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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  1212 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 09 tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình số 20/TTr-

UBND ngày 20/01/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 125/BC-SKHĐT 

ngày 09/3/2020 và hồ sơ kèm theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và 

Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về bổ sung dự án vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

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 Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế 

Phú - Quế Cường); với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường). 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo 

quy hoạch, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn giao 

thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 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: 99.983.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, chín 

trăm tám mươi ba triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 90.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện Quế Sơn: Bố trí phần vốn còn lại để thực hiện dự án. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: 

- Tổng chiều dài dự kiến L= 4,55Km 

- Đường cấp V đồng bằng theo TCVN 4054:2005. 

- Bề rộng nền đường: Bnền = 9,0m = 7,0m (mặt đường) + 2x1,0m (lề 

đường). Gia cố lề mỗi bên 0,5m, kết cấu giống kết cấu mặt đường. 
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- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bằng bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng. 

- Tải trọng thiết kế:    

+ Tính áo đường: Trục xe 100kN (bê tông nhựa) hoặc 10 tấn (bê tông xi 

măng); 

+ Tính cống: H30-XB80; 

+ Tính cầu: HL93. 

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

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 nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 22/BC-UBND 

ngày 20/01/2020 của UBND huyện Quế Sơn. 

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

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

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

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

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, TC, XD, GTVT; 

- UBND huyện Quế Sơn;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN.               
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\To Trinh\TT 2020\3 09.TTr PD chu truong dau tu du an MO rong 

mat duong DH3QS Que Phu Que Cuong.docx) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:  125 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  09  tháng 03 năm 2020 

BÁO CÁO 

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

Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường) 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 

20/01/2020 của UBND huyện Quế Sơn thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường) 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: 

Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường), 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 94/BC-

SKHĐT ngày 04/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 22/BC-

UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện Quế Sơn. 

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

5. Báo cáo thẩm định nội bộ số 19/BC-UBND ngày 20/01/2020 của UBND 

huyện Quế Sơn. 

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 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

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

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

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

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

Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

5. 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. 

5. Các văn bản liên quan khác: 

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

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
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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: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường). 

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. Chủ đầu tư: UBND huyện Quế Sơn. 

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

7. Tổng mức đầu tư:  99.983.000.000 đồng (Chín mươi chín tỷ, chín trăm 
tám mươi ba triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 90 tỷ đồng; 

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

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

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

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

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

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

1. Sở Giao thông vận tải (Công văn số 449/SGTVT-QLCLCT ngày 

04/03/2020): 

a) Thống nhất nội dung giải trình của UBND huyện Quế Sơn tại Văn bản 

số 66/BC-UBND ngày 03/3/2020. 

b) Về quy mô đầu tư. 

- Trường hợp lựa chọn mặt cắt ngang theo quy hoạch nông thôn mới xã Quế 

Phú là 13,5mnền = 7,5mmặt + 2x3,0mvỉa hè thì sẽ gặp khó khăn trong công tác 

GPMB, vì nhà dân hai bên đông đúc. 

- Trường hợp lựa chọn mặt cắt ngang theo quy hoạch phát triển kinh tế 

xã hội là đường cấp V đồng bằng với bề rộng 7,5mnền = 5,5mmặt + 2x1,0lề (bề 

rộng tối thiểu theo tiêu chuẩn đường cấp V) thì không đảm bảo theo yêu cầu 

phát triển. 

Do vậy, đề nghị chọn quy mô mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng 

bằng với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu sau: 
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- Mặt cắt ngang: Nền đường rộng 9m, mặt đường và lề gia cố rộng 8m. 

- Vận tốc thiết kế 40km/h. 

- Khổ cầu, cống bằng bề rộng nền đường. 

- Tải trọng thiết kế: Tính áo đường trục 100kN với Eyc khoảng 130Mpa 

(hoặc 10T đối với mặt BTXM), tính cống H30-XB80, tính cầu HL93. 

- Về kết cấu áo đường: Việc lựa chọn kết cấu mặt đường là bê tông nhựa hoặc 

BTXM đề nghị tiếp tục nghiên cứu trong bước lập Báo cáo NCKT nhằm có cơ sở 

so sánh, lựa chọn, đảm bảo tận dụng mặt đường hiện trạng để tiết kiệm. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Tuyến đường ĐH03.QS kết nối 03 xã: Hương 

An, Quế Phú và Quế Cường, huyện Quế Sơn, điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 1A tại 

Km964+350 và điểm cuối tuyến tiếp giáp với đường ĐT611 tại Km3+00. Đây là 

tuyến đường giao thông rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng 

Đông của huyện, nhằm tạo kết nối nội vùng với các tiểu vùng còn lại và khu vực 

các huyện phụ cận (Thăng Bình, Duy Xuyên) theo Quy hoạch phát triển kinh tế 

xã hội đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 

11/4/2016. Mặt khác, tuyến đường còn kết nối QL1A với khu di tích Đền thờ 

liệt sỹ Núi Quế - Anh Linh Đài, do đó việc mở rộng mặt đường ĐH3.QS là 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 Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường) đảm bảo theo trình 

tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước. 

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

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

mục dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

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

với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quế Sơn đến năm 2025, 

tầm nhìn 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1284/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2016. 

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 99.983.000.000 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: 

- Tổng chiều dài dự kiến L= 4,55km. 

- Đường cấp V đồng bằng, tốc độ thiết kế 40 km/h theo TCVN 4054-2005. 

- Bề rộng nền đường: Bn= 7,0m (mặt đường) + 2x1,0m (lề đường, gia cố lề 

mỗi bên 0,5m) =9,0m. 

- Kết cấu mặt đường: Mặt đường bằng bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng. 

- Tải trọng thiết kế:   

+ Tính áo đường: Trục xe 100kN (BTN) hoặc 10 tấn (BTXM); 

+ Tính cống: H30-XB80; 
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+ Tính cầu: HL93. 

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

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

c) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

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

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

ngân sách tỉnh đã được thẩm định nguồn vốn cho dự án là 90 tỷ đồng (giai đoạn 

2020-2022) tại Báo cáo số 94/BC-SKHĐT ngày 04/03/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; phần vốn ngân sách huyện cân đối bố trí 9,83 tỷ đồng (giai đoạn 2020-

2022) theo Báo cáo số 22/BC-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện Quế 

Sơn 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 năm 2020; qua xem xét báo cáo 

thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị 

tiến độ dự án giai đoạn 2020-2023. 

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

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

6. Ý kiến của các đơn vị thẩm định: 

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

tách khối lượng để lập nên tổng mức đầu tư, 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. Lưu ý kiến nghị của Sở Giao thông vận tải về việc lựa chọn kết cấu 

mặt đường trong bước lập báo cứu nghiên cứu khả thi nhằm so sánh, lựa chọn 

đảm bảo tận dụng được mặt đường hiện trạng để tiết kiệm. 

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 Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế 

Cường). 

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

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND huyện Quế Sơn (đ/biết); 

- Lưu: VT, TĐDA (Toàn). 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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 UBND TỈNH QUẢNG NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:  94 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 04 tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

dự án đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường), huyện Quế Sơn 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn. 

   

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

đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) của UBND huyện Quế Sơn tại Tờ trình 

số 10/TTr-UBND ngày 20/01/2020. 

