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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 
Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 
14/01/2021 của UĐND huyện Nam Trà My thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Kân - Trà Kinh (ĐH5.NTM) 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 Trà Mai - Trà Kân - Trà Kinh (ĐH5.NTM), như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
I. HỒ SƠ TÀI l i ệ u  t Hẩ m  đ ịn h
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 56/BC- 

SKHĐT ngày 08/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Công văn số 38/UBND-TCKH ngày 15/01/2021 của UĐND 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 UĐND tỉnh.

4. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
5. Báo cáo thẩm định nội bộ số 10/BC-UĐND ngày 14/01/2021 của UĐND 

huyện Nam Trà My.
ó. 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 UĐND 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 UĐND 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:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UĐND 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;
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- 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 Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh 

(ĐH5.NTM).
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: 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.
11. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Giao thông vận tải (Công văn số 441/SGTVT-QLCLCT ngày 

26/02/2021):
a) Về sự cần thiết đầu tư: Tuyến đường giao thông Trà Mai -  Trà Vân -  

Trà Vinh (ĐH5.NTM), nối từ trung tâm huyện Nam Trà My đi các xã Trà Mai, 
Trà Vân và Trà Vinh, tổng chiều dài 17,53Km. Tuyến này có nền đường rộng 
5m, mặt đường 3,5m, đã sử dụng nhiều năm và cơ bản đảm bảo nhu cầu đi lại, 
phát triển kinh tế cho các địa phương nêu trên. Trong thời gian qua, UBND 
huyện Nam Trà My đã huy động các nguồn vốn để sửa chữa hằng năm tại một 
số đoạn với kết cấu mặt đường bê tông xi măng rộng 5,0m, tổng chiều dài đã sửa 
chữa qua các năm là 3,1km.

Cuối tháng 10 năm 2020, tuyến ĐH5.NTM đã bị hư hỏng nặng nề do ảnh 
hưởng của cơn bão số 9 (Molave), nhiều cầu cống tại các vị trí xung yếu bị cuốn 
trôi, nền mặt đường nhiều đoạn bị sạt lở và hư hỏng nặng. Hiện tại chỉ mới san 
ủi nền đường, sửa chữa tạm các cầu, cống bị hư hỏng để đảm bảo giao thông 
tạm thời, phục vụ cho xe máy và xe tải nhẹ đi lại nhưng thường xuyên bị ách tắc 
khi có mưa lớn, giao thông đi lại rất khó khăn.
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Do vậy, khôi phục sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng từ Trà Mai đi Trà 
Vân và Trà Vinh là rất cần thiết nhằm phục vụ tái thiết sau thiên tai, khôi phục 
sản xuất, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

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 đường 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.
- Quy mô công trình: Vĩnh cửu.
- Tải trọng tính toán: Tính áo đường: trục 10T (hoặc 100kN); tính cống: 

H30 - HK80; tính cầu HL93.
- Tần suất thiết kế: Cầu trung: 1%; cầu nhỏ, cống: 4%.
c) Các hạng mục khôi phục, sửa chữa chủ yếu:
- Khôi phục, sửa chữa cầu:
+ Xây dựng lại 02 cầu mới thay cho các cầu, cống cũ đã bị lũ cuốn trôi, phá 

hỏng, gồm: Cầu Km2+780 chiều dài khoảng 33m và cầu Km12+030 chiều dài 
khoảng 24m (chiều dài cầu sẽ chuẩn xác khi triển khai khảo sát bước báo cáo 
nghiên cứu khả thi).

+ Một số cầu có hư hỏng nhỏ (khoảng 04 cầu): Sửa chữa phần bị hư hỏng 
để bảo đảm cầu khai thác bình thường.

- Khôi phục, sửa chữa cống thoát nước
+ Xây dựng lại khoảng 10 cống mới (khẩu độ từ 1,5m trở lên) để thay thế 

các cống bị lũ cuốn trôi, hư hỏng (số lượng cống sẽ chuẩn xác khi triển khai 
khảo sát bước báo cáo nghiên cứu khả thi).

+ Một số cống có hư hỏng nhỏ: Sửa chữa phần bị hư hỏng để bảo đảm khai 
thác bình thường.

- Khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường:
+ Các đoạn taluy dương bị sạt lở (khoảng 36 điểm sạt lở, với chiều dài 

khoảng 1.400m): Đào bạt mái taluy, kết hợp gia cố mái.
+ Các đoạn taluy âm sạt lở (tổng chiều dài khoảng 1.680m): Xây dựng 

tường chắn, gia cố mái taluy để khôi phục nền đường hoặc chỉnh tuyến vào taluy 
dương.

+ Khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường với tổng chiều dài khoảng 12Km, 
trong đó, chiều dài khắc phục sạt lở, xói trôi khoảng 6Km, phần còn lại là đường 
nhựa đã quá tuổi thọ, xuống cấp nên cũng cần cải tạo khắc phục.

+ Khôi phục, sửa chữa các đoạn rãnh dọc bị hư hỏng, xói lở, tổng cộng dài 
khoảng 9.500m.

d) Về kinh phí đầu tư: Hồ sơ đề xuất có khái toán kinh phí xây dựng tương 
ứng với khối lượng các hạng mục sửa chữa, cải tạo cơ bản phù hợp.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
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1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Tuyến đường ĐH5.NTM có tổng chiều dài 
tuyến 17,527km. Đây là tuyến đường cũ đã được xây dựng năm 2008 nối từ 
trung tâm huyện Nam Trà My đi các xã Trà Mai, Trà Kân, Trà Kinh. Tuyến 
đường có nền rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m đã sử dụng nhiều năm, cơ bản 
đảm bảo nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế cho các địa phương trên. Cuối tháng 
10 năm 2020, tuyến đường đã bị hư hỏng nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 
9 (Molave), nhiều cầu cống tại các vị trí xung yếu bị cuốn trôi, nền đường nhiều 
đoạn bị sạt lở và hư hỏng nặng. Hiện tại UĐND huyện Nam Trà My chỉ mới san 
ủi nền đường, sửa chữa tạm các cầu, cống bị hư hỏng để đảm bảo giao thông 
tạm thời, phục vụ cho xe máy và xe tải nhẹ đi lại nhưng thường xuyên bị ách tắc 
khi có mưa lớn. Do vậy, việc nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông Trà 
Mai - Trà Kân - Trà Kinh (ĐH5.NTM) là rất cần thiết nhằm đảm bảo an toàn 
giao thông khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế 
địa phương.

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 Trà Mai - Trà Kân - Trà Kinh (ĐH5.NTM) 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:
+ Khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường với chiều dài khoảng 12km và bổ 

sung gia cố lề khoảng 3km.
+ Xây mới cầu tại Km2+780 (chiều dài khoảng 33m) và tại Km12+030 

(chiều dài khoảng 24m); sửa chữa khoảng 04 cầu bị hư hỏng.
+ Xây mới khoảng 10 cống thoát nước (khẩu độ 1,5m trở lên) và sửa chữa 

một số cống bị hư hỏng.
+ Sửa chữa các đoạn taluy dương bị sạt lở kết hợp gia cố mái với chiều dài 

khoảng 1,4km.
+ Sửa chữa các đoạn taluy âm bị sạt lở, xây tường chắn kết hợp gia cố mái 

taluy với chiều dài khoảng 1,68km.
+ Sửa chữa các đoạn rãnh dọc bị hư hỏng với chiều dài khoảng 9,5km.
- Đường GTNT cấp B theo TCKN10380:2014.
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- 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 huyện Nam Trà My, 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 140 tỷ đồng (giai 
đoạn 2021-2024) tại Báo cáo số 56/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/UBn D-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:
- Theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh giao 

nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 140 tỷ 
đồng, tuy nhiên trong quá trình khảo sát lập báo cáo đề xuất, để phù hợp với 
điều kiện thực tế và phát huy hiệu quả đầu tư, UBND huyện Nam Trà My kiến 
nghị tổng mức đầu tư là 150 tỷ đồng, cao hơn tổng mức đầu tư dự kiến 10 tỷ 
đồng, phần vốn này được UBND huyện Nam Trà My cam kết bố trí vốn đối ứng 
để thực hiện dự án tại Công văn số 38/UBND-TCKH ngày 15/01/2021 trên cơ 
sở Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 03/BC-TCKH 
ngày 14/01/2021 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nam Trà My.

