tu dir an. 

Trên day là mt s kin tham gia cña SO' Tài chInh, d nghi, SO' K 
hoch và Dâu tu tong hcp trInh UBND tinh./. 

.T'/o'i n/i in: 
- Nhu' trên; 
- UBND Quê Son; 

BGE; 
- Lu'u: VT, DT. 

 

Trãn Quc Tun 



 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẾ SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 67 /BC-UBND Quế Sơn, ngày 04 tháng 03 năm 2020 
  

BÁO CÁO  

 ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ  

Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm 

nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn,  

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

Địa điểm: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020.  

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết 

nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công 

nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung 

chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:  

1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu 

nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: B. 

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

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

   Đại diện chủ đầu tư: Ban QL Dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

6. Tổng mức đầu tư của dự án: 339.984.763.000 đồng. 

(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, bảy 

trăm sáu mươi ba ngàn đồng y). 

Trong đó: 

Năm 

Nguồn vốn 

ngân sách 

Trung ƣơng 

Nguồn vốn 

ngân sách 

huyện 

Tổng cộng 

Năm 2020 150.000.000.000 0 150.000.000.000 



 2 

Năm 2021  61.000.000.000 61.000.000.000 

Năm 2022  65.000.000.000 65.000.000.000 

Năm 2023  63.984.763.000 63.984.763.000 

Tổng cộng 150.000.000.000 189.984.763.000 339.984.763.000 

 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN: 

A. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC DỰ ÁN 

1.1. Vị trí địa lý: 

- Quế Sơn là huyện trung du của tỉnh Quảng Nam. Tổng diện tích tự nhiên 

của huyện 257,46 km
2
, nằm cách tỉnh lỵ Tam Kỳ 30 km về phía Tây Bắc, cách 

thành phố Đà Nẵng 40 km về phía Tây Nam. 

- Có tọa độ địa lý: 

+ Từ 150 38’25’’- 150 49’51’’ vĩ độ Bắc. 

+ Từ 1080 06’58’’- 1080 20’51’’ kinh độ Đông. 

Ranh giới hành chính được xác định như sau: 

- Phía Bắc giáp      : huyện Duy Xuyên 

- Phía Nam giáp     : huyện Hiệp Đức 

- Phía Đông giáp    : huyện Thăng Bình 

- Phía Tây giáp      : huyện Nông Sơn 

1.2. Địa hình:  

- Địa hình Quế Sơn có trên 60% diện tích là vùng đồi núi, phía Tây có các 

dãy núi cao như: Bàn Cờ (1.037 m), Hòn Tàu - Đèo Le (953 m)... Vùng đồng 

bằng nhỏ hẹp ở phía Đông và xen kẽ giữa các khu vực đồi gò. Phân theo 3 dạng 

địa hình: 

+ Địa hình đồi núi cao: Tập trung ở phía Tây, chiếm trên 60% tổng diện 

tích tự nhiên. Độ cao trung bình 500-1000 m. 

+ Địa hình gò đồi: Là vùng tiếp giáp giữa núi cao và vùng đồng bằng, độ 

cao trung bình 50-150 m. Phân bố chủ yếu ở vùng trung, diện tích chiếm khoảng 

30% tổng diện tích tự nhiên. 

+ Vùng đồng bằng: Tập trung ở phía Đông và xen kẽ giữa các vùng gò 

đồi. 

- Nhìn chung, địa hình huyện Quế Sơn phân bố thấp dần từ Tây sang 

Đông, trong đó hơn 60% địa hình đồi núi cao, về mùa mưa sẽ gây ra hiện tượng 

xói mòn đất và thoái hóa đất. Còn lại là địa hình đồng bằng, với địa hình này 

luôn được phù sa bồi đắp nên thích hợp cho sản xuất nông nghiệp. 

1.3. Thời tiết khí hậu: 

- Huyện Quế Sơn nằm  phía Đông dãy Trường Sơn và phía Nam đèo Hải 
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Vân, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa. 

- Nhiệt độ trung bình hằng năm: 25,7
0
c, nhiệt độ cao  từ tháng 4 đến tháng 

8, nhiệt độ thấp từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Mùa mưa kéo dài từ tháng 9 

đến tháng 12. Lượng mưa trung bình trong năm là 2.531,5mm. 

- Huyện Quế Sơn chịu chế độ gió mùa chi phối: gió Tây Nam và gió Đông 

Nam hoạt động từ tháng 3 đến tháng 7, gió Đông Bắc hoạt động từ tháng 10 đến 

tháng 2 năm sau. Hằng năm thường xuất hiện từ 8 đến 10 cơn bão ảnh hưởng 

đến huyện. Bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 11 kết hợp với mưa lớn 

gây ra lũ lụt. 

   1.4 Diện tích : Tổng diện tích tự nhiên: 25.746,1 ha 

Trong đó : 

- Đất nông nghiệp  : 21.172 ha. 

- Đất phi nông nghiệp : 4.127,9 ha.  

- Đất chưa sử dụng : 446,41 ha. 

1.5. Đơn vị hành chính: Toàn huyện có 14 đơn vị hành chính, bao gồm 

các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An, Quế Cường, Phú Thọ, 

Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, Quế An, Quế Long, Quế Phong và 

thị trấn Đông Phú. Trong đó: có 01 thị trấn (thị trấn Đông Phú) và 01 xã miền 

núi (xã Quế Phong). 

1.6. Hiện trạng kinh tế - xã hội 

1.6.1. Về dân số 

Theo Niên giám thống kê huyện Quế Sơn năm 2018, sơ bộ dân số huyện 

Quế Sơn năm 2018 là 84.952 người. Trong đó: khu vực thành thị là thị trấn 

Đông Phú có 8.930 người chiếm 10,51% dân số toàn huyện; khu vực nông thôn 

có 76.022 người, chiếm 89,49%, dân số toàn huyện. Mật độ dân số chung toàn 

huyện là 330 người/km
2
 (khu vực nông thôn là 311 người/km

2
, khu vực thành 

thị là 661 người/km
2
; mật độ dân số cao nhất là xã Quế Xuân 1 với 1.028 

người/km
2
, thấp nhất là xã Quế Hiệp với 85 người/km

2
).  

Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2018 chia theo địa giới hành 

chính xã, thị trấn 

Địa phương  

  

Diện tích tự 

nhiên 

Dân số trung 

bình 

Mật độ dân 

số 

(km
2
) (người) (Người/km

2
) 

Tổng số 257,46 84.952 330 

1. Thị trấn Đông Phú 13,51 8.930 655 

2. Xã Quế Xuân 1 8,12 8.348 1.028 

3. Xã Quế Xuân 2 15,64 5.716 365 

4. Xã Quế Phú 17,06 9.614 564 
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Địa phương  

  

Diện tích tự 

nhiên 

Dân số trung 

bình 

Mật độ dân 

số 

(km
2
) (người) (Người/km

2
) 

5. Xã Hương An 11,17 7.445 667 

6. Xã Quế Cường 12,34 3.947 320 

7. Xã Phú Thọ 27,11 5.483 202 

8. Xã Quế Hiệp 40,19 3.417 85 

9. Xã Quế Thuận 17,41 6.237 358 

10. Xã Quế Châu 14,32 6.357 444 

11. Xã Quế Minh 11,63 4.739 407 

12. Xã Quế An 16,44 5.140 313 

13. Xã Quế Long 21,18 3.761 189 

14. Xã Quế Phong 31,34 5.480 175 

1.6.2. Về kinh tế 

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành chủ yếu, theo niên giám 

thống kê sơ bộ năm 2018 đạt: 5.230 tỷ đồng trong đó: Giá trị sản xuất Nông – 

Lâm - Thủy sản ước đạt: 1.159 tỷ đồng; Giá trị sản xuất Công Nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp và Xây dựng ước đạt: 2.688 tỷ đồng; Giá trị TM-DV ước đạt: 2.012 

tỷ đồng. Theo số liệu báo cáo của phòng Thống kê huyện, thu nhập bình quân 

đầu người năm 2018 đạt 65 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu ngành kinh tế của 

huyện năm 2018 về Nông – Lâm – Thủy sản  19,78%; Công nghiệp – TTCN – 

Xây dựng 45,88%, Thương mại – Dịch vụ 34,34%. Số lượng hộ nghèo năm 

2018 trên toàn huyện là 1.845 tỷ lệ 2,7%. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt 94,1%. 