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

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

dự án đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) 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 18/BC-UBND ngày 

20/01/2020 của UBND huyện Quế Sơn. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 19/BC-

UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện Quế Sơn. 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từ ngân sách 

huyện đầu tư dự án số 22/BC-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện Quế 

Sơn. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

2. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về bổ 

sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

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

hoạch đầu tư công năm 2020. 

4. Quyết định số 4122/QĐ-UBND này 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

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

năm 2020. 

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

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

tư công năm 2020. 

6. Công văn số 347/SGTVT-QLCLCT ngày 21/02/2020 của Sở Giao 
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thông Vận tải về tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư dự án đường 

ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường). 

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 

225/SKHĐT-QHTH ngày 20/02/2020 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 ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường). 

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 Quế Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Phú và xã Quế Cường, huyện Quế 

Sơn. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 99.983 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách tỉnh 90.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện Quế Sơn 9.983 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 90.000 triệu đồng. 

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

đường bộ. 

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

11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 463/STC-ĐT 

ngày 26/02/2020 của Sở Tài chính) 

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh đã thống 

nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng 

thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh đã 

giao 28 danh mục dự án khởi công mới, trong đó có dự án này. Tuy nhiên chưa 

được giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng như mức bố trí kế vốn cho dự án. 

Về mức bố trí vốn năm 2020: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân 

đối trong dự nguồn kế hoạch vốn năm 2020 là 256.663 triệu đồng cho 28 dự án 

khởi công mới để tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho dự án này phù hợp. Nhu 
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cầu vốn còn lại đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 để thực hiện dự án. 

Về tổng mức đầu tư dự án: Theo Sở Tài chính, năm 2021 là năm đầu thời 

kỳ ổn định ngân sách mới nên khả năng tăng thu, vượt thu là rất khó. Hơn nữa 

phải trích 50% nguồn tăng thu, 70% nguồn vượt thu để tạo nguồn cải cách tiền 

lương nên nguồn cân đối tăng thêm để thực hiện các đề án mới trình HĐND tỉnh 

và bổ sung vốn đầu tư gặp khó khăn. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

nghiên cứu tham mưu tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh cho dự 

án phù hợp trong khả năng cân đối vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về quy trình thủ tục đầu tư 

Dự án đã được HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 2020 

theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. 

UBND huyện Quế Sơn 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 

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Quế Sơn, UBND tỉnh báo cáo 

HĐND tỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 

11/12/2019 là 100.000 triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 90.000 triệu đồng. 

Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh chỉ giao danh mục dự án, không giao tổng mức 

đầu tư. 

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư dự án trên cơ sở 

Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh, báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư của UBND huyện Quế Sơn (99.983 triệu đồng); ý kiến thẩm 

định chủ trương đầu tư dự án đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) của Sở 

Giao thông Vận tải tại Công văn số 347/SGTVT-QLCLCT ngày 21/02/2020. 

3. Về nguồn vốn đầu tư 

Đối với nguồn ngân sách huyện: UBND huyện Quế Sơn đã thẩm định 

nguồn và khả năng cân đối nguồn từ ngân sách huyện tại Báo cáo số 22/BC-

UBND ngày 20/01/2020 và bố trí kế hoạch vốn năm 2020 - 2023. 

Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019, HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và đầu tư từ năm 2020 theo Nghị quyết số 

36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn vốn 
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ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 

của UBND tỉnh. 

4. Về cân đối vốn 

Đối với nguồn ngân sách huyện: Tại Báo cáo số Báo cáo số 22/BC-

UBND ngày 20/02/2020, UBND huyện Quế Sơn thống nhất bố trí 9.983 triệu 

đồng từ nguồn ngân sách huyện thực hiện đầu tư dự án năm 2020 - 2023. 

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

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí 90.000 triệu đồng thực hiện đầu tư phù 

hợp với khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh. 

5. Mức vốn bố trí đối với nguồn ngân sách tỉnh 

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 90.000 triệu đồng từ 

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

kể từ năm 2020. 

 III. Kết luận 

Dự án đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) dự kiến có tổng mức đầu 

tư 100.000 triệu đồng đã được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung vào kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh và đầu 

tư từ năm 2020 tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019; HĐND tỉnh bổ 

sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết 

số 35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019; UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019, UBND huyện Quế Sơn 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có tổng mức đầu tư 99.983 triệu đồng. 

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

trí 90.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và phù hợp trong khả năng cân đối 

thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 04 năm, kể từ năm 2020. 

Đề nghị UBND huyện Quế Sơn 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 9.983 triệu đồng. 

  
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, QHTH, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 Đặng Phong 



 

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 449/SGTVT-QLCLCT Quảng Nam, ngày 04 tháng 3 năm 2020 

V/v chủ trương đầu tư dự án Mở 

rộng mặt đường ĐH3.QS 

 

 

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

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 123/SKHĐT-

TĐDA ngày 05/02/2019 về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở 

rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường), Sở Giao thông vận tải đã có ý 

kiến tại Công văn số 347/SGTVT-QLCLCT ngày 21/02/2020. Theo đó, hồ sơ còn 

thiếu thông tin về số liệu đầu vào, sự khác nhau về bề rộng mặt cắt ngang giữa các 

quy hoạch nên chưa có cơ sở lựa chọn quy mô để đầu tư. Nay UBND huyện Quế 

Sơn có Văn bản số 66/BC-UBND ngày 03/3/2020 giải trình một số nội dung về hồ 

sơ đề xuất chủ trương đầu tư, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất nội dung giải trình của UBND huyện Quế Sơn tại Văn bản 

số 66/BC-UBND ngày 03/3/2020. 

2. Về quy mô đầu tư. 

- Trường hợp lựa chọn mặt cắt ngang theo quy hoạch nông thôn mới xã 

Quế Phú là 13,5mnền = 7,5mmặt + 2x3,0mvỉa hè thì sẽ gặp khó khăn trong công tác 

GPMB, vì nhà dân hai bên đông đúc. 

- Trường hợp lựa chọn mặt cắt ngang theo quy hoạch phát triển kinh tế 

xã hội là đường cấp V đồng bằng với bề rộng 7,5mnền = 5,5mmặt + 2x1,0lề (bề 

rộng tối thiểu theo tiêu chuẩn đường cấp V) thì không đảm bảo theo yêu cầu 

phát triển. 

Do vậy, đề nghị chọn quy mô mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp V đồng 

bằng với các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu sau: 

- Mặt cắt ngang: Nền đường rộng 9m, mặt đường và lề gia cố rộng 8m. 

- Vận tốc thiết kế 40km/h. 

- Khổ cầu, cống bằng bề rộng nền đường. 

- Tải trọng thiết kế: Tính áo đường trục 100kN với Eyc khoảng 130Mpa 

(hoặc 10T đối với mặt BTXM), tính cống H30-XB80, tính cầu HL93. 

- Về kết cấu áo đường: Việc lựa chọn kết cấu mặt đường là bê tông nhựa 

hoặc BTXM đề nghị tiếp tục nghiên cứu trong bước lập Báo cáo NCKT nhằm có 

cơ sở so sánh, lựa chọn, đảm bảo tận dụng mặt đường hiện trạng để tiết kiệm. 

