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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

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

Quảng Nam, ngày        tháng       năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông 

từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (ĐH1.NTM)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Nam Trà My tại Tờ trình số 

14/TTr-UBND ngày 14/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 86/BC-

SKHĐT ngày 08/3/2021 và hồ sơ kèm theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019 và Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu 

tư công năm 2021, Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND 

tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ 

trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước; 
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện 

Nam Trà My (ĐH1.NTM); với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, 

huyện Nam Trà My (ĐH1.NTM).
2. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, khắc phục sạt lở, hư hỏng tuyến đường giao 

thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My 

(ĐH1.NTM) do bị ảnh hưởng của thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, 
phục vụ nhu cầu đi lại, ổn định đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn địa phương.
3. Dự án nhóm: B.

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

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

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

7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 150.000.000.000 đồng (Một trăm 

năm mươi tỷ đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư:
- Ngân sách tỉnh: 140 tỷ đồng;

- Ngân sách huyện Nam Trà My: Bố trí phần còn lại để thực hiện dự án.

9. Quy mô và hình thức đầu tư:

a) Quy mô đầu tư:
- Sửa chữa nền, mặt đường và công trình thoát nước trên tuyến, cụ thể:
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+ Khắc phục sửa chữa nền, mặt đường, với tổng chiều dài khoảng 16km,

trong đó chiều dài khắc phục sạt lở, xói trôi khoảng 4km, sửa chữa đoạn còn lại 
hiện trạng đường thấm nhập nhựa bị hư hỏng;

+ Xây mới 03 cầu (tại Km8+900, Km10+400 và Km13+200) thay cho 

cống đã hư hỏng hoặc bị lũ cuốn trôi, chiều dài mỗi cầu khoảng 24m;

+ Sửa chữa các đoạn taluy âm và taluy dương bị sạt lở kết hợp xây dựng
tường chắn với chiều dài khoảng 470m;

+ Khôi phục, sửa chữa cống thoát nước, rãnh dọc bị hư hỏng trên toàn

tuyến;
- Cấp đường: Đường GTNT cấp B theo TCVN10380:2014.

- Bề rộng nền đường: Bn= 5m (mặt đường và lề gia cố) + đắp đất hai bên 

lề rộng từ (0,25 - 0,5)m để giữ mặt đường.
- Khổ cầu: B = 8,0m = 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can).

- Khổ cống bằng bề rộng nền đường.
- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông xi măng hoặc láng nhựa.
- Tải trọng thiết kế: + Tính áo đường: Trục xe 10T hoặc 100kN;

 + Tính cống: H30-HK80;

 + Tính cầu: HL93.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.

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.
3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 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&ĐT, GTVT, TC;

-  UBND huyện Nam Trà My;

-  Lưu: VT,TH, TH, KTN (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Nguyễn Hồng Quang



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 
Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng 

(ĐH1.NTM), huyện Nam Trà My

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 
14/01/2021 của UBND huyện Nam Trà My thẩm định báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng 
(ĐH1.NTM), huyện Nam Trà My kèm theo Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm 
định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 
40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH1.NTM), huyện Nam Trà My, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 57/BC-

SKHĐT ngày 08/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Công văn số 386/UBND-TCKH ngày 15/01/2021 của UBND huyện 

Nam Trà My về việc cam kết bố trí vốn đối ứng thực hiện các dự án theo Quyết 
định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh.

4. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
5. Báo cáo thẩm định nội bộ số 12/BC-UBND ngày 14/01/2021 của UBND 

huyện Nam Trà My.
6. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của HĐND tỉnh về việc 

phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021;
4. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

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

5. Các văn bản liên quan khác:

Cơ quan: Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Tỉnh Quảng
Nam
Email:
skhdt@quangnam.gov.
vn
Thời gian ký:
08.03.2021 11:08:03
+07:00
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- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 
nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự 
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 
tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng 

(ĐH1.NTM), huyện Nam Trà My.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Địa điểm thực hiện: xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
6. Tổng mức đầu tư:  150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư:
- Ngân sách tỉnh: 140 tỷ đồng;
- Ngân sách huyện Nam Trà My: Bố trí phần còn lại để thực hiện dự án.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 
1. Sở Giao thông vận tải (Công văn số 461/SGTVT-QLCLCT ngày 

01/3/2021):
a) Về sự cần thiết phải đầu tư:
Tuyến đường giao thông từ QL.40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH1.NTM)
có điểm đầu tại Km88+230/QL.40B, điểm cuối tại UBND xã Trà Leng, 

tổng chiều dài khoảng 16km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối xã Trà 
Leng đi QL.40B về trung tâm huyện Nam Trà My. Hiện trạng tuyến đường cũ 
được xây dựng từ năm 2008, nền đường rộng 5m, kết cấu mặt đường thấm nhập 
nhựa rộng trung bình 3,0m đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng.

Do ảnh hưởng của mưa lũ xảy ra vào cuối tháng 10 năm 2020 đã làm một
số đoạn trên tuyến đường hư hỏng, mặt đường bị sình lún; một số vị trí bị sạt lở 
ta luy âm, ta luy dương; nhiều cống tại vị trí xung yếu bị vùi lấp, cuốn trôi, có vị 
trí bị đứt đường. Hiện tại tuyến đường mới chỉ được UBND huyện Nam Trà My 
khắc phục đảm bảo giao thông bước 1, làm ngầm tạm qua các vị trí bị đứt đường 
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để đảm bảo giao thông tạm thời, thường xuyên bị ách tắc khi có mưa lớn, giao 
thông đi lại rất khó khăn và nguy cơ mất an toàn giao thông.

Vì vậy, việc sửa chữa, khôi phục tuyến đường giao thông từ QL40B vào 
UBND xã Trà Leng là hết sức cấp thiết nhằm phục vụ tái thiết sau thiên tai, khôi 
phục sản xuất, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Về quy mô đầu tư: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát 
nước theo quy mô đường hiện trạng đang khai thác, theo đó:

- Cấp đường là đường GTNT cấp B theo TCVN10380:2014, nền rộng 5m 
(mặt đường và lề gia cố ) + đắp đất hai bên lề rộng từ 0,25 – 0,5m để giữ mặt 
đường.

- Kết cấu mặt và lề gia cố: Bê tông xi măng hoặc láng nhựa.
- Khổ cầu: 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,50m (gờ lan can) = 8,0m (đảm bảo
bề rộng 2 làn xe).
- Khổ cống bằng khổ nền đường.
- Tải trọng tính toán: Tính áo đường: trục 10T (hoặc 100kN); tính cống: 

H30 - HK80; tính cầu: HL93.
 - Tần suất thiết kế: cầu 1%; cống: 4%.
c) Các hạng mục sửa chữa:
- Xây dựng 03 cầu (tại Km8+900, Km10+400, Km13+200) thay cho các 

cống đã hỏng hoặc bị lũ cuốn trôi, phù hợp với địa hình khu vực sau khi xói lở, 
chiều dài mỗi cầu khoảng 24m (chiều dài cầu sẽ chuẩn xác sau khi triển khai 
khảo sát bước báo cáo nghiên cứu khả thi).

- Khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường với tổng chiều dài khoảng 16Km, 
trong đó, chiều dài khắc phục sạt lở, xói trôi khoảng 4Km, phần còn lại khoảng 
12Km đường nhựa cũng đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng nên cũng cần khắc phục 
(nếu bố trí được kinh phí).

- Các đoạn taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng (dài khoảng 470m): Đào bạt 
mái taluy, chỉnh tuyến vào ta luy dương, kết hợp xây dựng tường chắn để khôi 
phục nền đường.