- 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.
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- 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 Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh 
(ĐH5.NTM).

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

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

Nguyễn Hoàng Thanh





V V J  q u a i l .  O V J  v j i a u

thông vận tải, Tỉnh 
Quảng Nam 
Email:

UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỂTNAMẽnain ẽov 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thời gian ký.

Số :S41/SGTVT-QLCLLT QuảngNam,ngày26tgáng02găm  17:26:47

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo 
cáo đề xuất chủ trươLg đầu tư dự 
áL Đường giao thôLg Trà Mai -  

Trà VâL -  Trà Vinh (ĐH5.NTM)

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

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 105/SKHĐT-TĐDA 
Lgày 20/01/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự áL Đường giao thông Trà Mai -  Trà Vân -  Trà 
Vinh (ĐH5.NTM) kèm theo hồ sơ và Tờ trình số 12/TTr-UBND Lgày 
14/01/2021 của UBND huyện Nam Trà My. Sau khi LghiêL cứu hồ sơ, thu 
thập các văn bản có liên quLL, Sở Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết đầu tư:
Tuyến đường giao thông Trà Mai -  Trà Vân -  Trà Vinh (ĐH5.NTM), 

nối từ trung tâm huyện Nam Trà My đi các xã Trà Mai, Trà Vân và Trà Vinh, 
tổng chiều dài 17,53Km. Tuyến Lày có nền đường rộng 5m, mặt đường 3,5m, 
đã sử dụng nhiều năm và cơ bản đảm bảo nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế cho 
các địa phương Lêu trên. Trong thời giLL qua, UBND huyện Nam Trà My đã 
huy động các nguồn vốn để sửa chữa hằng năm tại một số đoạn với kết cấu 
mặt đường bê tông xi măng rộng 5,0m, tổng chiều dài đã sửa chữa qua các 
năm là 3,1km.

Cuối tháng 10 năm 2020, tuyến ĐH5.NTM đã bị hư hỏng nặng nề do 
ảnh hưởng của cơn bão số 9 (Molave), nhiều cầu cống tại các vị trí xung yếu 
bị cuốn trôi, nền mặt đường nhiều đoạn bị sạt lở và hư hỏng nặng. Hiện tại chỉ 
mới sll ủi nền đường, sửa chữa tạm các cầu, cống bị hư hỏng để đảm bảo 
giao thông tạm thời, phục vụ cho xe máy và xe tải nhẹ đi lại nhưng thường 
xuyên bị ách tắc khi có mưa lớn, giao thông đi lại rất khó khăn.

Do vậy, khôi phục sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng từ Trà Mai đi 
Trà Vân và Trà Vinh là rất cần thiết nhằm phục vụ tái thiết sau thiên tai, khôi 
phục sản xuất, ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

2. 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 đường và lề gia cố: Bê tông xi măng, hoặc láng nhựa.
- Khổ cầu: 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,50m (gờ Ill cll) = 8,0m (đảm 

bảo bề rộng 2 làn xe).
- Khổ cống bằng khổ nền đường.
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- Quy mô công trình: Vĩnh cửu.
- Tải trọng tính toán: Tính áo đường: trục 10T (hoặc 100kN); tính 

cống: H30 - HK80; tính cầu: HL93.
- Tần suất thiết kế: Cầu trung: 1%; cầu nhỏ, cống: 4%.
3. Các hạng mục khôi phục, sửa chữa chủ yếu:
3.1. Khôi phục, sửa chữa cầu:
- Xây dựng lại 02 cầu mới thay cho các cầu, cống cũ đã bị lũ cuốn trôi, 

phá hỏng, gồm: Cầu Km2+780 chiều dài khoảng 33m và cầu Km12+030 chiều 
dài khoảng 24m (chiều dài cầu sẽ chuẩn xác khi triển khai khảo sát bước báo 
cáo nghiên cứu khả thi).

- Một số cầu có hư hỏng nhỏ (khoảng 04 cầu): Sửa chữa phần bị hư 
hỏng để bảo đảm cầu khai thác bình thường.

3.2. Khôi phục, sửa chữa cống thoát nước
- Xây dựng lại khoảng 10 cống mới (khẩu độ từ 1,5m trở lên) để thay 

thế các cống bị lũ cuốn trôi, hư hỏng (số lượng cống sẽ chuẩn xác khi triển 
khai khảo sát bước báo cáo nghiên cứu khả thi).

- Một số cống có hư hỏng nhỏ: Sửa chữa phần bị hư hỏng để bảo đảm 
khai thác bình thường.

3.3. Khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường:
- Các đoạn taluy dương bị sạt lở (khoảng 36 điểm sạt lở, với chiều dài 

khoảng 1.400m): Đào bạt mái taluy, kết hợp gia cố mái.
- Các đoạn taluy âm sạt lở (tổng chiều dài khoảng 1.680m): Xây dựng 

tường chắn, gia cố mái taluy để khôi phục nền đường hoặc chỉnh tuyến vào 
taluy dương.

- Khôi phục, sửa chữa nền, mặt đường với tổng chiều dài khoảng 12Km, 
trong đó, chiều dài khắc phục sạt lở, xói trôi khoảng 6Km, phần còn lại là đường 
nhựa đã quá tuổi thọ, xuống cấp nên cũng cần cải tạo khắc phục.

- Khôi phục, sửa chữa các đoạn rãnh dọc bị hư hỏng, xói lở, tổng cộng 
dài khoảng 9.500m.

4. Về kinh phí đầu tư: Hồ sơ đề xuất có khái toán kinh phí xây dựng 
tương ứng với khối lượng các hạng mục sửa chữa, cải tạo cơ bản phù hợp.

Sở Giao thông vận tải kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc sở (b/c);
- UBND huyện Nam Trà My;
- Lưu: VT, Ql CLCT.

Trần Ngọc Thanh



Số: /f ¿  /TTr-ƯBND Nam Trà My, ngày / l ị  tháng 01 năm 2021

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRẢ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trirơng đầu tư 

Dự án: Đưòìig giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM).

Kính gửi:
- HĐND tỉnh Quảng Nam;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở Ke hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Luật Đầu tư công sổ 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thỉ hành 

một số điều của luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị định sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về 

việc quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định sổ 42/2017/NĐ-CP ngày 
05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một sổ điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 
Ỉ8/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dụng; 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 dụng; Nghị định sổ 68/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh 
phủ về quản lý chi phỉ đầu tư xây dụng công trình;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021' của ƯBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì ỉập, trình tham định phê duyệt 
chủ ừương 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/ỉ 1/2020;

UBND huyện Nam Trà My trình Sở Ke hoạch và Đầu tư thẩm định, 
trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường 
giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM), với các nội dung chỉnh 
sau:

I. TIIÔNG TIN CHƯNG VỀ D ự  ÁN:

1. Tên dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh 
(ĐH5.NTM).

Hạng mục: Nền đường và công trình trên luyến.
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 Nam Trà My.
Đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án: Trung tâm Phát triễn quỹ 

đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My.
6 . Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:
a) Dự kiến tổng mức đầu tư: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ 

đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng:
- Chi phí quản lý dự án:
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
- Chi phí khác:
- Chi phí đền bù GPMB:
- Chi phí dự phòng:

114.191 triệu đồng. 
2.403 triệu đồng. 
9.924 triệu đồng. 
4.338 triệu đồng. 

10.000 triệu đồng. 

9.144 triệu đồng.
b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 -2024 và ngân sách

huyện.
ĩ r

Dự kiên huy động vôn như sau:
ĐVT: Triệu đồng.

TT Năm Nguồn ngân sách tinh hỗ trợ  
thực hiện các dự án (triệu đồng)

Ngân sách huyện
(triệu đồng)

1 Năm 2021 40.000 10.000

2 Năm 2022 50.000 0

3 Năm 2023 40.000 0

4 Năm 2024 10.000 0

5 Tổng cộng 140.000 10.000

c) Phân kỳ thực hiện dự án: Không phân chia thành các phần kỳ đầu tư 
mà triên khai xây dựng đông bộ tât cả các hạng mục công trình.