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, thẩm định. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Giám đốc sở (thay b/c); 

- UBND huyện Quế Sơn; 

- Lưu: VT, QLCLCT. 
Tuấn\D:\HS Tham dinh\TD 2020\Chu truong dau 

tu\DH3 Que son\Y kien CTDT DH3-QS (Lan 2).doc 

KT. GIÁM ĐỐC 
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   ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẾ SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     Số: 18 /BC-UBND Quế Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2020 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án: Mở rộng mặt đƣờng ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cƣờng) 

Địa điểm XD: 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 

dự án đầu tư xây dựng; 

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; 

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

Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch, ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện Quế 

Sơn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các Dự án thuộc danh mục công trình chuẩn bị 

đầu tư năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quế Sơn; 

Uỷ ban nhân dân huyện Quế Sơn kính trình UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế 

Cường) với những nội dung như sau:  

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) 

2. Dự án nhóm: Nhóm B. 

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

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

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

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Phú, Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 99.982.503.000 đồng. 

  (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, năm trăm lẽ ba 

nghìn đồng y)  

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. 

Phân kỳ khả năng cân đối vốn thực hiện dự án:    
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 ĐVT: Triệu đồng 

Năm 
Nguồn vốn 

 NS tỉnh 

Nguồn vốn 

 NS huyện 

Nguồn vốn 

khác 

 

Tổng cộng 

Năm 2020 18.000 5.000  23.000 

Năm 2021 32.000 4. 982,503  36. 982,503 

Năm 2022 30.000   30.000 

Năm 2023 20.000   20.000 

TỔNG CỘNG 90.000 9. 982,503  99. 982,503 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.  

9. Các thông tin khác: Không có. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

I.1. 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. 

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 Vân, 

thuộc vùng khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa. 
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- Nhiệt độ trung bình hằng năm: 26
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 287,4mm. 

- 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). 

1.6. Hiện trạng kinh tế - xã hội: 

1.6.1. Về dân số: 

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

năm 2018 là 84.778 người. Trong đó: khu vực thành thị là Thị trấn Đông Phú có 8.849 

người chiếm 10,44% dân số toàn huyện; khu vực nông thôn có 75.929 người, chiếm 

89,56%, dân số toàn huyện. Mật độ dân số chung toàn huyện là 329 người/km
2
 (khu 

vực nông thôn là 311 người/km
2
, khu vực thành thị là 655 người/km

2
; mật độ dân số 

cao nhất là xã Quế Xuân 1 với 1.030 người/km
2
, thấp nhất là xã Quế Hiệp với 86 

người/km
2
).  

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

thị trấn như sau: 

Địa phƣơng  

  

Diện tích tự nhiên Dân số trung bình Mật độ dân số 

(km
2
) (người) (Người/km

2
) 

Tổng số 257,46 84.778 329 

1. Thị trấn Đông Phú 13,51 8.849 655 

2. Xã Quế Xuân 1 8,12 8.369 1.030 

3. Xã Quế Xuân 2 15,64 5.699 364 

4. Xã Quế Phú 17,06 9.577 561 

5. Xã Hương An 11,17 7.439 666 

6. Xã Quế Cường 12,34 3.909 316 

7. Xã Phú Thọ 27,11 5.486 202 

8. Xã Quế Hiệp 40,19 3.442 86 
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Địa phƣơng  

  

Diện tích tự nhiên Dân số trung bình Mật độ dân số 

(km
2
) (người) (Người/km

2
) 

9. Xã Quế Thuận 17,41 6.274 360 

10. Xã Quế Châu 14,32 6.398 446 

11. Xã Quế Minh 11,63 4.728 406 

12. Xã Quế An 16,44 5.123 311 

13. Xã Quế Long 21,18 4.009 189 

14. Xã Quế Phong 31,34 5.479 174 

1.6.2. Về kinh tế: 

- Tổng giá trị sản xuất năm 2018 đạt 7.113 tỷ đồng trong đó: Giá trị nông – lâm 

nghiệp đạt 1.083 tỷ đồng; Giá trị Công nghiệp - xây dựng cả năm đạt 4.070 tỷ đồng; 

Giá trị Thương mại – Dịch vụ cả năm ước đạt 1.960 tỷ đồng. 

- Cơ cấu các ngành (tính theo giá thực tế): Nông lâm thuỷ sản chiếm 15,23%; 

CN-TTCN và xây dựng chiếm 57,22%; TM-DV: 27,56% (so với năm 2017: ngành 

nông - lâm - thuỷ sản giảm 1,47%; công nghiệp và xây dựng tăng 1,91%; dịch vụ giảm 

0,44%). 

- Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 31 triệu đồng/người, riêng đối với xã 

Quế Phú đạt 35,46 triệu đồng/người, Quế Xuân 2 đạt 35,17 triệu đồng/người, Quế 

Châu ước đạt 34 triệu đồng/người, Quế Cường ước đạt 35 triệu đồng. 

- Tỷ lệ hộ nghèo là 6,36%, giảm 1,7% so với năm 2017. 

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 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 2016, 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 442,05 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 
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Giếng, Đập Vũng Tôm, đập Đá Chồng - Quế Xuân 2,… các hồ chứa này có dung tích 

và quy mô chứa từ: 0,3-6,5 triệu m3 và các hồ này phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 

và nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. 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.  

2.1. Sự cần thiết phải đầu tư: 

2.1.1. Đánh giá thực trạng:  

Tuyến đường ĐH3.QS  (Quế Phú – Quế Cường) đã đầu tư bê tông hoá nhưng 

với bề rộng nhỏ (4,0m) đã bị hư hỏng nhiều, mặt đường bị bong tróc, nứt, vỡ, các công 

trình trên tuyến đã xuống cấp không đảm bảo an toàn,... Mật độ giao thông ngày càng 

nhiều, nhu cầu phát triển hạ tầng cũng như phát triển kinh tế xã hội các vùng trong khu 

vực đang ngày càng cấp thiết. 

2.1.2. Sự cần thiết đầu tư:  

Để tạo điều kiện đi lại, giao thương thuận lợi cho người dân, đồng thời góp phần 

đồng bộ hoá mạng lưới giao thông khu vực theo đề án quy hoạch phát triển giao thông 

huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung, hoàn thành kế hoạch đề ra 

theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ của huyện Quế Sơn giai đoạn 2016-2020. Từng bước 

tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cho toàn huyện, đồng thời 

kết nối với khu di tích Anh linh đài xã Quế Phú nhằm phát triển du lịch. Việc nâng 

cấp, mở rộng tuyến đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường) là hết sức bức thiết. 

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

kế hoạch đầu tư. 

2.2.1. Điều kiện để thực hiện đầu tư: 

- Phù hợp với quy hoạch chung của UBND huyện. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng cũ: Tuyến đường bê tông hoá nhưng với bề rộng nhỏ 

(4,0m) đã bị xuống cấp hư hỏng nhiều, mặt đường bị bong tróc, nứt, vỡ,... chưa được 

đầu tư nâng cấp sửa chữa gây mất mỹ quan và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng 

phục vụ nhân dân huyện nhà. 

  - Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường tạo điều kiện đi lại, giao thương thuận 

lợi cho người dân, rút ngắn thời gian, đồng thời tăng hiệu quả vận tải, cũng như cơ 

hội phát triển đầu tư xây dựng các công trình dọc tuyến. Giúp xây dựng nông thôn 

mới; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế CN-TTCN, làng 

nghề; Phát triển dịch vụ, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; Nâng cấp, sửa chữa và 

xây dựng các tuyến đường ĐH; Giảm nghèo bền vững. 

Từng bước tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho việc 

ứng phó với thiên tai, bão lụt và tăng cường củng cố an ninh quốc phòng khu vực. 