- Khôi phục, sửa chữa cống, rãnh dọc bị hư hỏng, xói lở trên toàn tuyến 
(kiểm tra, chuẩn xác trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi).

d) Về suất đầu tư: Suất vốn đầu tư tính cho 1km đường, cho 1m2 mặt cầu là 
phù hợp.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Tuyến đường ĐH1.NTM (Trà Dơn – trà Leng) 

có điểm đầu giao với QL40B tại Km88+230, điểm cuối tại UBND xã Trà Leng, 
tổng chiều dài tuyến 16km. Đây là tuyến đường cũ đã được xây dựng từ năm 
2008, nền đường rộng 5m, kết cấu mặt đường thấm nhập nhựa rộng trung bình 
3,0m đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng. Do bị ảnh hưởng của thiên tai bảo lụt vào 
cuối tháng 10 năm 2020 nên một số đoạn trên tuyến đã bị xuống cấp nghiêm 
trọng, hầu hết mặt đường đã bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn, nhiều đoạn bị sạt 
taluy, cầu, cống, rãnh dọc bị vùi lấp, hư hỏng tìm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng 
trực tiếp đến tính mạng người dân và các phương tiện tham gia trên tuyến. Hiện 
tại tuyến đường được UBND huyện Nam Trà My khắc phục để đảm bảo giao 
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thông tạm thời qua các vị trí bị đứt đường, thường xuyên bị ách tắt khi có mưa 
lớn. Từ thực trạng nêu trên, thì việc đầu tư xây dựng tuyến Đường giao thông từ 
Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH1.NTM), huyện Nam Trà My là hết 
sức 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 từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH1.NTM), 
huyện Nam Trà My đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà 
nước.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh 
mục dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 
05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại 
của kế hoạch đầu tư công năm 2021 và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo 
cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 
12/01/2021.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án có tổng mức đầu tư 150.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm B 
theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.

5. Các nội dung quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư công:
a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư, bao gồm:
- Sửa chữa nền, mặt đường và công trình thoát nước trên tuyến, cụ thể: 
+ Xây mới 03 cầu (tại Km8+900, Km10+400 và Km13+200) thay cho cống 

đã hỏng hoặc bị lũ cuốn trôi với chiều dài mỗi cầu khoảng 24m.
+ Khắc phục sửa chữa nền, mặt đường với tổng chiều dài khoảng 16km, 

trong đó chiều dài khắc phục sạt lở, xói trôi khoảng 4km, sửa chữa đoạn còn lại 
hiện trạng đường thấm nhập nhựa bị hư hỏng.    

+ Sửa chữa các đoạn taluy âm và taluy dương bị sạt lở kết hợp xây dựng 
tường chắn với chiều dài khoảng 470m.

+ Khôi phục, sửa chữa cống thoát nước, rãnh dọc bị hư hỏng trên toàn 
tuyến.

- Đường GTNT cấp B theo TCVN10380:2014.
- Bề rộng nền đường: Bn= 5m (mặt đường và lề gia cố) + đắp đất hai bên lề 

rộng từ (0,25 - 0,5)m để giữ mặt đường.
- Khổ cầu: B=8,0m= 7m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can).
- Khổ cống bằng bề rộng nền đường.
- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông xi măng hoặc láng nhựa.
- Tải trọng thiết kế: + Tính áo đường: Trục xe 10T hoặc 100kN;

+ Tính cống: H30-HK80;
+ Tính cầu: HL93.

b) Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, 

tỉnh Quảng Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân 
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sách tỉnh và ngân sách huyện là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn 
ngân sách tỉnh đã được thẩm định nguồn vốn cho dự án là 140 tỷ đồng (giai 
đoạn 2021-2024) tại Báo cáo số 57/BC-SKHĐT ngày 08/02/2021 của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư; phần vốn ngân sách huyện cân đối bố trí 10 tỷ đồng (giai đoạn 
2022-2024) theo Công văn số 38/UBND-TCKH ngày 15/01/2021 của UBND 
huyện Nam Trà My là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án.