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2024 và 
ngân sách huyện.

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

10. Thời gian thực hiện: 2021 - 2024.

11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư công.
12. Các thông tin khác: không.

II. DANH MỤC HỒ s ơ  KÈM THEO:
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.



2. Báo cáo thẩm định nội bộ.
3. Tờ trình đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

4. Các văn bản khác: không.
UBND huyện Nam Trà My trình Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm 

định, trình HĐND&UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 
án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM)./.^/^

?  A A /

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT-UBND.

Trần Duy Đông





Số: /f/f /TTr-UBND Nam Trà My, ngày//ị- tháng 01 năm 202ỉ

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Thẳm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Dư án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh
(ÖH5.NTM).

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

Căn cứ Luật Đầu tư công sổ 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng sổ 50/2014/QH 13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành 

một số điều của luật đẩu tư công;
Căn cứ Nghị định sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về 

việc quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 
05/4/2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chỉnh phủ về quản lý chất lượng và bảo trì 
công trình xây dụng; Nghị định sẻ 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh 
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định sổ 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021' của UBND tỉnh 
Quảng Nam vé việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì ỉập, 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 ƯBND tỉnh giao nhiệm vụ ỉập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định sổ 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020;

UBND huyện Nam Trà My trình Sở Ke hoạch và Đầu tư thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đoi von dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà 
Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM), với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHƯNG VÊ D ự  ÁN:
1. Tên dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh 

(ĐH5.NTM).
Hạng mục: Nen, mặt đường và công trình.
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 Nam Trà My.
Đơn vị được giao quản lý, thực hiện dự án: Trung tâm Phát triễn quỹ 

đất và Quản lý các dự án đầu tư xây đựng huyện Nam Trà My.
6 . Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:



a) Dự kiến tổng mức đầu tư: 150.000.000.000 {Một trăm năm mươi tỷ 
đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng:
- Chi phí quản lý dự án:
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
- Chi phí khác:
- Chi phí đền bù GPMB:
- Chi phí dự phòng:

b) Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và ngân sách huyện.
Dự kiến huy động vốn như sau:

114.191 triệu đồng. 
2.403 triệu đồng. 
9.924 triệu đồng. 
4.338 triệu đồng. 

10.000 triệu đồng. 
9.144 triệu đồng.

TT Năm Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 
thực hiện các dự án (triệu đồng)

Ngân sách huyện
(triệu đồng)

1 Năm 2021 40.000 10.000

2 Năm 2022 50.000 0

3 Năm 2023 40.000 0

4 Năm 2024 10.000 0

5 Tổng cộng 140.000 10.000
c) Phân kỳ thực hiện dự án: Không phân chia thành các phần kỳ đầu tư 

mà triển khai xây dựng đông bộ tât cả các hạng mục công trình.
8 . Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2024 và 

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

Giao thông.
10. Thời gian thực hiện: 2021 - 2024.
11. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư công.
12. Các thông tin khác: Không.
II. DANH MỤC HỒ s o  KÈM THEO:
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ.
3. Các văn bản khác: không.
UBND huyện Nam Trà My trình Sở Ke hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Đường giao thông Trà Mai -/('rà 
Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM)./.^

_ t-ẠA
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lưu VT-UBND.

y Dũng



ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

số\/\0 /BC-UBND Nam Trà My, ngày J Ẩj tháng 01 năm 202ỉ

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
Dư án: Đuòng giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh

(DH5.NTM).

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;
Căn cứ Luật Xây dụng sổ 50/20Ỉ4/QHỈ3 ngày 18/6/20Ị 4;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành 

một so điều của luật đẩu tư công;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về 

việc quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 
05/4/2017 về sủa đổi bổ sung một sổ điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đẩu tư xây dựng; Nghị định so 
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/20ỉ 5 của Chỉnh phủ về quản lý chất ỉượng và bảo trì 
công trình xây dựng; Nghị định sổ 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh 
phủ về quản lý chi phỉ đầu tư xây dụng công trình;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2027 của UBND tỉnh 
Quảng Nam vé việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt 
chủ trưong 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 ìập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/1 ỉ /2020;

Sau khi thẩm định, ƯBND huyện Nam Trà My báo cảo kết quả thẩm định 
nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Đường giao thông Trà Mai - 
Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM), với các nội dung chính như sau:

I. THÔNG TIN CHƯNG D ự  ÁN
1. Tên dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM).
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My.
6 . Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ 

đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 114.191 triệu đồng.
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- Chi phí quản lý dự án:
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
- Chi phí khác:
- Chi phí đền bù GPMB:
- Chi phí dự phòng:

2.403 triệu đồng. 
9.924 triệu đồng. 
4.338 triệu đồng. 

10.000 triệu đồng. 
9.144 triệu đồng.

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2024 và ngân sách huyện. 
Ke hoạch sử dụng nguồn vốn theo thời gian như sau:

TT Năm Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trự  
thực hiện các dự án (triệu đồng)

Ngân sách huyện
(triệu đồng)

1 Năm 2021 40.000 10.000

2 Năm 2022 50.000 0

3 Năm 2023 40.000 0

4 Năm 2024 10.000 0

5 Tổng cộng 140.000 10.000
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2024 và 

ngân sách huyện.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2021 đến 2024.
a) Năm 2021:
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán;
- Giải phóng mặt bằng;
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp;
- Thi công xây dựng.
b) Năm 2021-2024:
- Thi công xây dựng hoàn thành công trình;
c) Năm 2024:
- Thi công xây dựng hoàn thành công trình;
- Quyết toán hoàn thành công trình.
10. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Giao thông.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
12. Các thông tin khác:
12.1. Mục tiêu xây dựng:
- Khắc phục triệt để thiệt hại do bão số 9 năm 2020 gây ra, kết họp cải tạo 

lại tuyến Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh để ổn định đời sống 
nhân dân sau thiên tai, đảm bảo giao thông xuyên suôt, thuận lợi giữa các khu 
dân cư và kết nối trung tâm 03 xã: Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh với trung tâm 
huyện.
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- KÌt nối các trục giao thông chính qua địa phận huyện Nam Trà My, kết 
nối liên khu vực như: ĐH10.NTM (Đường nội thị trung tâm huyện); ĐH6 .NTM 
(Trà Mai - Trà Don - Quốc lộ 40B); ĐH8 .NTM (Trà Vân - Đông Trường Sơn); 
ĐH9.NTM (Trà Mai - Đông Trường Sơn); Tuyến đường Trà Vinh - Đắc Ru (vị 
trí cuối tuyến - UBND xã Trà Vinh) ), tạo thành hệ thống mạng lưới giao thông 
xuyên suốt nhằm góp phần tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong công cuộc xóa 
đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc 
phòng của 03 xã nói riêng và toàn huyện Nam Trà My nói chung.

12.2. Quy mô xây dựng:

Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước theo quy mô 
đường hiện trạng đang khai thác:

- Cấp đường là đường GTNT cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014, 
nền đường rộng 5,Om (mặt đường và lề gia cố) + đắp đất hai bên lề rộng 0,25-
0,5m để giữ mặt đường.

- Kết cấu mặt đường bằng và lề gia cố: Bê tông xi măng, hoặc láng nhựa
- Độ dốc dọc: theo độ dốc đường hiện trạng.

- Khổ cầu: 7,Om (phần xe chạy) + 2x0,50m (gờ lan can) = 8,Om (đảm bảo 
bề rộng 2 làn xe).

- Tải trọng tính toán: + Áo đường: Trục 10T.
+ Cống: H30 - XB80.
+ Cầu: HL93.

- Tần suất thiết kế: + cầu lớn, cầu trung: 1%
+ Cầu nhỏ, cống, nền đường: 4%

- Công trình cầu: Xây dựng mới 02 cầu dầm thay thế cho cầu và cống tràn 
bị hư hỏng:

+ Cầu Nước Ui tại Km2+780: Dự kiến thiết kế mới cầu 1 nhịp 33m, bề 
rộng cầu 8,Om, gồm 4 phiến dầm BTCT DƯL I33m.