1.6.3. Hiện trạng về xã hội 

Trên địa bàn huyện có các danh lam, thắng cảnh đã và đang kêu gọi thu 

hút đầu tư vào: Khu du lịch sinh thái Suối Tiên (Quế Hiệp), Khu du lịch sinh 

thái Suối Nước Mát - Đèo Le (Quế Long), Hồ Giang (Quế Long), Vũng nước 

nóng Bàn Thạch (Quế Phong). Đến nay đã có một nhà đầu tư vào đầu tư Khu du 

lịch sinh thái Suối Nước Mát - Đèo Le. Có các khu di tích lịch sử: Tượng đài 

chiến thắng Cấm Dơi, Đền Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ huyện…, bình 

quân hằng năm lượng khách đến tham quan các điểm du lịch trên địa bàn huyện 

ước khoảng 07 - 08 ngàn lượt người. 

  1.7. Hiện trạng cơ sở hạ tầng 

  1.7.1. Giao thông vận tải 

Đường Quốc lộ 1A, chạy qua địa bàn huyện có chiều dài là 8,5km qua địa 

phận các xã: Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An. Đường ĐT chạy 
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qua địa bàn huyện có 02 tuyến: ĐT 611A và ĐT 611B, có tổng chiều dài tuyến 

37,5 km đã được bê tông nhựa. Theo số liệu niên giám thống kê năm 2014, hệ 

thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện: Đường QL1A do Trung ương 

quản lý: 8,5 km; Đường ĐT do tỉnh quản lý: 37,5 km; Đường ĐH do huyện 

quản lý: 288,87 km; đường ĐX do xã quản lý: 759,66 km; Bêtông GTNT 384,32 

km.  

1.7.2. Về thủy lợi 

  Có các hệ thống kênh kéo dài: Kênh Phú Ninh; Kênh Hồ Việt An… ; có 

các hồ chứa nước như hồ: Suối Tiên, Cây Thông, Hố Giang, An Long, Hố 

Giếng, Đập Vũng Tôm, Suối Tiên, đập Đá Chồng-Quế Xuân 2,… các hồ chứa 

này có dung tích và quy mô chứa từ: 0,3-6,5 triệu m
3
 và các hồ này phục vụ cho 

sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

B. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN 

ĐẦU TƢ, ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

ĐẦU TƢ 

1. Sự cần thiết đầu tƣ: 

 Với mục tiêu phát triển huyện Quế Sơn cơ bản trở thành huyện có nền 

kinh tế phát triển hiệu quả và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh phát triển công 

nghiệp, thương mại - dịch vụ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn, hình thành cơ cấu kinh tế phù hợp với định hướng của tỉnh 

và điều kiện thực tế của huyện. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá - xã 

hội, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng, đặc biệt chú trọng công 

tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Việc tập 

trung ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, đi đôi với hình thành 

và phát triển các hạt nhân, các tuyến phát triển, các vùng động lực để tạo tác 

động lan tỏa, lôi kéo sự phát triển các vùng nông thôn là việc làm hết sức quan 

trọng.  

Mặt khác mối tương quan giữa vùng nguyên liệu Công nghiệp và các khu, 

cụm công nghiệp là rất mật thiết đặc biệt là mối quan hệ về vận tải. Sau khi chủ 

trương mở rộng KCN Đông Quế Sơn được chính phủ chấp thuận thì nhu cầu về 

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lại càng trở thành bài toán khó vì hạ tầng 

trong các khu vực nguyên liệu nông, lâm nghiệp... còn thiếu, không có đường 

vận chuyển sản phẩm sau khai thác, thu hoạch, việc hình thành các vùng chuyên 

canh lâm, nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng nguyên liệu cho công 

nghiệp là rất khó khăn do chưa có hạ tầng đồng bộ. 

Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện theo 

đúng quy hoạch được phê duyệt thì việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông với 

chiến lược “giao thông đi trước một bước” trong phát triển kinh tế - xã hội là 

chủ trương đúng đắn, cần thiết nhằm tạo đột phá về đầu tư.  

Theo quy hoạch phát triển KT-XH của huyện được phê duyệt trong quyết 

định số 1284/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 về phát triển kinh tế - xã hội huyện 

Quế Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Định hướng phát triển huyện 

Quế Sơn thành 03 tiểu vùng phát triển chính:  
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 - Tiểu vùng 1 gồm các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An 

và Quế Cường (chiếm 25,64% diện tích và 39,89% dân số toàn huyện) với định 

hướng phát triển Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ.  

- Tiểu vùng 2 gồm các xã Phú Thọ, Quế Thuận, Quế Châu và Thị trấn 

Đông Phú (chiếm 27,92% diện tích và 32,85% dân số toàn huyện) với định 

hướng phát triển Thương mại - Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp. Phát huy lợi thế 

trục ĐT 611, tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối nội vùng với vùng phụ 

cận (Thăng Bình, Việt An) để tăng cường giao lưu hàng hóa, sản xuất nông lâm 

nghiệp;  

- Tiểu vùng 3 gồm các xã Quế Hiệp, Quế Long, Quế Phong, Quế An và 

Quế Minh (chiếm 46,4% diện tích và 27,2% dân số toàn huyện) với định hướng 

phát triển Nông - lâm nghiệp - du lịch. Quy hoạch các khu sản xuất gắn với đầu 

tư phát triển chế biến để nâng cao hiệu quả kinh tế nông lâm nghiệp, giảm 

nghèo.  

Về phát triển kinh tế xác định ngành nông - lâm - thủy sản là một trong 

những ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung phát triển sản xuất nông 

nghiệp toàn diện theo hướng bền vững, phát huy lợi thế các tiểu vùng, chuyển 

đổi mô hình theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả trên cơ sở tái cơ cấu 

ngành gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung đẩy mạnh kinh tế nông, lâm 

nghiệp và chăn nuôi, từng bước hình thành các vùng chuyên canh có năng suất, 

trong đó tập trung phát triển các loại cây nguyên liệu giấy, ván gỗ nhân tạo và 

các loại cây chế biến sản phẩm nông nghiệp như sắn, sả...nhằm cung cấp nguyên 

liệu cho các cụm Công nghiệp trên địa bàn: CCN Đông Phú 1, CCN Gò Đồng 

Mặt xã Quế Thuận, CCN Quế Cường, CCN Hương An, để tạo động lực cho 

phát triển của ngành công, nông nghiệp - dịch vụ.  

Để kết nối các tiểu vùng phát triển của huyện với nhau hiện tại trên toàn 

huyện mới chỉ có tuyến đường ĐT611 với vai trò là tuyến trục xương sống của 

cả vùng, nối từ Quốc lộ 1A đến các huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức. 

Tuyến đường ĐT611 được nâng cấp, mở rộng từ năm 2008 có quy mô cấp IV 

đồng bằng, nền đường rộng 9,0m, mặt đường rộng 7,0m. Theo quy hoạch tuyến 

đường này sẽ chuyển đổi dần chức năng thành đường kết nối giữa các khu vực 

đô thị của huyện. Áp lực dân số, kinh tế, văn hoá xã hội khiến tuyến đường đang 

dần trở nên quá tải, trong tương lai không đáp ứng đủ nhu cầu vận tải của vùng. 

Trong khi đó, việc tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này gặp nhiều 

khó khăn do kinh phí BTTH - GPMB quá lớn. Việc mở mới tuyến giao thông 

kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm 

công nghiệp (theo quy hoạch là tuyến đường ĐH21QS) song song với  ĐT611, 

QL14E, khớp nối với các tuyến đường ngang ĐH23QS, ĐH06QS, ĐH18QS, 

ĐH12QS, ĐH27QS, ĐH08QS tạo thành mạng lước giao thông khớp nối nội 

vùng của huyện Quế Sơn và ra ngoại vùng với Thăng Bình, Hiệp Đức. 

 Do vậy đầu tư tuyến đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, 

nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch 

được phê duyệt tại quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 là rất cần 

thiết nhằm kết nối các tiểu vùng của huyện, các xã, vùng sản xuất nguyên liệu 
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với khu Công nghiệp trọng điểm; mở rộng bố trí sắp xếp lại dân cư của huyện 

tại các vùng có nguy cơ thiên tai, sạt lở, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh 

về kinh tế xã hội. Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần 

đẩy nhanh việc chuyển dịch về cơ cấu kinh tế xã hội của địa phương cũng như 

đáp ứng được sự cần thiết về nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. 
 

2. Các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về sự phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch đầu tƣ: 

- Đầu tư xây dựng tuyến Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, 

nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, 

huyện Quế Sơn, sẽ kết nối giao thông thông suốt tạo điều kiện phát triển kinh tế 

xã hội tại địa phương. 