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

e) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 
hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

6. Ý kiến của các đơn vị thẩm định:
- Việc khái toán tổng mức đầu tư được lập trên cơ sở khảo sát sơ bộ, bóc 

tách khối lượng để lập dự toán và suất đầu tư theo Quyết định số 65/QĐ-BXD 
ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng để lập nên tổng mức đầu tư, việc khái toán 
kinh phí xây dựng đã được Sở Giao thông vận tải xác định là phù hợp với khối 
lượng các hạng mục sửa chữa, giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong 
bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá 
theo quy định hiện hành, yêu cầu không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt 
tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền. 

- Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 
hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 
hiện hành.

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

xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã 
Trà Leng (ĐH1.NTM), huyện Nam Trà My.

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

 Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBND huyện Nam Trà My (đ/biết);
- Lưu: VT, TĐDA (Toàn).

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao





 UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn thực hiện

đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng 
(ĐH1.NTM), huyện Nam Trà My

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My.

  

Theo đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 

Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH1.NTM) của 

UBND huyện Nam Trà My tại Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 14/01/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực 

hiện đầu tư dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng 

(ĐH1.NTM) như sau:

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

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 11/BC-UBND ngày 

14/01/2021 của UBND huyện Nam Trà My.

2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 12/BC-UBND 

ngày 14/01/2021 của UBND huyện Nam Trà My.

3. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 01/11/2021 của Thường trực HĐND 

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

năm 2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH 

ngày 31/12/2020.

4. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 

các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 

tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

5. Công văn số 38/UBND-TCKH ngày 15/01/2021 của UBND huyện 

Nam Trà My về việc cam kết bố trí vốn đối ứng thực hiện dự án theo Quyết định 

số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh.
II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

Cơ quan: Sở Kế hoạch
và Đầu tư, Tỉnh Quảng
Nam
Email:
skhdt@quangnam.gov.
vn
Thời gian ký:
08.02.2021 09:08:44
+07:00
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chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

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 

100/SKHĐT-QHTH ngày 19/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định
1. Tên dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng 

(ĐH1.NTM).
2. Dự án nhóm: Nhóm B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Nam Trà My.

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

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 150.000 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách tỉnh 140.000 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách huyện Nam Trà My 10.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách tỉnh 140.000 triệu 

đồng.
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông.

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 - 2024.

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

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 207/STC-ĐT 

ngày 27/01/2021 của Sở Tài chính)

- Về chủ trương đầu tư
Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của UBND huyện Nam Trà My, 

dự kiến tổng mức đầu tư của dự án 150.000 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân 

sách tỉnh 140.000 triệu đồng và nguồn ngân sách huyện 10.000 triệu đồng; thời 
gian thực hiện 2021 - 2024.

Tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu 

tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước, trong đó có  

dự án này.
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- Về nguồn vốn đầu tư
Tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về phương án phân bổ 

kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, Thường trực HĐND 

tỉnh đã thống nhất danh mục dự án và mức bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho 

các dự án khắc phục bão lụt, dự án cấp thiết và dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 

với tổng số tiền 294.813 triệu đồng theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 

7776/UBND-TH ngày 31/12/2020, trong đó có dự án Đường giao thông từ Quốc 

lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH1.NTM) do UBND huyện Nam Trà My làm 

chủ đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư 140.000 triệu đồng, dự kiến kế hoạch năm 

2021 bố trí cho dự án 39.000 triệu đồng.
Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát để tham mưu UBND 

tỉnh xử lý đảm bảo nguồn vốn thực hiện năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình thủ tục đầu tư
Dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại 

Công văn số 05/HĐND-VP ngày 01/11/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh 

tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020. UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021.

UBND huyện Nam Trà My đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Về tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư dự án dự kiến tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 

31/12/2020 của UBND tỉnh là 140.000 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư xác 

định tổng mức đầu tư trên cơ sở báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do UBND 

huyện Nam Trà My lập qua khảo sát thực tế.