+ Cầu Km 12+030: Dự kiến thiết kế mới cầu 1 nhịp 24m, bề rộng cầu 
8,Om, gồm 4 phiến dầm BTCT DƯL I24m.

+ Các cầu có thể khôi phục để tiếp tục khai thác: Sửa chữa phần bị hư 
hỏng, bổ sung các hạng mục gia cố để bảo đảm bền vững như: gia cố lại sân 
cống thượng hạ lưu, tứ nón và taluy đường 2 đầu cầu. Trên tuyến có 04 cầu cần 
sửa chữa

- Cống thoát nước:
+ Các cống còn khả năng sử dụng được thì nạo vét thông cống, sửa chữa, 

gia cố thượng hạ lưu, nối cống bị trôi hạ lưu.
+ Các cống bị trôi, vùi lấp, hư hỏng, vị trí chưa có cống: Thì thay thế mới 

bằng cống hộp có khẩu độ phù hợp để bảo đảm khả năng thoát nước. Cụ thể trên 
tuyến có 10 vị trí cần thay thể.

- Tường chắn taluy âm: thiết kế tường chắn taluy âm bảo vệ nền dường tại



13 vị trí sạt lở taluy âm;
- Rãnh dọc bị xói lở, hư hỏng cần sửa chữa bằng BTXM dài khoảng 9,5km.
- An toàn giao thông: Khôi phục hệ thống biển báo, cột tiêu, cột km, cột H, 

tường hộ lan mềm 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:

 ̂ - Tuyến đường ĐH5.NTM được đầu tư từ nguồn vốn TPCP từ năm 2008 
với tổng chiều dài L=17,527km, là tuyến đường huyết mạch nối Trung tâm hành 
chính huyện với 03 xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh. Tuy nhiên, do địa hình phức 
tập, chia cắt mạnh bởi sông suối liên tục, độ dốc dọc lớn, khí hậu miền núi khắc 
nghiệt, mưa lũ thường xuyên, quy mô và suất đầu tư còn hạn chế, thời gian sử 
dụng đã lâu, do đó mặt đường trên tuyến được thấm nhập nhựa đến nay đã 
xuống cấp, nứt gãy gần như toàn bộ; công trình thoát nước trên tuyến sạt lở hạ 
lưu, thượng lưu bồi lấp và hư hỏng nặng, mương dọc trên tuyến bị xói, trôi và 
bồi lấp qua các đợt mưa lũ hằng năm.

- Từ năm 2015 - 2019: bằng các nguồn vốn Chương trình 3Oa, Kiên cố 
hóa mặt đường ĐH, ngân sách huyện huyện đã đầu tư nâng cấp mặt đường 
theo từng giai đoạn, tổng chiều dài đã được nâng cấp: khoảng 3,1 km. Quy mô: 
mặt đường BTXM Bm=5,0m và gia cố mương dọc thoát nước.

- Bên cạnh đó, do tác động của cơn bão số 9 (cơn bão Molave) vào cuối 
tháng 10/2020, gây ra mưa lớn đã làm sạt lở đất đá trên địa bàn huyện Nam Trà 
My làm thiệt hại lớn về người, nhà cửa và hệ thống cơ sở hạ tầng. Riêng trên 
tuyến đường ĐH5.NTM (Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh) đã xuống cấp nghiêm 
trọng, hầu hết mặt đường bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn, nền đường nhiều 
đoạn bị sạt taluy dương, sạt lở taluy âm, cầu, cống, rãnh dọc bị vùi lấp, trôi, xói 
lở, hư hỏng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đứt đường và ảnh hưởng trực tiếp đến 
tính mạng của người dân. Toàn tuyến có khoảng 12km mặt đường bị hư hỏng; 
10 cống tròn, cống bản bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hư hỏng; 01 cống tràn liên hợp 
6p  100 bị cuốn trôi; 01 cầu dầm L=21m bị trôi lệch dầm và mặt câu hư hỏng; 04 
cầu bị xói lở sân gia cố và tứ nón mố; 9.500m mương, rãnh thoát nước bị hư 
hỏng, xói lở; 13 điểm sạt lở taluy âm; 36 điểm sạt lở taluy dương với chiều dài 
khoảng l,4km. Sạt lở đất tại vị trí làng ông Sinh, thôn 1, xã Trà Vân tại 
Km6+550 đã làm 08 người chết, 11 người bị thương, toàn bộ nhà cửa trong ngôi 
làng bị san bằng.

- Hiện nay huyện tiến hành hót dọn đất đá sạt lỡ trên nền đường, sữa chữa, 
khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến, tuy nhiên việc tiếp tục 
bị sạt lỡ, không đảm bảo giao thông trên tuyến luôn hiện hữu khi có mưa lũ.

Từ những thực trạng nêu trên việc đầu tư xây dựng dự án Đường giao 
thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM) là hết sức cần thiết và cấp 
bách nhằm đảm bảo giao thông trên địa bàn các xã Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh
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huyện Nam Trà My, ổn định đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã 
hội - an ninh quốc phòng tại địa phương.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ SO’
Nội dung hồ sơ được lập tuân thủ theo quy định của Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; Nghị định số 40/202Ỏ/NĐ-CP ngày 06/4/2020 
hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công; Nghị định số 59/2015/NĐ- 
CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản ỉý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 
số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP 'ngày 
14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản 
pháp luật hiện hành.

3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:
- Phù họp với nhiều chủ trương, định hướng lớn để phát triển kinh tế xã 

hội khu vực miền núi thuộc vùng Tây Quảng Nam, như: Nghị quyết số 05- 
NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển kinh tế xã hội 
miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 
12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát triển 
kinh tế xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 
năm 2025.

- Phù họp với vùng quy hoạch bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, sâm 
Ngọc Linh, cây dược liệu trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2018 - 
2025, định hương đến năm 2030.

- Phù hợp với mục tiêu Đe án sắp xếp, bố trí lại dân cư trên địa bàn huyện 
Nam Trà My được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND 
ngày 05/8/2016 của HĐND huyện Nam Trà My.

4. Sự phù họp vói tiêu chí phân ỉoại dự án nhóm
Dự án đề xuất đầu tư nhóm B là phù họp.
5. Các nội dung Báo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B
- Mục tiêu của dự án là xây dựng Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - 

Trà Vinh (ĐH5.NTM).
- Quy mô và phạm vi đầu tư: phù hợp với thực địa, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ 

thuật cấp đường.
- Dự kiến tổng mức đầu tư được lập căn cứ các quy định hiện hành của Nhà 

nước là phù họp với quy mô đầu tư công trình.
- Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện dự án phù hợp với thực té và khả 

năng huy động các nguồn lực đầu tư.
6. Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển kinh té - xã hội của địa phương, 

phù hợp với phát triên bên vũng, đảm bảo dự án phát huy được hiệu quả sau khi 
đầu tư, đồng thời đáp ứng nguyện vọng nhân dân vùng dự án.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2024 và ngân sách 
huyện.



r r

Dự kiên huy động vôn, như sau:
ĐVT: Triệu đồng.

TT Năm Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trơ thực 
hiện các dự án (triệu đồng)

Ngân sách huyện 
(triệu đồng)

1 Năm 2021 40.000 10.000

2 Năm 2022 50.000 0

3 Năm 2023 40.000 0
4 Năm 2024 10.000 0
5 Tổng cộng 140.000 10.000

IV. Kết luân:
#

Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn thuộc 
huyện, dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM) đã 
tuân thủ đúng các quy định của Luật Đầu tư công; đáp ứng các yêu cầu về quy 
mô, mục tiêu ý nghĩa và các quy định hiện hành khác của Nhà nước; đảm bảo 
đủ điều kiện trình thẩm định, phê duyệt.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM), 
kính đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt./.^4 , /

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Lưu VT-ƯBND.
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ƯỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CIIỦ NGIIĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRÀ MY Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

PHÒNG TÀI CIIÍNII - KÉ HOẠCH
Số: 03/BC-TCKH Nơm Trà My, ngày 14 thủng 01 năm 2021

BẢO CÁO THẲM ĐỊNH 
Nguồn vốn và khả năng cân đối ngân sách huyện thực hiện các dirán: 

Dirờng giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH l.NTM), và 
dự án: Đuờng giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM)

Kính gởi: UBND huyện Nam Trà My.