- Từng bước hình thành tuyến đường huyết mạch kết nối QL1 xã Hương 

An huyện Quế Sơn, nhằm phục vụ vận tải, cứu hộ cứu nạn, phát triển vùng 

Đông của tỉnh Quảng Nam theo chương trình Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng 

Nam.  

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn 

đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Quảng Nam về phê 

duyệt tại Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 11/4/2016. 

C. MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƢ 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

1.1. Mục tiêu dài hạn: 

- Từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhất là 

mạng lưới các công trình giao thông, tăng cường khả năng kết nối liên vùng đảm 

bảo giao thông thông suốt, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với 

đảm bảo an ninh - quốc phòng. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đảm bảo tăng 

cường khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ công, đồng thời từng 

bước nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa 

phương. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng tuyến vành đai giao thông  liên kết các tiểu vùng phát triển 

của huyện Quế Sơn, các xã giáp ranh của huyện Thăng Bình, vùng nguyên liệu 

chất lượng cao cho công nghiệp với các cụm Công nghiệp và KCN Đông Quế 

Sơn. Tạo ra trục xương sống thứ 2 để xây dựng các nhánh tuyến kết nối giữa 

Quốc lộ 14E và đường tỉnh ĐT.611. 

- Giảm tải cho đường tỉnh ĐT.611 (với chức năng kết nối giữa các khu 

vực đô thị của huyện) đang dần trở nên quá tải; Tạo ra cơ sở hạ tầng cho việc bố 

trí, sắp xếp lại dân cư của huyện; 

- Thu hút các nhà đầu tư và mọi nguồn vốn trong xã hội vào khu vực. 

Thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội theo hướng bền vững, phát huy lợi thế của 

từng tiểu vùng, từng tiểu ngành trong hệ thống sản xuất; chuyển đổi mô hình 

tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh 

trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
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mới tại khu vực ảnh hưởng của tuyến đường. Đây là một cơ hội phát triển vì 

tuyến đường này khi được xây dựng sẽ mang ý nghĩa như “Đường tỉnh ĐT.611 

thứ 2”.  

2. Quy mô đầu tƣ: 

2.1. Phân tích lựa chọn nội dung đầu tƣ: 

Căn cứ vào chức năng của dự án, kiến nghị đầu tư với quy mô công trình 

đường giao thông. 

2.2. Quy mô đầu tƣ:  

              a) Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật: 

TT Thông số kỹ thuật 

Đường cấp 

IV(ĐB) Km0-

Km0+460 

Đường cấp 

V(ĐB) 

Km0+460-

Km18+440 

1 Vận tốc thiết kế VTK 60  km/h 40  km/h 

2 Mặt cắt ngang   

 - Bề rộng nền đường 9,00m 7,50m 

 + Mặt đường 2x3,50m 2x2,75m 

 + Lề đường: 2x1,0m 2x1,0m 

                       Lề đường gia cố 2x0,5m 2x0,5m 

                       Lề đất 2x0,5m 2x0,5m 

 - Độ dốc mặt đường(%) 2 2 

 - Độ dốc lề đường đất % 6 6 

3 Bình đồ tuyến   

 
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới 

hạn Rmin, (m) 
125 60 

 
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông 

thường Rmin, (m) 
250 125 

 
- Bán kính đường cong tối thiểu không làm 

siêu cao (m) 
1500 600 

 - Độ dốc siêu cao tối đa (%) 7 6 

 - Đường cong Chuyển tiếp Tròn 

4 Mặt cắt dọc   

 - Dốc dọc lớn nhất(%) 6 7 

 - Bán kính đường cong đứng tối thiểu   

 + Lồi, m 2500 700 

 + Lõm, m 1000 450 

5 Tầm nhìn   

 - Tầm nhìn hãm xe (m) 75 40 

 - Tầm nhìn vượt xe (m) 350 200 

6 Tĩnh không (m)   

 - Theo chiều ngang Bằng nền Bằng nền 

 - Theo chiều đứng (m) 4,5-5,7 4,5-5,7 

7 Tần suất thủy văn thiết kế   

 - Nền đường, cầu nhỏ, cống 4% 4% 

 - Cầu trung, cầu lớn 1% 1% 

8 Kết cấu mặt đường Cấp cao A1 Cấp cao A1 
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9 Tải trọng thiết kế mặt đường Trục xe 10T Trục xe 10T 

10 
Tải trọng thiết kế công trình vĩnh cửu: cầu, 

cống 
HL93 HL93 

11 Nút giao, đường giao 
Cùng mức, 

khác mức 
Cùng mức 

Ghi chú: - Trị số quy phạm thiết kế chủ yếu lấy theo TCVN 4054-2005.  

b) Quy mô đầu tư dự án: 

b.1. Chiều dài tuyến: Khoảng 18.44 km. 

 b.2. Bình đồ tuyến dự kiến: Điểm đầu tuyến Km0+00 xuất phát tại nút giao 

QL1 (Quy hoạch), tuyến đi mới vượt sông Ly Ly tại Km0+369.47 sau đó tuyến ven 

theo sông Ly Ly và cắt qua kênh Phú Ninh tại Km2+978.29, tiếp tục đi song song với 

kênh Phú Ninh, đi tiếp tuyến qua các thôn 4, thôn 1 xã Quế Cường và giao cắt vuông 

góc với đường sắt Bắc Nam tại Km4+316.39, đi tiếp cắt qua suối Đồng Bồ tại 

Km4+935.14 tiếp tục chập vào đường ĐH.07QS chui qua hầm chui cao tốc Đà Nằng – 

Quảng Ngãi tại Km5+806.14. Sau đó tuyến tách đi sau trạm y tế xã Phú Thọ và trường 

mầm non thôn Đông Tây và chập vào đường ĐH.07QS tại Km10+135 đến 

Km11+900, sau đó tuyến tách ra đi mới men theo danh giới xã Bình Định là các Thôn 

Đồng Thành B, Đồng Thành A, tiếp tục đi men bờ tả sông Ly Ly qua các thôn Đồng 

thành C, Khánh Đức sau đó cắt qua rìa làng thôn Xuân Cang phía giáp sông Ly Ly và 

chập vào điểm cuối tuyến nút giao G-04 tại vị trí cuối đường Chu Văn An. Các yếu tố 

kỹ thuật tuân thủ theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng. 

b.3. Quy mô mặt cắt ngang: 

Đoạn Km0+0.00-Km0+500: Nền đường có quy mô cấp IV đồng bằng mặt cắt 

rộng Bn= 9,0m; Mặt đường theo quy mô đường cấp IV đồng bằng rộng Bm = 2x3,50 

= 7,0m. Lề đường rộng Bl = 2x1,0 = 2,0 m . Lề gia cố B gia cố = 2x0,5m. Độ dốc 

ngang đường: im=2%, độ dốc ngang lề là il=6,0%. 

Đoạn Km0+500-Km18+440: Nền đường có quy mô cấp V đồng bằng mặt cắt 

rộng Bn= 7.5m; Mặt đường theo quy mô đường cấp V đồng bằng rộng Bm = 2x2.75 = 

5.5m. Lề đường rộng Bl = 2x1,0 = 2,0 m . Lề gia cố B gia cố = 2x0,5m. Độ dốc ngang 

đường: im=2%, độ dốc ngang lề là il=6,0%. 

b.4. Nền đường: Nền đường đất cấp 3 đầm chặt K95, mái taluy nền đường 

đắp 1/1.5, nền đường đào 1/1.0. Bán kính cong nằm của tuyến đường đảm bảo 

theo tiêu chuẩn hiện hành, tại các ngã giao nhau thiết kế vuốt nối với bán kính 

tối thiểu R=15m. 

b.5. Mặt đường dự kiến: Mặt đường Bê tông nhựa kết hợp bê tông xi 

măng, trong đó:  

- Đoạn đường cấp IV (ĐB): Mặt đường bê tông nhựa (Eyc≥130 Mpa): Bố 

trí tại các vị trí nền đường thông thường; Kết cấu áo đường dự kiến: Áo đường 

BTN C19 (BTN hạt trung) dày 7cm, Cấp phối đá dăm loại 1 dày 18 cm, cấp 

phối đá dăm loại 2 dày 30 cm trên nền đất đầm chặt k0,98 dày 50cm. 

- Đoạn đường cấp V(ĐB): Mặt đường bê tông nhựa (Eyc≥110 Mpa): Bố trí 

tại các vị trí nền đường thông thường; Kết cấu áo đường dự kiến: Áo đường 

BTN C19 dày 7cm, Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 cm, cấp phối đá dăm loại 2 

dày 25 cm trên nền đất đầm chặt K0,98 dày 50cm. 
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- Mặt đường BTXM: Bố trí tại những nơi hay ngập nước, vùng trũng thấp. 