3. Về nguồn vốn đầu tư
Đối với nguồn ngân sách huyện: UBND huyện Nam Trà My đã cam kết 

bố trí từ nguồn ngân sách huyện tại Công văn số 38/UBND-TCKH ngày 

15/01/2021 và bố trí kế hoạch vốn từ năm 2022 - 2024.

Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Tại Công văn số 05/HĐND ngày 

01/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án từ nguồn ngân 

sách tỉnh trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH 

ngày 31/12/2020.

4. Về cân đối nguồn vốn
Đối với nguồn ngân sách huyện: Tại Công văn số 38/UBND-TCKH ngày 

15/01/2021, UBND huyện Nam Trà My thống nhất bố trí 10.000 triệu đồng từ 

nguồn ngân sách huyện thực hiện đầu tư dự án từ năm 2022 - 2024.

Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí 140.000 triệu đồng thực hiện đầu tư dự án 
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phù hợp với khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh.
5. Mức vốn bố trí nguồn vốn
Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh bố trí 140.000 triệu đồng từ 

nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 04 năm, 
kể từ năm 2021.

III. Kết luận
Dự án Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng 

(ĐH1.NTM) do UBND huyện Nam Trà My lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư, dự kiến có tổng mức đầu tư 150.000 triệu đồng; dự án đã được Thường trực 

HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án từ nguồn ngân sách tỉnh tại Công văn số 

05/HĐND ngày 01/11/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 

7776/UBND-TH ngày 31/12/2020. UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, 
trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND 

ngày 12/01/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 

trí 140.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh phù hợp trong khả năng cân đối 
thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 04 năm, kể từ năm 2021.

Đề nghị UBND huyện Nam Trà My hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định 

báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo; cân đối nguồn vốn từ nguồn ngân sách huyện thực hiện đầu 

tư phần còn lại là 10.000 triệu đồng.
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lưu: VT, QHTH, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 







UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ TÀI CHÍNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan

V/v: Tham gia ý kiến thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn với các dự án khởi công mới 
năm 2021.

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Sở Tài chính Quảng Nam nhận được Công văn số 100/SKHĐT-QHTH ngày 

19/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án khởi công mới năm 2021; kèm theo 

các Tờ trình: số 12/TTr-UBND và số 14/TTr-UBND cùng ngày 14/01/2021 của 

UBND huyện Nam Trà My và số 11/TTr-UBND ngày 11/01/2021 của UBND 

huyện Núi Thành, gồm 03 dự án: Đường giao thông Trà Mai – Trà Vân – Trà Vinh 

(ĐH5.NTM); Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng 

(ĐH1.NTM);  Đầu tư tuyến đường vào khu xử lý rác thải Tam Xuân II.

Về vấn đề này, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương đầu tư: 
- Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của UBND huyện Nam Trà My, 

gồm 02 dự án là Đường giao thông Trà Mai – Trà Vân – Trà Vinh (ĐH5.NTM) và 

Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH1.NTM), dự kiến 

tổng mức đầu tư của mỗi dự án là 150.000 triệu đồng, trong đó: nguồn vốn ngân 

sách tỉnh là 140.000 triệu đồng và nguồn ngân sách huyện là 10.000 triệu đồng; 
thời gian thực hiện: 2021-2024.

- Theo báo cáo đề xuất chủ trương của UBND huyện Núi Thành, dự án Đầu 

tư tuyến đường vào khu xử lý rác thải Tam Xuân II, dự kiến tổng mức đầu tư là 

39.873,434 triệu đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh là 30.000 triệu đồng và 

nguồn ngân sách huyện là 9.873,434 triệu đồng.
- Tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các 

dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước, trong đó có 03 dự án 

này. Riêng đối với báo cáo đề xuất chủ trương của UBND huyện Núi Thành có 

thay đổi về thông tin tên dự án và dự kiến tổng mức đầu tư, cụ thể:
+ Tên dự án là Đường vào khu xử lý rác Tam Xuân II và hỗ trợ bồi thường 

và tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của khu chứa và xử lý rác thải xã 

Tam Xuân II, khác với tên dự án do UBND hiện Núi Thành đề xuất.
+  Dự kiến tổng mức đầu tư là 37.093 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Như vậy, nội dung đề xuất của UBND huyện Núi Thành về dự kiến tổng 

mức đầu tư và tên dự án là chưa thống nhất với nội dung đã được UBND tỉnh giao 

tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 nêu trên. Đề nghị Sở Kế hoạch 

và Đầu tư làm việc với huyện về nội dung này.