Phòng Tài chính -  Kế hoạch nhận được các Công văn số 13 và 14/CV- 
TTPTQĐ&QLDA ngày 14/01/2021 cùa Trung tâm Phát triển quỵ đất và Quản 
lý các dự án đầu tư xây dựng huyện v/v đồ nghị thẳm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn đối với phần vốn do ngân sách huyện đối ứng.

Sau khi thẩm định, phòng Tài chính -  Kế hoạch báo cáo, như sau:

1. Thông tin chung về 02 dự án

1. Dự án 1: Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng 
(ĐH1.NTM).

- Dự án nhóm: B.

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND lỉnh Quảng Nam.
- Cấp quyết định dầu tư dự án: ƯBND tỉnh Quảng Nam.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My.

- Đơn vị được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ tnrơng đầu tir: 
Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tir xây dựng huyện.

- Địa điểm đầu tư: huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

- Dự kiến tổng mức đầu tư: 150.000.000.000 đ {Một trăm năm mươi tỷ đồng). 
Trong đó:

+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 140.000.000.000 đ.

+ Vốn ngân sách huyện đối ứng 10.000.000.000 đ.

- Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Phần ngân sách huyện đối ứng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 -  2023.

- Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư công.

2. Dự án 2: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM).

- Dự án nhóm: B.



- cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam.

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

- Chủ đầu tư: UBND huyện Nam Trà My.
- Đơn vị được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện.
- Địa điểm đầu tư: huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
- Dự kiến lổng mức đầu tư: 150.000.000.000 đ {Một trăm năm mươi tỷ đồng). 

Trong đó:
+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 140.000.000.000 ct.
+ Vốn ngân sách huyện đối ứng 10.000.000.000 đ.

- Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Phần ngân sách huyện đối ứng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021 -  2023.
- Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư công.

* Như vậy, phần vốn ngân sách huyện phải đối ứng để thực hiện 02 dự án trên 
là 20.000.000.000 đ {Hai mươi tỷ đồng).

II. Kct quả thẩm định
1. Các căn cứ thẩm định
- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công.

- Nghị quyết số 1 l/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh Quảng 
Nam v/v Quy định các nguycn tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển 
nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định số 3568/QĐ-ƯBND ngàỵ 09/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 
Nam v/v ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành ké hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam v/v Giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trinh 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.

- Công văn số ..../UBND-TCKH ngày .../01/2021 của UBND huyện v/v 
Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 
12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

2. Kết quả thẩm định

2.1. về  nguồn vốn



Theo dự kiến, các nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách huyện quản lý 
trong giai đoạn 2021-2025, gồm: (1) nguồn XDCB tập trung theo phân cấp, (2) 
nguồn tiền sử dụng đất, và (3) các nguồn đầu tư phát triển khác (virợt thu, tiết 
kiệm chi... hàng năm).

Tuy nhiên, các nguồn tiền sử dụng đất và nguồn đầu tư phát triển khác 
chưa thể xác định chính xác vì còn tùy thuộc vào tình hình thực tế hàng năm. 
Riêng nguồn XDCB tập trung theo phân cấp đã có định mức, tiêu chí phân bổ cụ 
thể tại Nghị quyết số 1 l/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và đã xác định được số 
giao năm 2021 tại Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND 
tỉnh. Vì vậy, phòng Tài chính -  Ke hoạch đề nghị sử dụng nguồn XDCB tập 
trung theo phân cấp giai đoạn 2021-2025 để đối ứng triển khai 02 dự án trên.

2.2. Khả năng cân đối vốn

Ke hoạch vốn XDCB tập trung năm 2021 -  năm đầu của giai đoạn ổn 
định 2021-2025 được ƯBND tỉnh giao tại Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 
09/12/2020 là 16.834 triệu đồng. Do kế hoạch năm 2021 đã phân bổ sử dụng,
nên dự kiến nguồn vốn còn lại của giai đoạn 2022-2025 là 67.336 triệu đồng.

,

02 dự án trên thuộc lĩnh vực giao thông, có tông mức đâu tư dự kiên 150 
tỷ đồng/dự án, nên theo Điều 9 -  Luật Đầu tư công, được phân loại là dự án 
nhóm B. Theo khoản 2, Điều 52 -  Luật Đầu tư công thì thời gian bố trí vốn đối 
với dự án nhóm B, tính từ khi chủ tnrơng đầu tư được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt tối đa là 04 năm. Vì vậy, phòng Tài chính -  Kế hoạch đề xuất lộ trình cân 
đối vốn trong giai đoạn 2021-2024, như sau:

-Năm 2021 0 triệu đồng.

- Năm 2022 7.000 triệu đồng.

- Năm 2023 7.000 triệu đồng.

- Năm 2024 6.000 triệu đồng.

Trường hợp UBND huyện thống nhất với lộ 
phòng Tài chính -  Ke hoạch sẽ tham mưu đưa vào 
hạn 2021-2025, trình HĐND huyện khóa 2021-2026 tại Kỳ họp giữa năm 2021

III. Kết luận

Kết quả thẩm định trên cho thấy khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách 
huyện để đối ứng thực hiện 02 dự án theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 
12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam là khả thi.

Phòng Tài chính -  Kố hoạch kính đề nghị:

1. UBND huyện có Văn bản gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cam kết cân 
đối nguồn XDCB tập trung thuộc ngân sách huyện giai đoạn 2022-2024 thực 
hiện dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH
l.NTM), và dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh 
(ĐH5.NTM), để làm căn cứ thẩm định nguồn vốn chung của cả dự án.

trình cân đối vốn như trêrv'
Kế hoạch đầu lư công trừng ‘ .'//



2. Thống nhất đưa 02 dự án nói trên vào Ke hoạch đầu tư công trung hạn 
2021-2025, trình HĐND huyện quyết định, cụ thể như sau:

a) Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (ĐH 
1 .NTM): Tổng mức đầu tư dự kiến 150.000 triệu đồng.

Nguồn vốn:
- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 140.000 triệu đồng.
- Nguồn XDCB tập trung thuộc NS huyện 10.000 triệu đồng.
b) Dự án đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM): 

Tổng mức đầu tư dự kiến 150.000 triệu đồng.

Nguồn vốn:
- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 140.000 triệu đồng.
- Nguồn XDCB tập trung thuộc NS huyện 10.000 triệu đồng.

Vậy kính đề nghị ƯBND huyện xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- N hu trên;
- Lưu VT-TCKH.

LỀ Trung Tiiực



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĨRÀ M Y

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

S ố '/^  /ƯBND-TCKH Nam Trà hẩy, ngày /lã. tháng 01 năm 202í
V/v giao nhiệm vụ triển khai thực hiện 

Quyết định 90/QĐ-UBND ngày 12/01/21
của UBND tỉnh Quảng Nam I

ƯBND huyện giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 90/QĐ- 
ƯBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v 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 ƯBND 
tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, như sau:

1. Giao Trưng tâm Phát triển quỹ đất và Quản 'ý các dự án đầu tư xăy 
ùụng huyện.

Chủ trì, phối hợp phòng Kinh tế và Hạ tầng khảo sát thực trạng, đề xuất 
quy mô đầu tư phù hợp, khái toán chi phí đầu tư khắc phục hư hỏng do thiên tai 
tại 02 tuyến đường:

- Dự án 1: Đường giao rhông từ Quốc lộ 40B vào UBKQ xã Trà I ;;ng 
(ĐH1.NTM).

- Dự án 2: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM).
Trên cơ sở đó tham mưu UBND huyện hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, gời ƯBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2021 để 
thẩm định, trình cấp thấm quyền phê duyệt.

2. Giao phòng Tài chính -  Kế hoạch chủ trì thẩm định nguồn vốn, khả 
năng cân đối vến đoi với phần vốn do ngân sách huyện đối ứng (nếu có); trên cơ 
sở đó thain mưu UBND huyện có văn bản cam kết bố trí nguồn vốn đối ứng 
thực hiện dự án, gỏi Sở Ke hoạch và. Đầu tư, để làm căn cứ thẩrti định nguồn 
vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện dự án./.