Kết cấu áo đường dự kiến: BTXM mác 300 dày 24cm, móng đường cấp phối đá 

dăm loại 1 dày 16cm. 

b.6. Nút giao thông: Nút giao bằng kiểu đơn giản đối với đường bộ; 01 

nút giao khác mức (Cầu vượt) tại nút giao với đường sắt Bắc Nam. 

 b.7. Công trình cấp thoát nước:  

- Thoát nước dọc: Rãnh dọc hình thang có bề rộng đáy rãnh 0,4m, chiều 

sâu rãnh 0,4m; taluy rãnh phía đường lấy 1:1, phía taluy đào lấy bằng taluy địa 

chất. Tại vị trí thoát nước của rãnh biên dẫn dòng ra xa mái tatuy nền đường đắp 

để chống xói. Trong trường hợp độ dốc dọc ≥ 6% thì gia cố rãnh bằng BTXM 

mác 200 tới phần mặt đường xe chạy. Trong trường hợp qua khu dân cư thì xây 

rãnh kín thu nước bằng BTCT. 

- Hệ thống thoát nước ngang đường: Hệ thống cống ngang đường được 

thiết kế theo yêu cầu cống nối ngang nền đường tại vị trí tụ thủy, các điểm chân 

dốc, công trình thuỷ lợi. Hệ thống cống ngang đường được phân thành 2 loại ( 

Loại 1 sử dụng cống tròn với những vị trí đắp cao, loại 2 sử dụng cống bản, 

cống hộp với các vị trí đắp thấp). Đối với mương máng thuỷ lợi trên tuyến xây 

dựng cống hộp, cống bản hoàn trả đúng mặt cắt ướt theo thoả thuận với đơn vị 

quản lý. 

b.8. Cầu trên tuyến (06 vị trí): Cầu số 1 Vượt sông Ly Ly; Cầu số 2 Cầu 

kênh Phú Ninh; Cầu số 3 Cầu vượt đường sắt; Cầu số 4 Cầu suối Đồng Bồ; Cầu 

số 5 Cầu kênh Phước Chỉ; Cầu số 6 Qua kênh tưới; 

- Kết cấu phần trên: 

+ Khổ cầu: B=0,5+8,0+0,5 = 9,0m (áp dụng cho cầu Ly Ly với nền đường 

cấp IV) 

+ Khổ cầu: B=0,5+6.5+0,5 = 7.5m (áp dụng cho các cầu còn lại với nền 

đường cấp V) 

+ Các lớp mặt cầu gồm: BTN dày 5cm, lớp phòng nước dày 0,4 cm 

+ Lan can tay vịn bằng kẽm, khe co giãn bằng thép bố trí tại 2 mố 

- Kết cấu phần dưới: 

+ Mố cầu thiết kế dạng mố tường BTCT 25 MPA. Móng mố là cọc khoan 

nồi hoặc cọc đóng. 

+ Trụ cầu thiết kế dạng trụ đặc bằng BTCT 25 MPA, móng trụ là móng 

cọc khoan nhồi hoặc cọc đóng. 

b.9. Tổ chức giao thông trên tuyến: Tổ chức giao thông trên tuyến và nút 

giao phải tuân theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ 41-2016/BGTVT. 

3. Địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

3.1. Địa điểm:  

- Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.  
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3.2. Phạm vi đầu tư: Thuộc địa phận huyện Quế Sơn, dự án đề xuất 

tuyến với tổng chiều dài 18.44km. Điểm đầu tuyến giao với QL1A (Khu công 

nghiệp Quế Sơn); Điểm cuối giao tại nút giao G04 thuộc khu quy hoạch nội 

thị thị trấn Đông Phú.  

D. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU 

TƢ, KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VIỆC 

HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ:  

a) Căn cứ lập sơ bộ tổng mức đầu tƣ: 

- Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

   - Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

- Định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo công bố số 1776/BXD-

VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. 

  - Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây 

dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây 

dựng; 

- Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết 

định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Nam  về việc ban hành cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 01/8/2006 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc ban hành giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh. 

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy 

định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

 - Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 

18/01/2018 của Bộ Tài Chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc 

nguồn vốn Nhà Nước;   

- Căn cứ Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp 

bộ phận kết cấu công trình năm 2014 (Kèm theo quyết định số 44/QĐ-BXD 

ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). 

b) Khái toán tổng mức đầu tƣ dự án: 339.984.763.000 đồng. 

 

Stt Hạng mục công việc Kinh phí  

1 Chi phí xây dựng  309.344.173.000 

2 Chi phí BTTH-GPMB 15.173.381.000 

3 Chi phí dự phòng 15.467.209.000 

  Tổng mức đầu tƣ  339.984.763.000 
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2. Phân bổ nguồn vốn đầu tƣ: 

 

Năm 

Nguồn vốn 

ngân sách 

Trung ƣơng 

Nguồn vốn 

ngân sách địa 

phƣơng 

Tổng cộng 

Năm 2020 150.000.000.000 0 150.000.000.000 

Năm 2021  61.000.000.000 61.000.000.000 

Năm 2022  65.000.000.000 65.000.000.000 

Năm 2023  63.984.763.000 63.984.763.000 

Tổng cộng 150.000.000.000 189.984.763.000 339.984.763.000 

 

E. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƢ 

1. Công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2020. 

2. Xây dựng công trình: Năm 2020 - 2023. 

F. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH 

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

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 

GIÁ TRỊ 

Giá trị trƣớc thuế 
Thuế giá trị  

gia tăng 
Giá trị sau thuế 

I CHI PHÍ BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, TĐC 

  

15.173.381.000 
 

II CHI PHÍ XÂY DỰNG:  (A+B) 

  

309.344.173.000 
 

A ĐƢỜNG 

  

201.170.270.000 
 

1 

Nền mặt đường và công trình thoát nước 

(Đường cấp IV, đồng bằng) 

 
4.089.087.000 

  

454.343.000 

  

4.543.430.000 

2 

Nền mặt đường và công trình thoát nước 

(Đường cấp V, đồng bằng) 

 
19.662.684.000 

 

176.964.156.000 

 

196.626.840.000 

B CẦU 

  

108.173.903.000 

1 

Cầu số 1 (Qua kênh tưới: cầu BTCT dự 

ứng lực dài 15m) 
2.170.597.500 

 

241.177.500 

 
2.411.775.000 

2 

Cầu số 2 (Cầu kênh Phước Chỉ: cầu BTCT 

dự ứng lực 1 nhịp dài 33m) 
6.516.996.750 

 

724.110.750 

 
7.241.107.500 

3 

Cầu số 3 (Cầu suối chợ Đụn: cầu BTCT dự 

ứng lực dài 66m) 
13.033.993.500 

 

1.448.221.500 

 
14.482.215.000 

4 

Cầu số 4 (Cầu vượt đường săt: cầu BTCT 

dự ứng lực dài 120m) 
23.698.170.000 

 

2.633.130.000 

 
26.331.300.000 

5 

Cầu số 5 (Cầu kênh Phú Ninh: cầu BTCT 

dự ứng lực dài 15m) 2.170.597.500 

 

241.177.500 

 

2.411.775.000 

6 

Cầu số 6 (Cầu vượt sông Ly Ly: cầu BTCT 

dự ứng lực dài 210m) 49.766.157.000 

 

5.529.573.000 

 

55.295.730.000 

III Chi phí Dự phòng  5% 
  

               

15.467.209.000  
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  TỔNG MỨC ĐẦU TƢ (I+II+III)     

         

339.984.763.000  
 

G. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG, 

XÃ HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI 

1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng, xã hội:  

Khu vực xây dựng dự án chủ yếu là đất ở qua khu dân cư, đất vườn và đất 

trồng cây hằng năm, nên việc tác động đến môi trường, xã hội chỉ diễn ra trong 

thời gian thi công xây dựng công trình. Đây là dự án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông, phục vụ nhu cầu dân sinh. Khi hoàn thành công trình sẽ góp phần 

tích cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. 

1.1. Phạm vi và hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng: 

- Phạm vi: Những khu vực chịu tác động trực tiếp của dự án và các vùng 

chịu tác động gián tiếp. 

- Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án khả thi và thiết kế 

xây dựng các công trình theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

của Chính Phủ. 

- Các tiêu chuẩn của nhà nước về môi trường năm 1995. 

1.2. Dự báo những tác động môi trƣờng và đề xuất biện pháp giảm 

thiểu: 

- Dự báo những tác động đối với môi trường tự nhiên và đề xuất biện 

pháp giảm thiểu: 

+ Tác động tới chất lượng môi trường không khí trong quá trình thi công 

và khai thác. 