2. Về nguồn vốn đầu tư của 03 dự án nêu trên: 
Tại Nghị quyết số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về phương án phân bổ kế 

hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, HĐND tỉnh đã thống nhất 

Cơ quan: Sở Tài chính,
Tỉnh Quảng Nam
Email:
stc@quangnam.gov.vn
Thời gian ký:
27.01.2021 10:55:07
+07:00
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danh mục dự án và mức bố trí kế hoạch vốn năm 2021 cho các dự án khắc phục bão 

lụt, dự án cấp thiết và dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 với tổng số tiền 294.813 triệu 

đồng theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 

31/12/2020, trong đó có 3 dự án nêu trên, cụ thể:
+ Đường giao thông Trà Mai – Trà Vân – Trà Vinh (ĐH 5.NTM) do UBND 

huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư là 140.000 triệu đồng, 

dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 bố trí cho dự án là 38.000 triệu đồng.

+ Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH 1.NTM) do 

UBND huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư là 140.000 triệu 

đồng, dự kiến kế hoạch năm 2021 bố trí cho dự án là 39.000 triệu đồng.

+ Đường vào khu xử lý rác thải Tam Xuân II và hỗ trợ bồi thường và tái định cư 

các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp của khu chứa và xử lý rác thải xã Tam Xuân II do 

UBND huyện Núi Thành làm chủ đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư là 37.093 triệu đồng, 

dự kiến kế hoạch vốn năm 2021 bố trí cho dự án là 7.000 triệu đồng.

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát để tham mưu UBND tỉnh 

xử lý đảm bảo nguồn vốn thực hiện năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, đồng thời 
kiểm tra tên dự án để điều chỉnh tên dự án cho thống nhất tại các danh mục được 

UBND tỉnh ghi vốn.
Trên đây là một số ý kiến tham gia của Sở Tài chính, đề nghị Sở Kế hoạch 

và Đầu tư nghiên cứu tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- BGĐ, NS.

- Lưu: VT, ĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

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

- Đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con, tạo điều kiện thuận lợi vận tải hàng 
hoá, nông lâm đặc sản… và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết (vùng 
ATK). 

- Khắc phục hậu quả sau thiên tai, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ổn 
định sản xuất, cụ thể hóa cơ chế chính sách của Đảng và nhà nước đối với đồng 
bào vùng núi. 

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

cận. 

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

- Xây dựng tuyến đường xương sống, đi qua, kết nối các khu dân cư tập 
trung, giải quyết nhu cầu đi lại của đồng bào miền núi vùng sâu, vùng xa. 

12.2. Quy mô xây dựng:   

Sữa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước theo quy mô 

đường hiện trạng đang khai thác, theo đó:  

Cấp đường là đường GTNT cấp B theo TCVN 10380:2014. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến như sau: 

- Bề rộng nền đường B=5,0m (mặt đường và lề gia cố) + Đắp đất hai bên lề 

rộng từ 0,25m đến 0,5m. 

- Tại các vị trí đường cong có bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn chỉnh cắt tuyến 

đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật. Tại các vị trí có mái taluy hiện trạng đã ổn định kiến 

nghị châm chước bán kính đường cong nằm nhằm tận dụng nền đường cũ để tiết 

kiệm kinh phí đầu tư và đảm bảo ổn định nền đường. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng M300 dày 24cm hoặc láng nhựa. 

- Nền đường: Đạt độ chặt K95, 30cm trên cùng đạt độ chặt K98. 