Nơi nhận: • NHÂN DÂN

Kính gởi:
- Phòng Kinh tê và Hạ tâng;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các 
dự án đầu íư xây dựng huyện.

- Như trên;
- Phòng TCKH;
- Lưu VT-ƯBND.





ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CIIỦ NCxIIĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: i 2  /ƯBND-TCKH Nam Trà My, ngày Ả& tháng 01 năm 2021
V/v cam két bố trí vốn đối ứng thực hiện 
các dự án theo Quyết định 90/QĐ-ƯBND 

ngày 12/01/2021 cua ƯBND tỉnh

/  \

Kính gởi: Sở Kê hoạch vả Đâu tư tỉnh Quảng Nam.

Tại Quyết định số 90/QĐ-ƯBND ngày 12/01/2021, UBND tỉnh đã giao 
UBND huyện Nam Trà My lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 02 dự 
án khắc phục bão lụt, gồm:

- Dự án 1 : Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng 
(ĐH l.NTM), dự kiến tổng mức đầu tư: 140 tỷ đồng, do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

- Dự án 2: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM), 
dự kiến tổng mức đầu tư: 140 tỷ đồng, do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

ƯBND huyện Nam Trà My đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khảo sát, 
lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định. Tuy nhiên, để phù 
họp với điều kiện thực tế, đồng thời phát huy hiệu quả sử dụng lâu dài của từng 
dự án, thì tống mức đầu tư của từng dự án cao hon so với số đã dự kiến tại 
Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh, cụ thể:

- Dự án đường ĐH 1 .NTM, dự kiến tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng.
- Dự án đường ĐII5.NTM, dự kiến tổng mức đầu tư: 150 tỷ đồng.

Như vậy, nguồn vốn còn thiếu so với dự kiến của UBND tỉnh tại Quyết 
định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 là 20 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn 
thực hiện các dự án trên, UBND huyện Nam Trà My cam kết sẽ sử dụng nguồn 
vốn đầu tư XDCB tập trung thuộc phân cấp quản lý của ngân sách huyện trong 
giai đoạn 2022-2024 để thực hiện dự án, dự kiến lộ trình bố trí vốn như sau:

- Năm 2022, dự kiến bố trí 7 tỷ đồng.

- Năm 2023, dự kiến bố trí 7 tỷ đồng.

- Năm 2024, dự kiến bố trí 6 tỷ đồng.
Vậy ƯBND huyện Nam Trà My báo cáo và kính đề nghị Sở Ke hoạch và 

Đầu tư xem xét thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực hiện các dự 
án trên./.

Nơi nhận: 
- Như trên;

NIIÂN DÂN 
m  v.KTVCKÍJ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

Số: 90/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 12 tháng 01 năm 202ỉ

QUYẾT ĐỊNH
về việc giao nhiệm vụ đon vị chủ trì lập, trình thấm định phê duyệt 

chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách 
nhà nuóc và điều chỉnh tên dự án đã đuọc UBND tĩnh giao nhicni vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND
ngày 17/11/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cử Luật Tổ clìửc chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bo sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chỉnh 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Luật Đầu tư công 
ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định so 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 
quy định chi tiết thi hành một so điều cùa Luật Đầu íư công;

Cân cứ Nghị quyết sổ 22/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về 
kế hoạch đầu tư công năm 2021;

Căn cứ Quyết đinh sổ 3206/QĐ-UBND ngày ỉ 7/ỉ  1/2020 cùa ƯBND 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 Trung ương;

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2021, Công văn số 
05/HĐND-VP ngày 01/11/202ỉ của Thường trực HĐND tinh và đề nghị của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình sổ 1 ỉ/TTr-SKHĐT ngày 11/01/2021.

QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1.
1. Giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị chủ trì lập Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư và trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước, như sau:

(Danh mục dự án, cơ quan chủ trì theo Phụ lục đính kèm)

2. Điều chỉnh tên dự án được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông 
vận tải lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Điểm 4 Khản II.2 mục II Phụ 
lục kèm theo Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020, như sau:

- Đã ban hành: Dự án cầu Ông Đốc và đường dẫn phía Tây nối đường 
ĐT610B với ĐT609B;

- Điều chỉnh lại: cầu Vân Ly và đường dẫn



Điều 2. Phân công trách nhiệm :
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có tên tại Phụ lục đính kèm căn cứ danh 

mục, dự toán tống mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của các dự án chịu trách nhiệm 
phối hợp với các Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành và các đơn vị, địa 
phương liên quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và đề xuất chủ đầu tư 
thực hiện dự án, gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư để chủ trì thẩm định, trình cấp thẩm 
quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai 
thực hiện; đồng thời chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan nhận xét, đánh 
giá, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; trình UBND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Ke hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & PTNT, các Ban 
Quản lý dự án: ĐTXD tỉnh, ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, ĐTXD các 
công trình Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các cơ quan đo'n vị, địa phương 
có tên tại Phụ lục đính kèm và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
NffỊnhộn: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Nlur Điêu 3; f ' T I ï î  T i r e u r
- TTTU, HĐND tỉnli; i ị v . r i



Phụ lục
NH MỤC Dự ÁN GIAO NHIỆM v ụ  LẬP BÁO CÁỎ ĐÈ XUẤT CHỦ TRƯƠNG TỪ KẾ HOẠCH NĂM 2021

<Ằ (Kèm theo Quyết định sổ: /OĐ-UBND ngày /  /2021 của UBND tỉnh Ouảng Nam)¿■V
í ặ  'Ạ'

TT

\ \  V  ; ìi

Danh mục nguồn vốn/ lĩnh vực/ dự án

Dự kiến tổng mức đầu tư (triệu đồng)
Đo-n vị giao lập 
báo cáo đề xuất 
chủ trưong đầu 

tư

Chi chú
Tổng số

Trong đó

N gân sách 
trung ưong

Ngân sách 
tĩnh

Ngân sách 
cấp huyện

TỐNG SỐ 4.453.692 1.112.500 3.221.559 73.500

A DANH MỤC DỤ'ÁN KHÁC PHỤC BÃO LỤT 839.000 272.000 567.000 -

I Hệ thống đưòTig tĩnh 87.000 - 87.000 -

1
Sửa chữa, khôi phục đăm bão giao thông do xuống cấp, hư hông sau bẫo lũ 

công trình cầu Liêu Km l+255, tuyến ĐT611B
40.000 40.000

Sờ Giao thông 
Vận tải2 Khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐT606 40.000 40.000

3 Khôi phục, tái thiết tuyến đường ĐT611 7.000 7.000

II Hệ thống đirò’ng huyện 752.000 272.000 480.000 -

1 Đường giao thông từ Quốc lộ 40B vào UBND xã Trà Leng (Đ H 1 .NTM) 140.000 140.000
UBND huyện 
Nam Trà My

2 Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM) 140.000 140.000

3 Khôi phục, tái thiết tuyến Đ H 1 .PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành) 150.000 135.000 15.000

ƯBND huyộn 
Phước Sơn

4 Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH2.PS (đoạn Phước Thành -  Phước Lộc) 152.000 137.000 15.000

5 Đường ĐH4.PS (đoạn Phước Công - Phước Lộc) 90.000 90.000

6 Cầu Đăk Mét, xâ Phước Lộc 40.000
’aee 1

40.000





ỦY BAN NĨIÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NAM TRẢ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: OQ /BC-UBND Nam Trà My, ngày/ { l ị  thảng 01 năm 2021

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
Dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM)

Kính gửi:
- HĐND tỉnh Quảng Nam;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở Kế hoạch & Đâu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông - Vận tải tỉnh.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QHI3 ngày 18/6/20 Ị4;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành 

một so điều của luật đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về 

việc quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 
05/4/2017 về sửa đổi bỗ sung một số điểu Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định sổ 
46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì 
công trình xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính 
phủ về quản lý chi phí đẩu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam 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- ƯBND ngày ỉ 7/11/2020;

 ̂ UBND huyện Nam Trà My kính trình HĐND & ƯBND tỉnh, Sở Kế hoạch 
& Đầu tư, Sờ Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải xem xét, thẩm định và phê 
duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà 
Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM); với nội dung như sau:

I. TIIÔNG TIN CHUNG D ự  ÁN:

1. Tên dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh 
(ĐH5.NTM).

2. Dư án nhóm: Nhóm B.

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



4. Tên chủ đầu tư: ƯBND huyện Nam Trà My.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 150.000.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
6.1 Cơ cấu vốn:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 140.000.000.000 đồng

- Ngân sách huyện: 10.000.000.000 đồng.