Góp phần phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện quy hoạch giao thông vận tải của 

huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung giai đoạn đến năm 2020. 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện đầu tư theo kế hoạch (2020-

2023): Đáp ứng. 

 2.2.2. Nhận xét đánh giá điều kiện thực hiện đầu tư phù hợp với quy hoạch phát 

triển, kế hoạch đầu tư: Việc đầu tư nâng cấp Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - 
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Quế Cường) phù hợp với chính sách, chủ trương của huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh 

Quảng Nam nói chung. 

3. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư 

3.1. Mục tiêu đầu tư: 

3.1.1. Mục tiêu dài hạn: 

- Giúp xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế CN-TTCN, làng nghề; phát triển dịch vụ, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư 

nhân; Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng các tuyến đường ĐH; giảm nghèo bền vững. 

           - Tác động tích cực của dự án sẽ đem lại (về các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an 

ninh quốc phòng...): Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu sử 

dụng hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong khu vực được 

hưởng lợi trực tiếp từ dự án và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

3.1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Công trình được hoàn thành cải thiện điều kiện đi lại cho nhân dân của các xã 

Quế Phú, Quế Cường và Hương An của huyện, đồng thời góp phần tăng cường khả 

năng liên kết phát triển khu vực các xã Quế Phú, Hương An, Quế Cường huyện Quế 

Sơn với quốc lộ 1A; Tạo điều kiện tốt hơn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng 

cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân ở nông thôn. Tạo 

điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động 

của huyện Quế Sơn. 

- Góp phần tạo môi trường đầu tư tốt để sử dụng có hiệu quả các yếu tố và 

nguồn lực hiện có và thu hút, huy động các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển du 

lịch, các ngành dịch vụ và các dự án khu, cụm công nghiệp. 

- Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đảm bảo tăng cường khả năng tiếp cận các dịch 

vụ công, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho 

nhân dân địa phương. 

Việc đầu tư xây dựng giúp huyện giải quyết kịp thời công việc theo yêu cầu của 

tổ chức và công dân, tạo được niềm tin và nâng cao mức độ hài lòng của người dân. 

3.2. Qui mô, cấp hạng và tiêu chuẩn kỹ thuật: 

3.2.1 Cấp đường: Đường cấp V đồng bằng theo TCVN 4054-2005. Vận tốc thiết 

kế: Vtk = 40km/h 

3.2.2 Qui mô đường: 

- Chiều dài đoạn tuyến: L~ 4,546km  

- Quy mô mặt cắt ngang:  

 + Bề rộng nền đường : Bn = 9,0m 

 + Bề rộng mặt đường : Bm = 7,0m 

 + Bề rộng lề gia cố  : Blgc = 2x0,5=1,0m. 

+ Bề rộng lề đất  : Blđ = 2x0,5=1,0m. 

- Khổ cầu, cống bằng khổ nền đường. 

- Tải trọng trục 10T. 

- Tải trọng tính toán HL93 hoặc tương đương. 

3.2.3. Thiết kế cầu 
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S

tt 
Lý trình Khẩu độ, giải pháp thiết kế 

Ghi chú 

1

1 
Km0+745,63 

Cầu dầm bản BTCT 2 nhịp 8m, khổ 

cầu 9m 

Cầu bản hiện trạng đã 

xuống cấp 

1

2 
km4+159,99 

Cầu dầm bản BTCT 3 nhịp 8m, khổ 

cầu 9m 

Cầu bản hiện trạng đã 

xuống cấp 

3.3. Công tác giải phóng mặt bằng: 

Công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo mặt bằng sạch để thi công dự án.  

3.4. Địa điểm và phạm vi đầu tƣ:  

- Địa điểm xây dựng: Xã Quế Phú, Quế Cường và Hương An, huyện Quế Sơn, 

Quảng Nam. 

- Phạm vi đầu tư: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) so với 

mặt đường cũ 3m phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo khả năng thu hồi đất 

để thực hiện dự án. 

4. 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: 

4.1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ: 

a. Căn cứ lập sơ bộ tổng mức đầu tư: 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khoá 

XIII, kỳ họp thứ 7; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính Phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Nước Cộng Hoà 

Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính Phủ về việc 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình; 

Căn cứ  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng V/v 

Công bố Định mức chi phí quản lý dự  án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng V/v 

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính V/v 

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

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/07/2018 của Bộ Tài Chính V/v 

sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số: 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của 

Bộ Tài chính V/v quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/05/2017 của Bộ Xây dựng V/v 

công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình; 

Căn cứ quyết đinh số 3076/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc xác định giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam theo thông tư số: 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây Dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng khi 

xác định giá ca máy trong dự toán xây dựng công trình sử dụng ngồn vốn nhà nước; 
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Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Công bố số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố Định mức vật liệu trong xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam  về việc công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và trang thiết bị thi công trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 4460/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố xếp loại đường huyện (ĐH) và đường đô thị (ĐĐT) trên địa bàn 

tỉnh để làm cơ sở xác định giá cước vận tải đường bộ từ năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc công bố xếp loại đường tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh để xác định giá 

cước vận tải đường bộ từ năm 2018; 

Căn cứ Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc thống áp dụng nguyên giá máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; 

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

Quảng Nam về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ôtô được thanh toán 

bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng các loại mặt đường 

ĐH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Giá xăng dầu lấy theo thông báo giá của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; 

Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm xây dựng, lắp đặt; 

Căn cứ Giá vật liệu: Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

của Liên sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Nam Quý IV năm 2019. Tham khảo 

Công bố giá vật liệu xây dựng tại thành phố Đà Nẵng. 

 b. Khái toán tổng mức đầu tư dự án:  99.982.503.000 đồng. 

  (Bằng chữ: Chín chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, năm trăm lẽ ba nghìn đồng y) 

ĐVT: Đồng 

TT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 
Chi phí sau thuế 

1 Chi phí xây dựng công trình Gxd 72.675.114.000 

2 Chi phí quản lý dự án + GSĐGĐT QL 1.296.221.000 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng TV 4.724.322.000 

4 Chi phí khác CK 1.672.259.000 

5 Chi phí dự phòng DP 9.211.587.000 

6 Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư BT 10.403.000.000 

 Tổng dự toán TC 99.982.503.000 

4.2. Phân bổ nguồn vốn đầu tƣ:    
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  ĐVT: Triệu Đồng 

Năm 
Nguồn vốn 

 NS tỉnh 

Nguồn vốn 

 NS huyện 

Nguồn vốn 

khác 

 

Tổng cộng 

Năm 2020 18.000 5.000  23.000 

Năm 2021 32.000 4. 982,503  36. 982,503 

Năm 2022 30.000   30.000 

Năm 2023 20.000   20.000 

TỔNG CỘNG 90.000 9. 982,503  99. 982,503 

5.1. Công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2020 

5.2. Thi công xây dựng: Năm 2020-2023 

6. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận 

hành dự án sau khi hoàn thành: Không có 

6.1. Tổng mức đầu tƣ: 

 

BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƢ 

 

TT 
Kho¶n môc chi 

phÝ 
diÔn gi¶I thµnh tiÒn 

I 

Chi phÝ båi th-

êng hç trî t¸I 

®Þnh c   T¹m tÝnh 

10.403.000

.000 

II Chi phÝ x©y dùng   G1+...+G4 

72.675.114

.000 

2.1 Giao th«ng B¶ng THCPXD 

42.395.796

.017 

2.2 Tho¸t níc B¶ng THCPXD 

9.136.571.