- Tần suất thiết kế:    

+ Nền đường, cống: 4% 

+ Cầu: 1% (thực tiễn qua mùa mưa lũ vừa qua, cường độ mưa trên địa bàn 

huyện rất lớn vượt ngưỡng 500mm nên các công trình thoát nước lưu vực trên 

tuyến bị tắc nghẽn, dẫn đến xói lở, gây đứt gẫy nền đường, chia cắt giao thông, 

nên đề xuất tần suất thiết kế các cầu địa hình P=1% để đáp ứng cường độ mưa  
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thực tiễn trên địa bàn huyện, đồng thời tăng khả năng thoát nước và chống 

tắc nghẽn do cây trôi). 

- Khổ cống: Bằng khổ nền đường. 

- Khổ cầu: 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,50m (gờ lan can) = 8,0m.  

- Tải trọng tính toán:  

+ Áo đường: Trục 10T (hoặc 100KN). 

 + Cống: H30 - HK80. 

 + Cầu: HL93. 

Xây dựng 03 Cầu địa hình tại các vị trí sạt lở nghiêm trọng: Cầu Km8+900; 
Km10+400; Km13+200, kết cấu nhịp L=24m, tải trọng thiết kế HL93, tần suất 
P=2%, bề rộng cầu B=8,0m (khẩu độ cầu được xác định cụ thể trong bước lập báo 
cáo nghiên cáo khả thi). 

Xây dựng tường chắn taluy âm và taluy dương dài khoảng 470m tại các vị 
trí bị sạt lở nền đường nghiêm trọng. 

Xây dựng khôi phục, sữa chữa cống, rãnh dọc bị hư hỏng, xói lở trên toàn 
tuyến. 

An toàn giao thông: Xây dựng khôi phục, sữa chữa hệ thống biển báo, cột 
tiêu, cột km, cột H, tường hộ lan và các hạng mục khác theo quy chuẩn QCVN 
41:2019/BGTVT. 

12.3. Loại công trình: Giao thông. 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

1. Đánh giá về sự cần thiết đầu tư: 

Nam Trà My là một huyện vùng núi cao phía Tây tỉnh Quảng Nam, với địa 
hình miền núi hiểm trở, phức tạp, độ dốc lớn, bị chia cắt bởi nhiều sông suối nên 
Nam Trà My gánh chịu những hậu quả rất lớn do thiên tai trong thời gian qua, đặc 
biệt là cơn bão số 9 ngày 28/10 vừa qua, làm hơn chục ngôi nhà ở xã Trà Leng 
cùng 55 người, có 33 người may mắn thoát chết, 9 thi thể đã được tìm thấy, hiện 
vẫn còn 13 người đang còn mất tích.  

Không những tổn thất lớn về tính mạng con người, trong cơn bão lũ vừa 
qua còn gây thiệt hại nặng nề về vật chất, đặc biệt là hệ thống giao thông độc đạo 
kết nối từ km88+230 QL40B đến xã Trà Leng (ĐH1.NTM) dài 16km bị hư hỏng, 
kết cấu mặt đường thấm nhập nhựa đầu tư xây dựng từ năm 2008, thời gian đầu 
tư đã lâu, nên bị bong bật gần như hoàn toàn, một số đoạn tuyến bị đứt đường do 
sạt lở ta luy dương, ta luy âm, cầu cống bị cuốn trôi, đất đá, cây cối tràn lấp đường 
hoàn toàn (cụ thể tại km8+900, km10+400, km11+300, km12+450, km12+750, 

km13+200, km14+500....).    

 

















- Nam (tuyến BN2 theo quy hoạch) từ Tây Giang – Nam Giang – 

Phước Sơn – Nam Trà My. 

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

- Đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con, tạo điều kiện thuận lợi vận tải hàng 
hoá, nông lâm đặc sản… và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết 
(vùng ATK). 

2.1.2. Mục tiêu cụ thể: 
- Khắc phục hậu quả sau thiên tai, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ổn 

định sản xuất, cụ thể hóa cơ chế chính sách của Đảng và nhà nước đối với 
đồng bào vùng núi. 