6.2 Dự kiến phân kỷ đầu tư sử dụng nguồn vốn theo thời gian cụ thể:

TT Năm Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 
thực hiện các dự án (triệu đồng)

Ngân sách huyện
(triệu đồng)

1 Năm 2021 40.000 10.000

2 Năm 2022 50.000 0

3 Năm 2023 40.000 0

4 Năm 2024 10.000 0

5 Tổng cộng 140.000 10.000

7. Thời gian thưc hiên dư án: 2021-2024.o  •  • •

8. Các thông tin khác: Không.

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA D ự  ÁN:

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện cần để thực hiện đầu tư, đánh giá 
về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về 
quy hoạch, kế hoạch đầu tư:

1.1 Thực trạng công trình và sự cần thiết đầu tư:
- Tuyến đường ĐH5.NTM được đầu tư từ nguồn vốn TPCP từ năm 2008 

với tổng chiều dài L=17,527km, là tuyến đường huyết mạch nối Trung tâm hành 
chính huyện với 03 xã Trà Mai; Trà Vân, Trà Vinh. Tuy nhiên, do địa hình phức 
tập, chia cắt mạnh bởi sông suối liên tục, độ dốc dọc lớn, khí hậu miền núi khắc 
nghiệt, mưa lũ thường xuyên, quy mô và suất đầu tư còn hạn chế, thời gian sử 
dụng đã lâu, do đó mặt đường trên tuyến được thấm nhập nhựa đến nay đã 
xuống cấp, nứt gãy gần như toàn bộ; công trình thoát nước trên tuyến sạt lở hạ 
lưu, thượng lưu bồi lấp và hư hỏng nặng, mương dọc trên tuyến bị XÓỊ, trôi và 
bồi lấp qua các đợt mưa lũ hằng năm.

- Từ năm 2015 - 2019: bằng các nguồn vốn Chương trình 30a, Kiên cố 
hóa mặt đường ĐH, ngân sách huyện huyện đã đầu tư nâng cấp mặt đường 
theo từng giai đoạn, tổng chiều dài đã được nâng cấp: khoảng 3,1 km. Quy mô: 
mặt đường BTXM Bm=5,0m và gia cố mương dọc thoát nước.

- Bên cạnh đó, do tác động của cơn bão số 9 (cơn bão Molave) vào cuối 
tháng 10/2020, gây ra mưa lớn đã làm sạt lở đất đá trên địa bàn huyện Nam Trà



My làm thiệt hại lớn về người, nhà cửa và hệ thống cơ sở hạ tầng. Riêng trên 
tuyến đường ĐH5.NTM (Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh) đã xuống cấp nghiêm 
trọng, hầu hết mặt đường bị biến dạng, hư hỏng hoàn toàn, nền đường nhiều 
đoạn bị sạt taluy dương, sạt lở taluy âm, cầu, cống, rãnh dọc bị vùi lấp, trôi, xói 
lở, hư hỏng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đứt đường và ảnh hưởng trực tiếp đến 
tính mạng của người dân. Toàn tuyến có khoảng 12km mặt đường bị hư hỏng; 
10 cống tròn, cống bản bị cuốn trôi hoặc vùi lấp hư hỏng; 01 cống tràn liên hợp 
60100 bị cuốn trôi; 01 cầu dầm L=21m bị trôi lệch dầm và mặt cầu hư hỏng; 04 
cầu bị xói lở sân gia cố và tứ nón mố; 9.500m mương, rãnh thoát nước bị hư 
hỏng, xói lở; 13 điểm sạt lở taluy âm; 36 điểm sạt lở taluy dương với chiều dài 
khoảng l,4km. Sạt lở đất tại vị trí làng ông Sinh, thôn 1, xã Trà Vân tại 
Km6+550 đã làm 08 người chết, 11 người bị thương, toàn bộ nhà cửa trong ngôi 
làng bị san bằng.

- Hiện nay huyện tiến hành hót dọn đất đá sạt lỡ trên nền đường, sữa chữa, 
khắc phục để đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến, tuy nhiên việc tiếp tục 
bị sạt lỡ, không đảm bảo giao thông trên tuyến luôn hiện hữu khi có mưa lũ.

Từ những thực trạng nêu trên việc đầu tư xây dựng dự án Đường giao 
thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ĐH5.NTM) là hết sức cần thiết và cấp 
bách nhằm đảm bảo giao thông trên địa bàn các xã Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh 
huyện Nam Trà My, ổn định đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã 
hội - an ninh quốc phòng tại địa phương.

1.2 Sự phù hợp với quy hoạch: Việc đầu tư xây dựng dự án phù hợp với 
qui hoạch phát triển giao thông trên địa bàn huyện.

Việc đề xuất đầu tư dự án phù hợp với quy hoạch Quy hoạch phát triển 
giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại 
Quyết định số 846 /QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2015, số 293/QĐ-UBND 
ngày 22 thánệ 01 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Nam và phù hợp với quy 
hoạch tổng thê phát triển KTXH huyện Nam Trà My đến năm 2020.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhận được sự ủng hộ rất cao và là 
mong mỏi của người dân địa phương để khắc phục hậu quả bão lũ và đáp ứng 
công tác cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

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

2.1 Muc tiêu đầu tư:
- Khắc phục triệt để thiệt hại do bão số 9 năm 2020 gây ra, kết hợp cải tạo 

lại tuyến Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh để ổn định đời sống 
nhân dân sau thiên tai, đảm bảo giao thông xuyên suốt, thuận lợi giữa các khu dân 
cư và kết nối trung tâm 03 xã: Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh với trung tâm huyện.

- Kết nối các trục giao thông chính qua địa phận huyện Nam Trà My, kết 
nối liên khu vực như: ĐH10.NTM (Đường nội thị trung tâm huyện); ĐH6 .NTM 
(Trà Mai - Trẩ Don - Quốc lộ 40B); ĐH8 .NTM (Trà Vân - Đông Trường Sơn); 
ĐH9.NTM (¡Trà Mai - Đông Trường Sơn); Tuyến đường Trà Vinh - Đắc Ru (vị 
trí cuối tuyến - UBND xã Trà Vinh), tạo thành hệ thống mạng lưới giao thông



xuyên suốt nhằm góp phần tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ trong công cuộc xóa 
đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc 
phòng của 03 xã nói riêng và toàn huyện Nam Trà My nói chung.

- Phát triển sản xuất lâm nghiệp, cây dược liệu, trong đó góp phần rất 
quan trọng để thực hiện thành công Đe án Quốc gia Sâm Ngọc Linh.

- Góp phần quan trọng trong mục đích tăng cường củng cố quốc phòng, 
an ninh khu vực;

- Góp phần vào phát triển, hoàn thiện mạng lưới giao thông vận tải của 
huyện Nam Trà My nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

- Góp phần chống biến đổi khí hậu, trồng và phát triển rừng.

- Phát huy tiềm năng, thế mạnh về dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng,
góp phần xói đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiếu số.

- Từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo quy hoạch phát triển kinh tế, xã 
hội của huyện Nam Trà My.

- Trong quá trình xây dựng dự án, giải quyết một phần nhu cầu lao động
tại địa phương thông qua các công việc lao động phổ thông.

2.2 Quy mô đầu tư xây dựng:

2.2. ỉ. 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:
- Cấp đường là đường GTNT cấp B theo tiêu chuẩn TCVN 10380:2014, 

nền đường rộng 5,Om (mặt đường và lề gia cố) + đắp đất hai bên lề rộng 0,25- 
0,5m để giữ mặt đường.

- Kết cấu mặt đường bằng và lề gia cố: Bê tông xi măng, hoặc láng nhựa
- Độ dốc dọc: theo độ dốc đường hiện trạng.