217 

2.3 Cầu B¶ng THCPXD 

12.474.000

.000 

2,4 

CÊp ®iÖn, chiÕu 

s¸ng B¶ng THCPXD 

8.668.747.

049 

III 

Chi phÝ qu¶n lý 

dù  ¸n 1,957 

% * 

(Gxd+Gtb)/1,1 

1.296.221.

000 

IV 

Chi phÝ t vÊn 

®Çu t x©y dùng TV1+.....+TV23 

4.724.322.

000 

4,1 

Chi phÝ kh¶o s¸t 

giai ®o¹n lËp dù 

¸n B¶ng tÝnh riªng 

169.365.00

0 

4,2 

Chi phÝ gi¸m s¸t 

kh¶o s¸t giai 

®o¹n lËp dù ¸n B¶ng tÝnh riªng 25.405.227 

4,3 

Chi phÝ lËp dù 

¸n 0,4537 

% * 

(Gxd+Gtb)/1,1 

330.507.00

0 
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* 1,1 

4,4 

Chi phÝ thÈm tra 

dù ¸n 0,100 

% * Gxd/1,1 * 

1,1 73.079.000 

4,5 

Chi phÝ lËp b¸o 

c¸o ®¸nh gi¸ t¸c 

®éng m«i trêng T¹m tÝnh 

100.000.00

0 

4,6 

Chi phÝ ®o ®¹c, 

c¾m cäc gi¶i 

phãng mÆt b»ng B¶ng tÝnh riªng 

233.000.00

0 

4,7 

Chi phÝ thiÕt kÕ 

b¶n vÏ thi c«ng 

(GT, TN) 1,5631 

% * 

Gxd(ht)/1,1 * 

1,1 

1.000.507.

000 

4,8 

Chi phÝ Kh¶o s¸t 

bíc lËp b¶n vÏ 

thi c«ng   T¹m tÝnh 

220.000.00

0 

4,9 

Chi phÝ gi¸m s¸t 

kh¶o s¸t giai 

®o¹n lËp b¶n vÏ 

thi c«ng   T¹m tÝnh 33.000.000 

4,1 

Chi phÝ thiÕt kÕ 

b¶n vÏ thi c«ng 

h¹ng môc cÊp 

®iÖn, chiÕu s¸ng B¶ng tÝnh riªng 

172.864.00

0 

4,1

1 

Chi phÝ lËp hå 

s¬ mêi thÇu thi 

c«ng x©y dùng 0,0402 

% * Gxd/1,1 * 

1,1 hoÆc tèi 

®a 29.256.000 

4,1

2 

Chi phÝ ®¸nh gi¸ 

hå s¬ dù thÇu 

thi c«ng x©y 

dùng 0,0491 

% * Gxd/1,1 * 

1,1 hoÆc tèi 

®a 35.757.000 

4,1

3 

Chi phÝ lËp hå 

s¬ mêi thÇu l¾p 

®Æt thiÕt bÞ 0,2471 

% * Gtb/1,1 * 

1,1 hoÆc tèi 

thiÓu 21.848.000 

4,1

4 

Chi phÝ ®¸nh gi¸ 

hå s¬ dù thÇu 

l¾p ®Æt thiÕt bÞ 0,3020 

% * Gtb/1,1 * 

1,1 hoÆc tèi 

thiÓu 26.704.000 

4,1

5 

Chi phÝ lËp hå 

s¬ mêi thÇu t 

vÊn lËp TKBVTC 0,3672 

% * TV9/1,1 * 

1,1 hoÆc tèi 

thiÓu 3.674.000 

4,1

6 

Chi phÝ ®¸nh gi¸ 

hå s¬ dù thÇu t 

vÊn lËp TKBVTC 0,4488 

% * TV9/1,1 * 

1,1 hoÆc tèi 

thiÓu 4.490.000 

4,1

7 

Chi phÝ lËp hå 

s¬ mêi thÇu t 

vÊn gi¸m s¸t thi 

c«ng x©y dùng 0,3672 

% * TV20/1,1 * 

1,1 hoÆc tèi 

thiÓu 4.914.000 

4,1

8 

Chi phÝ ®¸nh gi¸ 

hå s¬ dù thÇu t 

vÊn gi¸m s¸t thi 

c«ng x©y dùng 0,4488 

% * TV20/1,1 * 

1,1 hoÆc tèi 

thiÓu 6.006.000 

4,1

9 

Chi phÝ gi¸m s¸t 

thi c«ng x©y 

dùng 1,8369 

% * Gxd/1,1 * 

1,1 

1.338.161.

000 
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4,2

0 

Chi phÝ kiÓm 

®Þnh c«ng tr×nh   T¹m tÝnh 

735.989.00

0 

4,2

1 

Chi phÝ thÈm tra 

TKBVTC 0,1119 

% * Gxd/1,1 * 

1,1 81.522.000 

4,2

2 

Chi phÝ thÈm tra 

dù to¸n 0,1074 

% * Gxd/1,1 * 

1,1 78.274.000 

V Chi phÝ kh¸c K1+....+K15 

1.672.259.

000 

5.1 

PhÝ thÈm tra dù 

¸n   5.306.000 

5.2 

PhÝ thÈm ®Þnh 

quy ho¹ch   11.415.000 

5.3 

PhÝ thÈm ®Þnh dù 

¸n   4.700.000 

5.4 

PhÝ thÈm ®Þnh 

quy ho¹ch điều 

chỉnh     28.019.000 

5.5 

PhÝ thÈm ®Þnh 

thiÕt kÕ c¬ së 0,0125 % * TM§T  12.500.000 

5.6 

PhÝ thÈm ®Þnh 

thiÕt kÕ BVTC 0,0660 % * (Gxd+Gtb) 43.704.000 

5.7 

PhÝ thÈm ®Þnh 

tæng dù to¸n 0,0635 % * (Gxd+Gtb) 42.024.000 

5,8 

Chi phí kiểm tra 

công tác nghiệm 
thu     50.000.000 

5.9 

Chi phÝ kiÓm 

to¸n 0,5750 % * TM§T  

632.500.00

0 

5.1

0 

Chi phÝ rµ ph¸ 

bom m×n Dù to¸n riªng 

200.000.00

0 

5.1

1 

Chi phÝ thÈm 

tra, phª duyÖt 

quyÕt to¸n 0,3750 % * TM§T  

375.000.00

0 

5.1

2 

Chi phÝ nghiÖm 

thu, ®ãng ®iÖn   36.809.000 

5.1

3 

LÖ phÝ thÈm 

duyÖt PCCC 0,0036 % * TM§T 3.630.000 

5.1

4 

LÖ phÝ cÊp phÐp 

x©y dùng c«ng 

tr×nh T¹m tÝnh 1.150.000 

5.1

5 

Chi phÝ thÈm 

®Þnh hå s¬ mêi 

thÇu 

0,05 % 

  33.113.614 

5.1

6 

Chi phÝ thÈm 

®Þnh kÕt qu¶ lùa 

chän nhµ thÇu 

0,05 % 

  33.113.614 

5.1

7 

Chi phÝ ®Êu nèi 

QL1A vµ §T611 
  

T¹m tÝnh 50.000.000 

5.1

8 

Chi phÝ b¶o hiÓm 

c«ng tr×nh 0,1500 % * (Gxd) 

109.275.00

0 

VI Chi phÝ dù phßng DP   

9.211.587.