+ Tiếng ồn trong quá trình thi công và khai thác. 

- Biện pháp giảm thiểu:  

+ Giảm thiểu bụi phát sinh do vận chuyển vật liệu thi công, xử lý chất thải 

rắn không được đốt ngoài trời, chọn địa điểm sao cho khói bụi không gây ảnh 

hưởng đến môi trường, các biện pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác động, 

thậm chí ngừng thi công cho đến khi điều kiện thích hợp được thiết lập. Giảm 

thiểu ô nhiễm không khí từ phát thải của dòng xe trong giai đoạn khai thác. Nhìn 

chung, mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công không 

ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh sống, trong giai đoạn khai thác, tiếng ồn 

phát sinh từ dòng xe vận hành trên đường là điều cần được quan tâm đặc biệt.  

- Tác động đến môi trường là không thể tránh, tuy nhiên những tác động 

đó đều có thể giảm thiểu. Bổ sung những biện pháp giảm thiểu đối với tác động 

chưa được dự báo và giải quyết các khiếu nại của địa phương về khía cạnh môi 

trường. 

2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tƣ về Kinh tế - Xã hội: 

2.1. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án: 

- Dự án được xây dựng hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới kết 

cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, tăng cường kết nối và giao 

thương hàng hóa, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản phục vụ phát triển sản xuất 
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và cải thiện đời sống của nhân dân địa phương và các vùng lân cận. 

- Đời sống của nhân dân trong vùng dự án hiện nay vẫn còn rất khó khăn, 

việc xây dựng công trình là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm phục vụ nhu cầu 

đi lại và giao thương, trao đổi hàng hóa, góp phàn tăng trưởng kinh tế, xóa đói 

giảm nghèo. 

2.2. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án: 

Dự án được đầu tư xây dựng không chỉ đáp ứng về nhu cầu dân sinh mà 

còn mang lại những hiệu quả về kinh tế xã hội, cụ thể là: 

- Đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân được thuận lợi, an toàn, nhanh 

chóng, tạo điều kiện ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển các dự án dân sinh và 

các dự án kinh tế - xã hội khác. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng tăng cường lao động 

sản xuất, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, xóa đói 

giảm nghèo, cải thiện đời sống. 

- Hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn để thúc đẩy 

các ngành kinh tế khác phát triển. 

- Đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, nông sản, thủy hải sản… tạo sự giao 

thương buôn bán trao đổi hàng hóa từ nông thôn đến với khu vực thành thị và 

ngược lại được nhanh chóng thuận lợi. 

- Góp phần tạo chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế của khu vực dự án và 

các vùng lân cận theo hướng tích cực, như thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ, 

nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hải sản... 

- Tạo sự phát triển đồng đều giữa các khu vực trên địa bàn huyện nhằm 

đẩy nhanh quá trình xây dựng trên địa bàn Quế Sơn củng như phát triển tỉnh 

Quảng Nam nói chung. 

- Phục vụ công tác chạy lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện khẩn 

cấp hoặc khi có lũ lụt, mưa bão. 

- Tạo sự chỉ đạo trực tiếp từ huyện đến xã, giúp cho công tác an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo tốt hơn, ngoài ra còn phục vụ cho nhiệm 

vụ quốc phòng khi cần thiết. 

- Gắn phát triển với bảo vệ môi trường cảnh quan, giảm nhẹ tác động của 

biến đổi khí hậu đối với môi trường sống của con người. 

I. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Cấp quyết định đầu tƣ:  

 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

2. Chủ đầu tƣ:  

 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn 

   Đại diện chủ đầu tư: Ban QL Dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn  

3. Hình thức quản lý dự án:  

Ban QL Dự án - Quỹ đất huyện trực tiếp quản lý dự án. 

4. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tƣ:  

Nguồn vốn Ngân sách Trung ương. 

5. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2020. 
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Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông 

kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm 

công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam./- 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Sở KH&ĐT tỉnh (t/đ); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu VT.  
D:\TRUNG 2020\DH 21\DUONG DH21\sua theo 15 

ty\Lan cui DH21\2. BC De xuat chu truong dau 

tu duong DH21.doc 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

ĐÃ KÝ 

 

 Đinh Nguyên Vũ 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ SƠN 

 

Số: 42 /TTr- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quế Sơn, ngày 04 tháng 03 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án  

Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp 

với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn,  

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam  

 

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

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

  Căn cứ Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020.  

 Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 07/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện về danh mục các công trình, dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2020 

trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Thông báo số 103/TB-HĐND ngày 28/02/2020 của Hội đồng nhân 

dân huyện Quế Sơn về việc Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch 

HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện ngày 

24/02/2020;  

Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường giao 

thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, 

cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam với các nội 

dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên 

liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: B. 

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

Nam. 



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

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

    Đại diện chủ đầu tư: Ban QL Dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

   7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án:  339.984.763.000 đồng. 

(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm 

sáu mươi ba ngàn đồng y). 

 

STT Hạng mục công việc Kinh phí  

1 Chi phí xây dựng  309.344.173.000 

2 Chi phí BTTH-GPMB 15.173.381.000 

3 Chi phí dự phòng 15.467.209.000 

  Tổng mức đầu tư  339.984.763.000 

 

Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian: 

 

Năm 

Nguồn vốn 

ngân sách 

Trung ương 

Nguồn vốn 

ngân sách 

huyện 

Tổng cộng 

Năm 2020 150.000.000.000 0 150.000.000.000 

Năm 2021  61.000.000.000 61.000.000.000 

Năm 2022  65.000.000.000 65.000.000.000 

Năm 2023  63.984.763.000 63.984.763.000 

Tổng cộng 150.000.000.000 189.984.763.000 339.984.763.000 

 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngân sách Trung ương: 150.000.000.000 đồng. 

- Phần ngân sách huyện đối ứng: 189.984.763.000 đồng. 

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

Công trình giao thông. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 - 2023. 

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

II. HỒ SƠ KÈM THEO: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 07 bộ. 

- Báo cáo thẩm định nội bộ: 07 bộ. 

UBND huyện Quế Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 

Nam xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đường giao 

 



thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các 

Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam./- 

 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Lưu VT. 
D:\TRUNG 2020\DH 21\DUONG DH21\3.TTr tham 

dinh nguon Duong DH 21.doc 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

ĐÃ KÝ 

                   

Đinh Nguyên Vũ 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ SƠN  

Số: 41 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quế Sơn, ngày 04tháng  03 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư dự án  

Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm 

nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn,  

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

 Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 

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

      

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020.  

  Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

 Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh Quảng Nam thẩm định báo cáo chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông 

kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm 

công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung 

chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên 

liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: B. 

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

Quảng Nam. 

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

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

    Đại diện chủ đầu tư: Ban QL Dự án - Qũy đất huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 339.984.763.000 đồng 

STT Hạng mục công việc Kinh phí  

1 Chi phí xây dựng  309.344.173.000 

2 Chi phí BTTH-GPMB 15.173.381.000 

3 Chi phí dự phòng 15.467.209.000 



STT Hạng mục công việc Kinh phí  

  Tổng mức đầu tư  339.984.763.000 

Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian: 

Năm 

Nguồn vốn 

ngân sách 

Trung ương 

Nguồn vốn 

ngân sách 

huyện 

Tổng cộng 

Năm 2020 150.000.000.000 0 150.000.000.000 

Năm 2021  61.000.000.000 61.000.000.000 

Năm 2022  65.000.000.000 65.000.000.000 

Năm 2023  63.984.763.000 63.984.763.000 

Tổng cộng 150.000.000.000 189.984.763.000 339.984.763.000 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngân sách Trung ương: 150.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện: 189.984.763.000 đồng. 

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

Công trình giao thông. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 - 2023. 

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

II. HỒ SƠ KÈM THEO: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 07 bộ. 

UBND huyện Quế Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 

Nam xem xét, thẩm định chủ trương đầu dự án Đường giao thông kết nối các 

tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp 

Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam./- 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 
D:\TRUNG 2020\DH 21\DUONG DH21\sua theo 15 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUẾ SƠN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 68 /BC-UBND 

 

Quế Sơn, ngày 04 tháng 03 năm 2020 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

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

 Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp 

với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn,  

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

Địa điểm xây dựng: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 

Sau khi xem xét, UBND huyện Quế Sơn báo cáo kết quả thẩm định nội bộ 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng 

sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế 

Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, với các nội dung như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối các 

tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp 

Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định: 

- Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

  - Căn cứ Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020.  

  - Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

III. Tổ chức thẩm định : 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: UBND huyện Quế Sơn. 

2. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp lấy ý kiến. 

Phần thứ 2 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐƢỜNG GIAO THÔNG KẾT NỐI CÁC TIỂU 

VÙNG SẢN XUẤT, NGUYÊN NÔNG, LÂM NGHIỆP VỚI CÁC KHU, CỤM 

CÔNG NGHIỆP ĐÔNG QUẾ SƠN, HUYỆN QUẾ SƠN. 

1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu 

nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, 

tỉnh Quảng Nam.  
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2. Dự án nhóm: B. 

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

Nam. 

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

5. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

Đại diện chủ đầu tư: Ban QL Dự án - Quỹ đất huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

   7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 339.984.763.000 đồng. 

(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm 

sáu mươi ba ngàn đồng y). 

Trong đó: 

Năm 

Nguồn vốn 

ngân sách 

Trung ƣơng 

Nguồn vốn 

ngân sách 

huyện 

Tổng cộng 

Năm 2020 150.000.000.000 0 150.000.000.000 

Năm 2021  61.000.000.000 61.000.000.000 

Năm 2022  65.000.000.000 65.000.000.000 

Năm 2023  63.984.763.000 63.984.763.000 

Tổng cộng 150.000.000.000 189.984.763.000 339.984.763.000 

 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngân sách Trung ương: 150.000.000.000 đồng. 

- Phần ngân sách huyện: 189.984.763.000 đồng. 

9. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Giao thông. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020 - 2023. 

11. Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

II. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định: 

1. Sự cần thiết đầu tƣ: 

 Với mục tiêu phát triển huyện Quế Sơn cơ bản trở thành huyện có nền kinh 

tế phát triển hiệu quả và bền vững trên cơ sở đẩy mạnh phát triển công nghiệp, 

thương mại - dịch vụ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, 

nông thôn, hình thành cơ cấu kinh tế phù hợp với định hướng của tỉnh và điều 

kiện thực tế của huyện. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hoá - xã hội, bảo 

vệ môi trường và củng cố an ninh, quốc phòng, đặc biệt chú trọng công tác giảm 

nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Việc tập trung ưu tiên 

phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, đi đôi với hình thành và phát triển 

các hạt nhân, các tuyến phát triển, các vùng động lực để tạo tác động lan tỏa, lôi 

kéo sự phát triển các vùng nông thôn là việc làm hết sức quan trọng.  
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Mặt khác mối tương quan giữa vùng nguyên liệu Công nghiệp và các khu, 

cụm công nghiệp là rất mật thiết đặc biệt là mối quan hệ về vận tải. Sau khi chủ 

trương mở rộng KCN Đông Quế Sơn được Chính phủ chấp thuận thì nhu cầu về 

nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lại càng trở thành bài toán khó vì hạ tầng 

trong các khu vực nguyên liệu Nông, lâm nghiệp... còn thiếu, không có đường vận 

chuyển sản phẩm sau khai thác, thu hoạch, việc hình thành các vùng chuyên canh 

lâm, nông nghiệp để tăng năng suất, chất lượng nguyên liệu cho công nghiệp là 

rất khó khăn do chưa có hạ tầng đồng bộ. 

Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện theo đúng 

quy hoạch được phê duyệt thì việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông với chiến 

lược “giao thông đi trước một bước” trong phát triển kinh tế - xã hội là chủ trương 

đúng đắn, cần thiết nhằm tạo hướng đột phá về đầu tư. 

Về phát triển kinh tế xác định ngành nông - lâm - thủy sản là một trong 

những ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp 

toàn diện theo hướng bền vững, phát huy lợi thế các tiểu vùng, chuyển đổi mô 

hình theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả trên cơ sở tái cơ cấu ngành gắn 

với xây dựng nông thôn mới. Tập trung đẩy mạnh kinh tế nông, lâm nghiệp và 

chăn nuôi, từng bước hình thành các vùng chuyên canh có năng suất, trong đó tập 

trung phát triển các loại cây nguyên liệu giấy, ván gỗ nhân tạo và các loại cây chế 

biến sản phẩm nông nghiệp như sắn, sả...nhằm cung cấp nguyên liệu cho các cụm 

Công nghiệp trên địa bàn: CCN Đông Phú 1, CCN Gò Đồng Mặt xã Quế Thuận, 

CCN Quế Cường, CCN Hương An, để tạo động lực cho phát triển của ngành 

công, nông nghiệp - dịch vụ.  

Do vậy, đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, 

nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các khu, Cụm công nghiệp, Đông Quế Sơn, 

huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam là rất cần thiết nhằm kết nối các tiểu vùng của 

huyện, các xã, vùng sản xuất nguyên liệu với khu Công nghiệp trọng điểm; mở 

rộng bố trí sắp xếp lại dân cư của huyện tại các vùng có nguy cơ thiên tai, sạt lở, 

tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh về kinh tế xã hội. Từng bước hoàn thiện hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, góp phần đẩy nhanh việc chuyển dịch về cơ cấu kinh tế xã 

hội của địa phương cũng như đáp ứng được sự cần thiết về nhu cầu đi lại của nhân 

dân trong vùng. 

2. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được lập tuân thủ theo đúng 

các quy định của pháp luật. 

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

triển kinh tế xã hội vùng: 

Dự án “Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, 

lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam” phù hợp với Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của 

UBND tỉnh Quảng Nam  về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận 

tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phù hợp với Quyết 

định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 

hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 
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sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 

11/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 

và Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020. 

 4. Sự phù với tiêu chí phân loại dự án nhóm B: Dự án đầu tư có tổng mức 

trên 80 tỷ đồng. 

5. Sự phù hợp của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Điều 35, Điều 

36 Luật Đầu tư công: 

5.1. Mục tiêu đầu tư: 

5.1.1. Mục tiêu dài hạn: 

- Từng bước hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông kết nối vùng để phục vụ 

sản xuất và dân sinh trên địa bàn huyện Quế Sơn. 

5.1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, an toàn, nhất là việc phát triển 

vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông 

Quế Sơn, huyện Quế Sơn. 

- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm 

nghèo, cải thiện đời sống cho người dân. 

- Hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của huyện để thúc đẩy các 

ngành kinh tế khác phát triển. 

- Phục vụ công tác chạy lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện biến 

đổi khi hậu. 

- Đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, nông lâm đặc sản… và phục vụ nhiệm 

vụ quốc phòng khi cần thiết. 

5.2. Quy mô đầu tư: 

5.2.1. Phân tích lựa chọn nội dung đầu tƣ: 

Căn cứ vào chức năng của dự án, kiến nghị đầu tư với quy mô công trình 

giao thông cấp V. 

5.2.2. Quy mô đầu tƣ:  

 a) Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật: 

TT Thông số kỹ thuật 

Đường cấp 

IV(ĐB) Km0-

Km0+460 

Đường cấp 

V(ĐB) 

Km0+460-

Km18+440 

1 Vận tốc thiết kế VTK 60  km/h 40  km/h 

2 Mặt cắt ngang   

 - Bề rộng nền đường 9,00m 7,50m 

 + Mặt đường 2x3,50m 2x2,75m 

 + Lề đường: 2x1,0m 2x1,0m 

                       Lề đường gia cố 2x0,5m 2x0,5m 

                       Lề đất 2x0,5m 2x0,5m 
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 - Độ dốc mặt đường(%) 2 2 

 - Độ dốc lề đường đất % 6 6 

3 Bình đồ tuyến   

 
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới 

hạn Rmin, (m) 
125 60 

 
- Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông 

thường Rmin, (m) 
250 125 

 
- Bán kính đường cong tối thiểu không làm 

siêu cao (m) 
1500 600 

 - Độ dốc siêu cao tối đa (%) 7 6 

 - Đường cong Chuyển tiếp Tròn 

4 Mặt cắt dọc   

 - Dốc dọc lớn nhất(%) 6 7 

 - Bán kính đường cong đứng tối thiểu   

 + Lồi, m 2500 700 

 + Lõm, m 1000 450 

5 Tầm nhìn   

 - Tầm nhìn hãm xe (m) 75 40 

 - Tầm nhìn vượt xe (m) 350 200 

6 Tĩnh không (m)   

 - Theo chiều ngang Bằng nền Bằng nền 

 - Theo chiều đứng (m) 4,5-5,7 4,5-5,7 

7 Tần suất thủy văn thiết kế   

 - Nền đường, cầu nhỏ, cống 4% 4% 

 - Cầu trung, cầu lớn 1% 1% 

8 Kết cấu mặt đường Cấp cao A1 Cấp cao A1 

9 Tải trọng thiết kế mặt đường Trục xe 10T Trục xe 10T 

10 
Tải trọng thiết kế công trình vĩnh cửu: cầu, 

cống 
HL93 HL93 

11 Nút giao, đường giao 
Cùng mức, 

khác mức 
Cùng mức 

 b) Quy mô đầu tư: 

b.1. Chiều dài tuyến: Khoảng 18.44 km. 

b.2. Bình đồ tuyến dự kiến: Điểm đầu tuyến nút giao G-04 tại vị trí cuối 

đường Chu Văn An cắt qua rìa làng thôn Xuân Cang phía giáp sông Ly Ly, đi 

men bờ tả sông Ly Ly qua các thôn Khánh Đức, Đồng thành C, đi tiếp men theo 

hết địa giới xã Bình Định qua thôn Đồng Thành A, Đồng Thành B và chập vào 

đường ĐH.07QS tại Km6+500 đến Km8+700 sau đó tuyến tách đi sau trạm y tế 

xã Phú Thọ và trường mầm non thôn Đông Tây, tiếp tục chập vào đường 

ĐH.07QS để chui qua hầm chui cao tốc Đà Nằng – Quảng Ngãi tại Km12+600. 