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

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

- Xây dựng tuyến đường xương sống, đi qua, kết nối các khu dân cư tập 
trung, giải quyết nhu cầu đi lại của đồng bào miền núi vùng sâu, vùng xa. 

2.2. Quy mô đầu tư: 
2.2.1. Quy mô đầu tư: 
Sữa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước theo quy 

mô đường hiện trạng đang khai thác, theo đó:  
Cấp đường là đường GTNT cấp B theo TCVN 10380:2014. 

Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến như sau: 
- Bề rộng nền đường B=5,0m (mặt đường và lề gia cố) + Đắp đất hai 

bên lề rộng từ 0,25m đến 0,5m. 

- Tại các vị trí đường cong có bán kính nhỏ, khuất tầm nhìn chỉnh cắt 

tuyến đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật. Tại các vị trí có mái taluy hiện trạng đã ổn 

định kiến nghị châm chước bán kính đường cong nằm nhằm tận dụng nền 

đường cũ để tiết kiệm kinh phí đầu tư và đảm bảo ổn định nền đường. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng M300 dày 24cm hoặc láng nhựa. 

- Nền đường: Đạt độ chặt K95, 30cm trên cùng đạt độ chặt K98. 

- Tần suất thiết kế:    

+ Nền đường, cống: 4% 

+ Cầu: 1% (thực tiễn qua mùa mưa lũ vừa qua, cường độ mưa trên địa 

bàn huyện rất lớn vượt ngưỡng 500mm nên các công trình thoát nước lưu 
vực trên tuyến bị tắc nghẽn, dẫn đến xói lở, gây đứt gẫy nền đường, chia cắt 



 

giao thông, nên đề xuất tần suất thiết kế các cầu địa hình P=1% để đáp ứng 

cường độ mưa thực tiễn trên địa bàn huyện, đồng thời tăng khả năng thoát 
nước và chống tắc nghẽn do cây trôi). 

- Khổ cống: Bằng khổ nền đường. 

- Khổ cầu: 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,50m (gờ lan can) = 8,0m.  

- Tải trọng tính toán:  

+ Áo đường: Trục 10T (hoặc 100KN). 

 + Cống: H30 - HK80. 

 + Cầu: HL93. 

Xây dựng 03 Cầu địa hình tại các vị trí sạt lở nghiêm trọng: Cầu 
Km8+900; Km10+400; Km13+200, kết cấu nhịp L=24m, tải trọng thiết kế 
HL93, tần suất P=2%, bề rộng cầu B=8,0m (khẩu độ cầu được xác định cụ 
thể trong bước lập báo cáo nghiên cáo khả thi). 

Xây dựng tường chắn taluy âm và taluy dương dài khoảng 470m tại các 
vị trí bị sạt lở nền đường nghiêm trọng. 

Xây dựng khôi phục, sữa chữa cống, rãnh dọc bị hư hỏng, xói lở trên 
toàn tuyến. 

An toàn giao thông: Xây dựng khôi phục, sữa chữa hệ thống biển báo, 
cột tiêu, cột km, cột H, tường hộ lan và các hạng mục khác theo quy chuẩn 
QCVN 41:2019/BGTVT. 

2.3. Địa điểm đầu tư: 
Thuộc 02 xã Trà Dơn, Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 
2.4. Phạm vi đầu tư:  
Điểm đầu giao với tuyến đường QL40B tại Km88+230. 

Điểm cuối tại UBND xã Trà Leng.  

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng 
cân đối nguồn vốn : 

3.1. Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư:  
Căn cứ các quy định hiện hành và đơn giá xây dựng tại khu vực triển 

khai công trình, dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng công trình là: 150.000 

triệu đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).  
Trong đó: 

- Chi phí xây dựng 118.094 triệu đồng. 
- Chi phí quản lý dự án 2.480 triệu đồng. 
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 10.048 triệu đồng. 
- Chi phí khác 4.364 triệu đồng. 


