000 
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6 

Dù phßng ph¸t 

sinh khèi lîng 

vµ trît gi¸ 

(K=10%) 10 

% * 

(I+II+III+IV+V

+VI) 

9.211.587.

112 

VII Tæng møc ®Çu t 
(I+II+III+IV+V+VI

+VII) 
  

99.982.503

.000 

 

6.2.  Dự kiến chi phí vận hành, bảo trì hàng năm khi dự án hoàn thành đưa vào 

sử dụng: Không tính. 

7. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trƣờng, xã hội; xác định sơ bộ 

hiệu quả đầu tƣ về kinh tế xã hội. 

7.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trƣờng, xã hội 

7.1.1. Phân tích đánh giá sơ bộ tác động của dự án đến môi trường sống: 

- Tác động tích cực:  

  + Dự án đầu tư được thực hiện sẽ tạo nên cảnh quan đẹp, hấp dẫn, tạo thuận lợi 

cho giao thông đi lại. 

  + Làm tăng tính mỹ quan, vẽ đẹp văn minh, văn hóa tại khu vực. 

  + Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

- Tác động tiêu cực: không có. 

7.1.2. Phân tích đánh giá tác động của dự án đến môi trường xã hội: 

  +Tác động tốt: Tạo điều kiện cho hàng ngàn người dân trong khu vực được 

hưởng lợi trực tiếp từ dự án. 

  + Tác động xấu: Không có. 

7.1.3. Phân tích đánh giá tác động của dự án đến cơ sở hạ tầng hiện có: Đảm bảo 

kết nối với quốc lộ 1A, ĐT611 và các tuyến ĐX trên địa bàn huyện. 

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

- Phạm vi: Những khu vực chịu tác động trực tiếp từ dự án. 

- Các tiêu chuẩn của nhà nước về môi trường. 

7.1.5. Dự báo những tác động môi trường 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. 

+ Rác thải rắn trong quá trình khai thác sử dụng công trình. 

- 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 

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, 
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trong giai đoạn khai thác, tiếng ồn phát sinh từ dòng xe vận hành trên đường là điều 

cần được quan tâm đặc biệt.  

+ Xây dựng hố xử lý rác thải rắn để thu gom và tiêu hủy rác thải y tế trong quá 

trình khai thác đưa công trình vào xử lý, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt 

của nhân dân quanh khu vực dự án. 

- 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. 

7.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội:  

- Dự án đầu tư xây dựng hoàn thành sẽ đem lại hiệu quả mang tính kinh tế và xã 

hội cao, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, giao thông thuận lợi. 

- Làm tăng tính mỹ quan, vẻ đẹp văn minh, văn hóa tại khu vực. 

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

- Dự án đầu tư phù hợp với đồ án quy hoạch được duyệt, không vi phạm quy 

hoạch, chỉ giới xây dựng. 

- Nguồn vốn và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư: Đảm bảo. 

- Năng lực Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án phù hợp với tính chất và quy mô dự 

án. 

7.2.2. Phân tích sơ bộ tính hiệu quả của dự án: 

- Tạo điều kiện đi lại, giao thương thuận lợi cho người dân, đồng thời góp phần 

đồng bộ hoá mạng lưới giao thông khu vực theo đề án quy hoạch phát triển giao thông 

huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. 

- Làm tăng tính mỹ quan, vẻ đẹp văn minh, văn hóa tại khu vực. 

III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Cấp quyết định đầu tƣ: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

2. Chủ đầu tƣ: UBND huyện Quế Sơn. 

Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA – Quỹ đất huyện 

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

4. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tƣ: Nguồn ngân sách tỉnh. 

5. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2020 

UBND huyện Quế Sơn kính báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: 

Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) để triển khai thực hiện./- 

 
Nơi nhận:     

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở KH&ĐT Quảng Nam; 

- Lưu VT.  
D:\Vu 2020\ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường)\Chu truong 

 dau tu\1.Bao cao de xuat chu truong dau tu 15.01.2020.doc 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Đinh Nguyên Vũ 
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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 10/TTr-UBND 

 

  Quế Sơn, ngày 20 tháng 01  năm 2020 

    TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo chủ trương đầu tư  

Dự án: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường). 

Địa điểm XD: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 

 

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

  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch, ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện 

Quế Sơn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các Dự án thuộc danh mục công trình 

chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quế Sơn; 

Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Quảng Nam thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS 

(Quế Phú - Quế Cường) với những nội dung như sau:  

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường). 

2. Dự án nhóm: 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. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Quế Sơn. 

Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA – Quỹ đất huyện 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Phú, Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 99.982.503.000 đồng. 

  (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, năm trăm lẽ 

ba nghìn đồng y)  

ĐVT: Đồng 

TT Khoản mục chi phí Ký hiệu Chi phí sau thuế 

1 Chi phí xây dựng công trình Gxd 72.675.114.000 

2 Chi phí quản lý dự án + GSĐGĐT QL 1.296.221.000 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng TV 4.724.322.000 

4 Chi phí khác CK 1.672.259.000 



5 Chi phí dự phòng DP 9.211.587.000 

6 Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư BT 10.403.000.000 

 Tổng dự toán TC 99.982.503.000 

Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian 

  ĐVT: Triệu Đồng 

Năm 
Nguồn vốn 

 NS tỉnh 

Nguồn vốn 

 NS huyện 

Nguồn vốn 

khác 

 

Tổng cộng 

Năm 2020 18.000 5.000  23.000 

Năm 2021 32.000 4. 982,503  36. 982,503 

Năm 2022 30.000   30.000 

Năm 2023 20.000   20.000 

TỔNG CỘNG 90.000 9. 982,503  99. 982,503 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngân sách tỉnh: 90.000.000.000 đồng, tương đương 90% tổng vốn đầu tư. 

- Ngân sách huyện: 9.982.503.000 đồng, tương đương 10% tổng vốn đầu tư. 

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: Năm 2020-2023. 

11. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư xây dựng mở rộng. 

II. HỒ SƠ KÈM THEO: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 07 bộ. 

UBND huyện Quế Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh xem xét, thẩm định chủ trương đầu dự án Mở rộng mặt đường 

ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường) trình HĐND tỉnh phê duyệt để triển khai thực 

hiện./- 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT.  
D:\Vu 2020\ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường)\Chu 
truong dau tu\To trinh phe duyet chu truong dau 

tu 03.01.2020.doc 
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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:  22 /BC-UBND Quế Sơn, ngày 20  tháng 01 năm 2020 

  

BÁO CÁO  

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

đối với dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) 

 

 

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 

dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ các Nghị quyết HĐND tỉnh khóa IX tại Kỳ họp thứ 14 (từ ngày 16-

17/12/2019) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán  

thu chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương 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 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 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 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Quế 

Sơn về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2020; 

Xét Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 15/01/2020 của Ban Quản lý Dự án – Quỹ đất 

huyện về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách huyện cho dự 

án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường); 

Trên cơ sở kế hoạch vốn UBND tỉnh giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Quế Sơn 

năm 2020 để đầu tư dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường). 