Tuyến đi mới qua các thôn 4, thôn 1 xã Quế Cường, hướng tuyến đi vuông góc 

với đường sắt Bắc – Nam, giao cắt với đường sắt bằng nút giao khác mức tại Km 

14+118.76, đi tiếp song song với kênh Phú Ninh và cắt qua kênh tại Km 

15+456.86, vượt sông Ly Ly tại Km18+65.67 và nhập vào QL1A tại 

Km18+435.14. Các yếu tố kỹ thuật tuân thủ theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng 

bằng. 
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b.3. Quy mô mặt cắt ngang:  
Đoạn Km0+0.00-Km0+500: Nền đường có quy mô cấp IV đồng bằng mặt cắt 

rộng Bn= 9,0m; Mặt đường theo quy mô đường cấp IV đồng bằng rộng Bm = 2x3,50 = 

7,0m. Lề đường rộng Bl = 2x1,0 = 2,0 m . Lề gia cố B gia cố = 2x0,5m. Độ dốc ngang 

đường: im=2%, độ dốc ngang lề là il=6,0%. 

Đoạn Km0+500-Km18+440: Nền đường có quy mô cấp V đồng bằng mặt cắt 

rộng Bn= 7.5m; Mặt đường theo quy mô đường cấp V đồng bằng rộng Bm = 2x2.75 = 

5.5m. Lề đường rộng Bl = 2x1,0 = 2,0 m . Lề gia cố B gia cố = 2x0,5m. Độ dốc ngang 

đường: im=2%, độ dốc ngang lề là il=6,0%. 

b.4. Nền đường: Nền đường đất cấp 3 đầm chặt K95, mái taluy nền đường 

đắp 1/1.5, nền đường đào 1/1.0. Bán kính cong nằm của tuyến đường đảm bảo 

theo tiêu chuẩn hiện hành, tại các ngã giao nhau thiết kế vuốt nối với bán kính tối 

thiểu R=15m. 

b.5. Mặt đường dự kiến: Mặt đường Bê tông nhựa kết hợp bê tông xi măng, 

trong đó:  

- Đoạn đường cấp IV (ĐB): Mặt đường bê tông nhựa (Eyc≥130 Mpa): Bố trí 

tại các vị trí nền đường thông thường; Kết cấu áo đường dự kiến: Áo đường BTN 

C19 (BTN hạt trung) dày 7cm, Cấp phối đá dăm loại 1 dày 18 cm, cấp phối đá 

dăm loại 2 dày 30 cm trên nền đất đầm chặt k0,98 dày 50cm. 

- Đoạn đường cấp V(ĐB): Mặt đường bê tông nhựa (Eyc≥110 Mpa): Bố trí 

tại các vị trí nền đường thông thường; Kết cấu áo đường dự kiến: Áo đường BTN 

C19 dày 7cm, Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15 cm, cấp phối đá dăm loại 2 dày 25 

cm trên nền đất đầm chặt K0,98 dày 50cm. 

- Mặt đường BTXM: Bố trí tại những nơi hay ngập nước, vùng trũng thấp. 

Kết cấu áo đường dự kiến: BTXM mác 300 dày 24cm, móng đường cấp phối đá 

dăm loại 1 dày 16cm. 

b.6. Nút giao thông: Nút giao bằng kiểu đơn giản đối với đường bộ; 01 nút 

giao khác mức (Cầu vượt) tại nút giao với đường sắt Bắc Nam. 

 b.7. Công trình cấp thoát nước:  

- Thoát nước dọc: Rãnh dọc hình thang có bề rộng đáy rãnh 0,4m, chiều sâu 

rãnh 0,4m; taluy rãnh phía đường lấy 1:1, phía taluy đào lấy bằng taluy địa chất. 

Tại vị trí thoát nước của rãnh biên dẫn dòng ra xa mái tatuy nền đường đắp để 

chống xói. Trong trường hợp độ dốc dọc ≥ 6% thì gia cố rãnh bằng BTXM mác 

200 tới phần mặt đường xe chạy. Trong trường hợp qua khu dân cư thì xây rãnh 

kín thu nước bằng BTCT. 

- Hệ thống thoát nước ngang đường: Hệ thống cống ngang đường được 

thiết kế theo yêu cầu cống nối ngang nền đường tại vị trí tụ thủy, các điểm chân 

dốc, công trình thuỷ lợi. Hệ thống cống ngang đường được phân thành 2 loại ( 

Loại 1 sử dụng cống tròn với những vị trí đắp cao, loại 2 sử dụng cống bản, cống 

hộp với các vị trí đắp thấp). Đối với mương máng thuỷ lợi trên tuyến xây dựng 

cống hộp, cống bản hoàn trả đúng mặt cắt ướt theo thoả thuận với đơn vị quản lý. 

b.8. Cầu trên tuyến (06 vị trí): Cầu số 1 Vượt sông Ly Ly; Cầu số 2 Cầu 

kênh Phú Ninh; Cầu số 3 Cầu vượt đường sắt; Cầu số 4 Cầu suối Đồng Bồ; Cầu 

số 5 Cầu kênh Phước Chỉ; Cầu số 6 Qua kênh tưới; 

- Kết cấu phần trên: 
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+ Khổ cầu: B=0,5+8,0+0,5 = 9,0m (áp dụng cho cầu Ly Ly với nền đường 

cấp IV) 

+ Khổ cầu: B=0,5+6.5+0,5 = 7.5m (áp dụng cho các cầu còn lại với nền 

đường    cấp V) 

+ Các lớp mặt cầu gồm: BTN dày 5cm, lớp phòng nước dày 0,4 cm 

+ Lan can tay vịn bằng kẽm, khe co giãn bằng thép bố trí tại 2 mố 

- Kết cấu phần dưới: 

+ Mố cầu thiết kế dạng mố tường BTCT 25 MPA. Móng mố là cọc khoan 

nồi hoặc cọc đóng. 

+ Trụ cầu thiết kế dạng trụ đặc bằng BTCT 25 MPA, móng trụ là móng cọc 

khoan nhồi hoặc cọc đóng. 

b.9. Tổ chức giao thông trên tuyến: Tổ chức giao thông trên tuyến và nút 

giao phải tuân theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ 41-2016/BGTVT. 

  5.3 Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

 5.4. Phạm vi và địa điểm đầu tư: 

  - Địa điểm: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.  

  - Phạm vi đầu tư: Thuộc địa phận huyện Quế Sơn, dự án đề xuất tuyến với 

tổng chiều dài 18.44km. Điểm đầu tuyến giao với QL1A (Khu công nghiệp 

Quế Sơn); Điểm cuối giao tại nút giao G04 thuộc khu quy hoạch nội thị thị trấn 

Đông Phú.  

 5.5 Diện tích đất cần sử dụng: Khoảng 33 ha. 

5.6 Thời gian, tiến độ thực hiện: Từ năm 2020. 

5.7 Giải pháp bảo vệ môi trường: 

- Dự báo những tác động đối với môi trường tự nhiên và đề xuất biện pháp 

giảm thiểu: 

+ Tác động tới chất lượng môi trường không khí trong quá trình thi công và 

khai thác. 

+ Tiếng ồn trong quá trình thi công và khai thác. 