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: 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định: 

Tờ trình số 09/TTr-BQL ngày 15/01/2020 của Ban Quản lý Dự án – Qũy đất huyện 

về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách huyện cho dự án Mở 

rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường); 

II. Các căn cứ pháp lý thẩm định: 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
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Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ 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 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 04/7/2019 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 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

huyện về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND huyện Quế 

Sơn về 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: 

- UBND huyện Quế Sơn chủ trì thẩm định; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tham mưu đề xuất thẩm định nguồn; 

           PHẦN THỨ HAI 

                                       Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của cơ quan thẩm định nguồn 

1. Tên dự án: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường). 

2. Dự án nhóm: B 

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

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

5. Chủ đầu tư: 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: 99.982.503.000 đồng 

(Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm tám hai triệu, năm trăm lẻ ba đồng y) 

8.  Nguồn vốn ngân sách huyện thẩm định: 9.982.503.000 đồng 

(Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu 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 từ nguồn Vốn ngân sách tỉnh 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 tỉnh hỗ trợ là 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng y) 

- Ngân sách huyện đối ứng trong thời gian 04 năm (từ nguồn XDCB tập trung 

theo phân cấp, nguồn thu tiền sử dụng đất huyện hưởng và các nguồn thu hợp 
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pháp khác từ năm 2020 đến năm 2023) là: 9.982.503.000 đồng (Chín tỷ, chín trăm 

tám mươi hai triệu, năm trăm lẻ ba ngàn đồng y). 

2. Mức vốn ngân sách huyện bố trí cho dự án là: 9.982.503.000 đồng (Chín tỷ, 

chín trăm tám mươi hai triệu, năm trăm lẻ ba ngàn đồng y). 

IV. Kết luận: 

Đầu tư xây dựng mới dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế 

Cường) trong năm 2020 là phù hợp với nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân 

sách tỉnh, 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); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT.  
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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   09 /TTr-UBND 

 

  Quế Sơn, ngày 20 tháng  01  năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho  

Dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) 

Địa điểm XD: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 

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

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

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

tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch, ngân sách nhà nước năm 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND 

huyện Quế Sơn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các Dự án thuộc danh mục 

công trình chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện Quế Sơn; 

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 ngân sách 

tỉnh cho Dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) với 

những nội dung như sau:  

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) 

2. Dự án nhóm: 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. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Quế Sơn. 

Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA – Quỹ đất huyện Quế Sơn 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quế Phú, Quế Cường, huyện Quế Sơn, 

tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 99.982.503.000 đồng. 

  (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, năm 

trăm lẽ ba nghìn đồng y)  

 



ĐVT: Đồng 

TT Khoản mục chi phí Ký hiệu Chi phí sau thuế 

1 Chi phí xây dựng công trình Gxd 72.675.114.000 

2 Chi phí quản lý dự án + GSĐGĐT QL 1.296.221.000 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng TV 4.724.322.000 

4 Chi phí khác CK 1.672.259.000 

5 Chi phí dự phòng DP 9.211.587.000 

6 Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư BT 10.403.000.000 

 Tổng dự toán TC 99.982.503.000 

Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian 

  ĐVT:  Triệu Đồng 

Năm 
Nguồn vốn 

 NS tỉnh 

Nguồn vốn 

 NS huyện 

Nguồn vốn 

khác 

 

Tổng cộng 

Năm 2020 18.000 5.000  23.000 

Năm 2021 32.000 4. 982,503  36. 982,503 

Năm 2022 30.000   30.000 

Năm 2023 20.000   20.000 

TỔNG CỘNG 90.000 9. 982,503  99. 982,503 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngân sách tỉnh: 90.000.000.000 đồng 

9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm 

định: Xây dựng giao thông. 

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

11. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng. 

II. HỒ SƠ KÈM THEO: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

- Báo cáo thẩm định nội bộ. 

Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

tỉnh xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho Dự án Mở 

rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) làm cơ sở phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu VT.  
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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: 19/BCTĐ-UBND 

 

Quế Sơn, ngày 20  tháng 01  năm 2020 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ  

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

Dự án Mở rộng mặt đƣờng ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cƣờng) 

Địa điểm XD: Huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 

Sau khi xem xét Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, UBND huyện Quế Sơn 

báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Mở 

rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường), 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: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS 

(Quế Phú - Quế Cường). 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định: 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

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; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

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

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch, ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND huyện 

Quế Sơn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các Dự án thuộc danh mục công trình 

chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quế Sơn; 

III. Tổ chức thẩm định : 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định nội bộ: UBND huyện Quế Sơn. 

2. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp lấy ý kiến. 

Phần thứ 2 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường). 

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. 



Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA – Quỹ đất huyện 

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

7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án:  99.982.503.000 đồng. 

  (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, năm trăm lẽ 

ba nghìn đồng y)  

ĐVT: Đồng 

TT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 
Chi phí sau thuế 

1 Chi phí xây dựng công trình Gxd 72.675.114.000 

2 Chi phí quản lý dự án + GSĐGĐT QL 1.296.221.000 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng TV 4.724.322.000 

4 Chi phí khác CK 1.672.259.000 

5 Chi phí dự phòng DP 9.211.587.000 

6 Chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư BT 10.403.000.000 

 Tổng dự toán TC 99.982.503.000 

Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian    

  ĐVT: Triệu Đồng 

Năm 
Nguồn vốn 

 NS tỉnh 

Nguồn vốn 

 NS huyện 

Nguồn vốn 

khác 

 

Tổng cộng 

Năm 2020 18.000 5.000  23.000 

Năm 2021 32.000 4. 982,503  36. 982,503 

Năm 2022 30.000   30.000 

Năm 2023 20.000   20.000 

TỔNG CỘNG 90.000 9. 982,503  99. 982,503 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngân sách tỉnh: 90.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện: 9.982.503.000 đồng. 

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

Xây dựng cầu đường. 

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

11. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng. 

II. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định: 

1. Sự cần thiết phải đầu tư: 

Tuyến đường ĐH3.QS  (Quế Phú – Quế Cường) đã đầu tư bê tông hoá 

nhưng với bề rộng nhỏ (4,0m) đã bị hư hỏng nhiều, mặt đường bị bong tróc, nứt, 

vỡ, các công trình trên tuyến đã xuống cấp không đảm bảo an toàn,... Mật độ 

giao thông ngày càng nhiều, nhu cầu phát triển hạ tầng cũng như phát triển kinh 

tế xã hội các vùng trong khu vực đang ngày càng cấp thiết. 

Để tạo điều kiện đi lại, giao thương thuận lợi cho người dân, đồng thời góp 

phần đồng bộ hoá mạng lưới giao thông khu vực theo đề án quy hoạch phát triển 

giao thông huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung, hoàn thành 

kế hoạch đề ra theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ của huyện Quế Sơn giai đoạn 

2016-2020. Từng bước tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc 

phòng cho toàn huyện, đồng thời kết nối với khu di tích Anh linh đài xã Quế Phú 



nhằm phát triển du lịch. Với những phân tích nêu trên thì việc đầu tư nâng cấp, 

mở rộng tuyến đường ĐH3.QS (Quế Phú – Quế Cường) là hết sức bức thiết. 

2. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng mặt đường 

ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) do Chủ đầu tư 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: Việc đầu tư nâng cấp Mở rộng mặt đường ĐH3.QS 

(Quế Phú - Quế Cường) phù hợp với chính sách, chủ trương của huyện Quế Sơn 

nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. 