- Biện pháp giảm thiểu:  

+ Giảm thiểu bụi phát sinh do vận chuyển vật liệu thi công, xử lý chất thải 

rắn không được đốt ngoài trời, chọn địa điểm sao cho khói bụi không gây ảnh 

hưởng đến môi trường, các biện pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác động, 

thậm chí ngừng thi công cho đến khi điều kiện thích hợp được thiết lập. Giảm 

thiểu ô nhiễm không khí từ phát thải của dòng xe trong giai đoạn khai thác. Nhìn 

chung, mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công không 

ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh sống, trong giai đoạn khai thác, tiếng ồn phát 

sinh từ dòng xe vận hành trên đường là điều cần được quan tâm đặc biệt.  

- Tác động đến môi trường là không thể tránh, tuy nhiên những tác động đó 

đều có thể giảm thiểu. Bổ sung những biện pháp giảm thiểu đối với tác động chưa 

được dự báo và giải quyết các khiếu nại của địa phương về khía cạnh môi trường. 

5.8 Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

5.8.1 Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

5.8.2 Khả năng cân đối vốn: 

Năm Nguồn vốn Nguồn vốn Tổng cộng 
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ngân sách 

Trung ƣơng 

ngân sách 

huyện 

Năm 2020 150.000.000.000 0 150.000.000.000 

Năm 2021  61.000.000.000 61.000.000.000 

Năm 2022  65.000.000.000 65.000.000.000 

Năm 2023  63.984.763.000 63.984.763.000 

Tổng cộng 150.000.000.000 189.984.763.000 339.984.763.000 

 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:  

Dự án được đầu tư xây dựng không chỉ đáp ứng về nhu cầu dân sinh mà 

còn mang lại những hiệu quả về kinh tế xã hội, cụ thể là: 

- Đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân được thuận lợi, an toàn, nhanh 

chóng, tạo điều kiện ổn định sản xuất, thúc đẩy phát triển các dự án dân sinh và 

các dự án kinh tế - xã hội khác. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng tăng cường lao động sản 

xuất, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm 

nghèo, cải thiện đời sống. 

- Hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn để thúc đẩy 

các ngành kinh tế khác phát triển. 

- Đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, nông sản, thủy hải sản… tạo sự giao 

thương buôn bán trao đổi hàng hóa từ nông thôn đến với khu vực thành thị và 

ngược lại được nhanh chóng thuận lợi. 

- Góp phần tạo chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế của khu vực dự án và 

các vùng lân cận theo hướng tích cực, như thúc đẩy phát triển du lịch - dịch vụ, 

nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hải sản... 

- Tạo sự phát triển đồng đều giữa các khu vực trên địa bàn huyện nhằm đẩy 

nhanh quá trình phát triển vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các 

Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn. 

- Phục vụ công tác chạy lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện khẩn 

cấp hoặc khi có lũ lụt, mưa bão. 

- Tạo sự chỉ đạo trực tiếp từ huyện đến xã, giúp cho công tác an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo tốt hơn, ngoài ra còn phục vụ cho nhiệm vụ 

quốc phòng khi cần thiết. 

- Gắn phát triển với bảo vệ môi trường cảnh quan, giảm nhẹ tác động của 

biến đổi khí hậu đối với môi trường sống của con người. 

Nội dung, quy mô, mục tiêu đầu tư dự án: Đường giao thông kết nối các 

tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp 

Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đảm bảo các nội dung theo 

quy định tại Điều 36 Luật Đầu tư công năm 2019. Đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư 

thẩm định chủ trương đầu tư và nguồn vốn, trình Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam phê duyệt để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 
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III. Kết luận: 

Dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, 

lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu 

tư và triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nội bộ của UBND huyện về chủ trương đầu tư 

dự án, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, báo cáo cấp 

có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các 

tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp 

Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam./- 

 
Nơi nhận:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu VT. 
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UỶ BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN QUẾ SƠN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:  69/BC-UBND                        Quế Sơn, ngày  04  tháng  03  năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách huyện 

đối với dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, 

 nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp  

Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

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

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

sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 07/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện về danh mục các công trình, dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2020 

trên địa bàn huyện; 

Xét Tờ trình số 27/TTr-BQL ngày 21/02/2020 của Ban Quản lý dự án – Quỹ 

đất huyện Quế Sơn về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân 

sách huyện cho dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên 

liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Thông báo số 103/TB-HĐND ngày 28/02/2020 của Hội đồng nhân 

dân huyện Quế Sơn về việc Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch 

HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện ngày 24/02/2020; 

Trên cơ sở kế hoạch vốn UBND tỉnh giao cho UBND huyện Quế Sơn năm 

2020 để đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên 

liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế 

Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nhằm đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn đầu tư công trình 

này, UBND huyện đã tổ chức thẩm định phần nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn từ ngân sách huyện cho dự án và báo cáo kết quả thẩm định như sau: 
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PHẦN THỨ NHẤT 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

        Tờ trình số 27/TTr-BQL ngày 21/02/2020 của Ban Quản lý dự án – Quỹ đất 

huyện Quế Sơn về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách 

huyện cho dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu 

nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, 

tỉnh Quảng Nam; 

II. Căn cứ pháp lý thẩm định: 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Văn bản số 8472/BKHĐT-TH ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020; 

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

Quảng Nam về việc gia0 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 07/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện về danh mục các công trình, dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2020 

trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Thông báo số 103/TB-HĐND ngày 28/02/2020 của Hội đồng nhân 

dân huyện Quế Sơn về việc Kết luận của đồng chí Lê Tấn Trung - Chủ tịch 

HĐND huyện tại cuộc họp giao ban Thường trực HĐND huyện ngày 24/02/2020; 

III.Tổ chức thẩm định: 

- UBND huyện Quế Sơn chủ trì thẩm định: 

- Phòng Tài chính – kế hoạch tham mưu đề xuất thẩm định nguồn; 

PHẦN THỨ HAI 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Thông ty chung dự án và đề xuất của cơ quan thẩm định nguồn  

1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất, nguyên liệu 

nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế Sơn, huyện Quế Sơn, 

tỉnh Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: B 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam 
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5. Chủ đầu tư dự án : UBND huyện Quế Sơn 

-  Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án – Quỹ đất huyện Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 339.984.763.000 đồng 

(Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, bảy 

trăm sáu mươi ba ngàn đồng y). 

- Nguồn ngân sách Trung ương:     150.000.000.000 đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện:              189.984.763.000 đồng. 

Năm 
Nguồn vốn ngân 

sách Trung ương 

Nguồn vốn 

ngân sách 

huyện 
Tổng cộng 

Năm 2020 150.000.000.000 0 150.000.000.000 

Năm 2021 
 

61.000.000.000 61.000.000.000 

Năm 2022 
 

65.000.000.000 65.000.000.000 

Năm 2023  63.984.763.000 63.984.763.000 

Tổng cộng 150.000.000.000 189.984.763.000 339.984.763.000 

Nguồn vốn đối: Ngân sách UBND huyện Quế Sơn chịu trách nhiệm thực 

hiện huy động từ các nguồn hợp pháp khác; nguồn vốn đầu tư theo phân cấp của 

tỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất huyện hưởng, nguồn thu hợp pháp được chi đầu 

tư, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm của huyện.  

8. Nguồn vốn ngân sách huyện thẩm định:  189.984.763.000 đồng  

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, bảy 

trăm sáu mươi ba ngàn đồng y). 

9. Lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2023. 

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

II. Ý kiến của cơ quan thẩm định:  

Công trình được đầu tư tư nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và đối 

ứng từ ngân sách huyện là phù hợp. 

III. Kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn: 

1. Về nguồn vốn:  

- Ngân sách Trung ương là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ 

đồng y). 

- Ngân sách huyện đối ứng trong thời gian 03 năm (2021 - 2023): Thực hiện 

từ các nguồn: huy động từ các nguồn hợp pháp khác; nguồn vốn đầu tư theo phân 

cấp của tỉnh, nguồn thu tiền sử dụng đất huyện hưởng, nguồn thu hợp pháp được 

chi đầu tư, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm của huyện.  
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Mức vốn ngân sách huyện bố trí cho dự án là 189.984.763.000 đồng (Bằng 

chữ: Một trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, bảy trăm sáu 

mươi ba ngàn đồng y). 

IV. Kết luận: 

Đầu tư xây dựng mới dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản 

xuất, nguyên liệu nông, lâm nghiệp với các Khu, cụm công nghiệp Đông Quế 

Sơn, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam trong năm 2020 là phù hợp với nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương, ngân sách huyện, đủ điều kiện để 

thực hiện dự án./- 

   Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT tỉnh (b/c); 

- TT.HĐND huyện (b/c); 

- CPVP 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

ĐÃ KÝ 

 

 

Đinh Nguyên Vũ 
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