- Phù hợp với quy hoạch chung của UBND huyện. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng cũ: Tuyến đường bê tông hoá nhưng với bề rộng 

nhỏ (4,0m) đã bị xuống cấp hư hỏng nhiều, mặt đường bị bong tróc, nứt, vỡ,... 

chưa được đầu tư nâng cấp sửa chữa gây mất mỹ quan và ảnh hưởng không nhỏ 

đến chất lượng phục vụ nhân dân huyện nhà. 

- Việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường tạo điều kiện đi lại, giao thương 

thuận lợi cho người dân, rút ngắn thời gian, đồng thời tăng hiệu quả vận tải, cũng 

như cơ hội phát triển đầu tư xây dựng các công trình dọc tuyến. Giúp xây dựng 

nông thôn mới; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế CN-

TTCN, làng nghề; Phát triển dịch vụ, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; Nâng 

cấp, sửa chữa và xây dựng các tuyến đường ĐH; Giảm nghèo bền vững. 

- Từng bước tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, tạo thuận lợi cho 

việc ứng phó với thiên tai, bão lụt và tăng cường củng cố an ninh quốc phòng 

khu vực. Góp phần phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện quy hoạch giao thông 

vận tải của huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung giai đoạn 

đến năm 2020. 

4. Sự phù với tiêu chí phân loại dự án nhóm B: Dự án đầu tư có tổng mức 

lớn hơn 45 tỷ đồng và nhỏ hơn 800 tỷ đồng. 

5. Sự phù hợp của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo Điều 31, Điều 32 

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

5.1. Mục tiêu đầu tư: 

5.1.1. Mục tiêu dài hạn: 

- Giúp xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế CN-TTCN, làng nghề; phát triển dịch vụ, đẩy mạnh phát 

triển kinh tế tư nhân; Nâng cấp, sửa chữa và xây dựng các tuyến đường ĐH; 

giảm nghèo bền vững. 

- Tác động tích cực của dự án sẽ đem lại (về các mặt kinh tế, văn hóa, xã 

hội, an ninh quốc phòng...): Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, đáp 

ứng yêu cầu sử dụng hợp lý, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng 

ngàn người dân trong khu vực được hưởng lợi trực tiếp từ dự án và góp phần 

phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

5.1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Công trình được hoàn thành cải thiện điều kiện đi lại cho nhân dân của các 

xã Quế Phú, Quế Cường và Hương An của huyện, đồng thời góp phần tăng 

cường khả năng liên kết phát triển khu vực các xã Quế Phú, Hương An, Quế 

Cường huyện Quế Sơn với quốc lộ 1A; Tạo điều kiện tốt hơn cho sản xuất, kinh 

doanh, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho 



người dân ở nông thôn. Tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động của huyện Quế Sơn. 

- Góp phần tạo môi trường đầu tư tốt để sử dụng có hiệu quả các yếu tố và 

nguồn lực hiện có và thu hút, huy động các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển 

du lịch, các ngành dịch vụ và các dự án khu, cụm công nghiệp. 

- Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đảm bảo tăng cường khả năng tiếp cận các 

dịch vụ công, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh 

thần cho nhân dân địa phương. 

Việc đầu tư xây dựng giúp huyện giải quyết kịp thời công việc theo yêu cầu 

của tổ chức và công dân, tạo được niềm tin và nâng cao mức độ hài lòng của 

người dân. 

5.2. Quy mô đầu tƣ: 

5.2.1. Qui mô, cấp hạng và tiêu chuẩn kỹ thuật: 

a/ Cấp đường: Đường cấp V đồng bằng theo TCVN 4054-2005. Vận tốc 

thiết kế: Vtk = 40km/h 

b/ Qui mô: 

- Chiều dài đoạn tuyến: L~ 4,546km  

- Quy mô mặt cắt ngang:  

 + Bề rộng nền đường : Bn = 9,0m 

 + Bề rộng mặt đường : Bm = 7,0m 

 + Bề rộng lề gia cố  : Blgc = 2x0,5=1,0m. 

+ Bề rộng lề đất  : Blđ = 2x0,5=1,0m. 

- Khổ cầu, cống bằng khổ nền đường. 

- Tải trọng trục 10T. 

- Tải trọng tính toán HL93 hoặc tương đương.5.2.3. Công tác giải phóng 

mặt bằng: 

Công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo mặt bằng sạch để thi công dự án.  

5.2.2. Thiết kế cầu 

S

tt 
Lý trình Khẩu độ, giải pháp thiết kế 

Ghi chú 

1

1 
Km0+745,63 

Cầu dầm bản BTCT 2 nhịp 8m, khổ 

cầu 9m 

Cầu bản hiện trạng đã 

xuống cấp 

1

2 
km4+159,99 

Cầu dầm bản BTCT 3 nhịp 8m, khổ 

cầu 9m 

Cầu bản hiện trạng đã 

xuống cấp 

 

5.2.2. Địa điểm và phạm vi đầu tư:  

- Địa điểm xây dựng: Xã Quế Phú, Quế Cường và Hương An, huyện Quế 

Sơn, Quảng Nam. 

- Phạm vi đầu tư: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế Cường) so 

với mặt đường cũ 3m phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo khả năng thu 

hồi đất để thực hiện dự án. 

5.3. Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:  

5.3.1 Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh và huyện. 

5.3.2 Khả năng cân đối vốn: 

               



ĐVT: Triệu Đồng 

Năm 
Nguồn vốn 

 NS tỉnh 

Nguồn vốn 

 NS huyện 

Nguồn vốn 

khác 

 

Tổng cộng 

Năm 2020 18.000 5.000  23.000 

Năm 2021 32.000 4. 982,503  36. 982,503 

Năm 2022 30.000   30.000 

Năm 2023 20.000   20.000 

TỔNG CỘNG 90.000 9. 982,503  99. 982,503 

6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững:  

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

- Dự án đầu tư phù hợp với đồ án quy hoạch được duyệt, không vi phạm 

quy hoạch, chỉ giới xây dựng. 

- Nguồn vốn và kế hoạch phân bổ vốn đầu tư: Đảm bảo. 

- Năng lực Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án phù hợp với tính chất và quy 

mô dự án. 

6.2. Phân tích sơ bộ tính hiệu quả của dự án: 

- Tạo điều kiện đi lại, giao thương thuận lợi cho người dân, đồng thời góp 

phần đồng bộ hoá mạng lưới giao thông khu vực theo đề án quy hoạch phát triển 

giao thông huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. 

- Làm tăng tính mỹ quan, vẽ đẹp văn minh, văn hóa tại khu vực. 

III. Kết luận: 

- Nội dung, quy mô, mục tiêu đầu tư dự án: Mở rộng mặt đường ĐH3.QS 

(Quế Phú - Quế Cường), đảm bảo các nội dung theo quy định tại Điều 31, Điều 

32 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS 

(Quế Phú - Quế Cường) do UBND huyện lập, đã phản ảnh đầy đủ các nội dung 

theo quy định đủ điều kiện để trình cơ quan chuyên môn xem xét thẩm định và tham 

mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.  

Trên đây là ý kiến thẩm định nội bộ của UBND huyện Quế Sơn về Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng mặt đường ĐH3.QS (Quế Phú - Quế 

Cường). UBND huyện Quế Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh xem xét thẩm định, trình HĐND tỉnh phê duyệt triển khai 

thực hiện./-  

Nơi nhận:  

- Sở KH &ĐT tỉnh; 

- Lưu VT. 
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