- Khổ cầu: 7,Om (phần xe chạy) + 2x0,5Om (gờ lan can) = 8 ,Om (đảm bảo 
bề rộng 2 làn xe).

- Quy mô công trình: Vĩnh cửu.

- Tải trọng tính toán: + Áo đường: Trục 10T (hoặc lOOkN).

+ Cống: H30 - HK80.

+ Cầu: HL93.
- Tần suất thiết kế: + cầu lớn, cầu trung: 1%.

+ Cầu nhỏ, cống, nền đường: 4%.
2.2.2. Giải pháp khắc phục:
a) Công trình cầu:

- Các cầu bị trôi, vùi lấp, mố, trụ, mặt cầu bị hư hỏng nặng, cống tràn bị xói 
lở, đứt đường, không đủ khẩu độ thoát nước: Xây dựng lại công trình cầu mới có



khẩu độ và chiều cao cầu đủ để thoát nước trước điều kiện mới về thời tiết, khí 
hậu. Trên tuyến có 02 cầu cần làm mới:

+ Cầu Nước Ui tại Km2+780:
Hiện trạng: cầu cũ là cầu dầm BTCT thường dài 21m, rộng 5,5m, mặt cắt 

ngang 3 dầm chữ T đã bị hư hỏnệ, xê dịch kết cấu phần trên về phía hạ lưu 
khoảng lm, trong đợt lũ vừa qua cầu không đủ khẩu độ thoát nước, lũ tràn trên 
mặt cầu, cây trôi gây hư hỏng bản mặt cầu và gờ chắn bánh. Qua đánh giá trực 
quan các dầm cầu có nứt ngang nhỏ nhiều vị trí, nên tải trọng cầu sau khi sửa 
chữa sẽ không đảm bảo.

Giải pháp: Dự kiến thiết kế mới cầu 1 nhịp 33m, bề rộng cầu 8,Om, gồm 4 
phiến dầm BTCT DƯL I33m. Mố cầu thiết kế mố chữ u, thân mố, tường cánh và 
bệ mố bằng BTCT, dự kiến bệ mố được đặt trên nền đá gốc.

4- Cầu Km 12+030:

Hiện trạng: Là cống tràn 60150 đã bị vùi lấp thượng lưu bằnệ đá tảng hòn 
lớn, trôi toàn bộ phần hạ lưu, đứt gãy một nửa mặt đường, tạo vực thẳm phía taluy 
âm rất nguy hiểm.

Giải pháp: Dự kiến thiết kế mới cầu 1 nhịp 24m, bề rộng cầu 8,Om, gồm 4 
phiến dầm BTCT DƯL I24m. Mố cầu thiết kế mố chữ ư, thân mố, tường cánh và 
bệ mố bằng BTCT, dự kiến bệ mố được đặt trên nền đá gốc.

- Các cầu có thể khôi phục để tiếp tục khai thác: Sửa chữa phần bị hư hỏng, 
bổ sung các hạng mục gia cố để bảo đảm bền vững như: gia cố lại sân cống 
thượng hạ lưu, tứ nón và taluy đường 2 đầu cầu. Trên tuyến có 04 cầu cần sửa 
chữa:

+ Kml 1+240: Hiện trạng cầu dầm T18m, rộng 5,5m bị xói lở tứ nón, hư 
hỏng taluy đường hai đầu cầu.

+ Kml2+450: Hiện trạng cầu bản 3x9m, rộng 6,5m bị xói lở thượng, hạ lưu 
và đường 2 đầu cầu.

+ Km 14+350: Hiện trạng là cầu bản dài 9m, rộng 4m bị xói lở đường đầu 
cầu, xói lở sân cống thượng hạ lưu.

+ Km 14+490: Hiện trạng là cầu bản dài 9m, rộng 4m bị xói lở đường đầu 
cầu, xói lở sân cống thượng hạ lưu.

b) Cống thoát nước:
- Các cống bị trôi, vùi lấp, hư hỏng, vị trí chưa có cống thì thay thế mới 

bằng cống hộp có khẩu độ phù hợp để bảo đảm khả năng thoát nước. Cụ thế trên 
tuyến có 10 vị trí cần thay thế, bổ sung mới với khẩu độ dự kiến như sau: Km2 + 
450 (2,5x2,5m), Km4 + 480 (3,5x3,5m), Km4 + 700 (3,5x3,5m), Km6 + 830 (2x2m), 
Km7 + 300 (2x2m), Km7 + 500 (2x(3x3m)), Km8 + 650 (2x2m), Km9 + 380 
(2,5x2,5m), Kml2 + 150 (2x2m), Kml3 + 470 (3,5x3,5m).

- Các cống còn khả năng sử dụng được thì nạo vét thông cống, sửa chữa, 
gia cố thượng hạ lưu, nối cống bị trôi hạ lưu.



c) Nen, mặt đường:
- Khôi phục, sửa chữa những đoạn mặt đường bị xói trôi hoặc hư hỏng 

bằng kết cấu BTXM M.300 đá 1x2 dày 24cm, những đoạn mặt đường thấm 
nhập nhựa còn tốt thì tận dụng phần mặt đường, bổ sung gia cố lề bằng BTXM 
mỗi bên 0,75m. Tổng chiều dài tuyến 17,5km. Trong đó chiều dài đoạn mặt 
đường còn tốt tận dụng khoảng 5,5km; Mặt đường hư hỏng cần sửa chữa dài 
khoảng 12km:

+ Đoạn KmO - Km3+094: Hiện trạng là mặt đường BTXM có Bm=5m 
mới đầu tư xây dựng, còn sử dụng tốt, tận dụng hoàn toàn. Xen kẻ là 0,5Km 
đường nhựa và BTXM đã hư hỏng phải đầu tư sửa chữa mặt đường bằng 
BTXM.

+ Đoạn Km3+094 - Km 17+527: hiện trạng là mặt đường TNN dày 6cm 
rộng 3,5m do ảnh hưởng của bão lũ và thời gian hầu hết đã xói lở, hư hỏng và 
xuống cấp nghiêm trọng cần đầu tư sửa chữa bằng BTXM. Xen kẻ là các đoạn 
mặt đường nhựa còn tương đối tốt khoảng L=2,95Km tận dụng phần mặt đường, 
bổ sung gia cố lề bằng BTXM mỗi bên 0,75m.

d) Rãnh dọc
- Do lưu lượng nước lũ lớn, dộ dốc dọc lớn, đất sạt gây xói lở nghiêm 

trọng, hệ thống rãnh dọc trên tuyến gần như hư hỏng hoàn toàn, nhiều vị trí 
khoét sâu 2m vào phần mặt đường. Khắc phục bằng cách hoàn trả nền, mặt 
đường trước khi gia cố lại rãnh dọc bằng BTXM.

e) Các hạng mục sửa chữa, gia cố nền đường

- Taluy dương bị sạt lở: Bạt mái, sửa chửa taluy dương.
- Đối với các đoạn taluy âm sạt lở: Do mưa lũ, đất sạt lấp rãnh, cống thoát 

nước ước chảy trên mặt đường qua taluy âm với lưu lượng lớn gây xói lở, sạt 
taluy âm tại nhiều vị trí. Tại các vị trí sạt lở taluy âm thiết kế bổ sung tường chắn 
và gia cố mái taluy bằng BTXM, đắp đất hoàn trả nền đường hoặc chỉnh tuyến 
vào taluy dương.

f) An toàn giao thông: Khôi phục hệ thống biển báo, cột tiêu, cột km, cột 
H, tường hộ lan mềm và các hạng mục phụ trợ khác theo quy chuẩn QCVN 
41:2019/BGTVT.

2.3 Địa điểm đầu tư: Xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh, huyện Nam Trà My, 
Quảng Nam.

2.4 Pham vi đầu tư:

Điểm đầu: Tại trung tâm huyện xã Trà Mai,

Điểm cuối: Tại trung tâm xã Trà Vinh.
3. Dự kiến nguồn vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng 

cân đối nguồn vốn:



3.1. Dự kiến 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 công trình là: 
150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 114.191 triệu đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 2.403 triệu đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 9.924 triệu đồng.
-Chi phí khác: 4.338 triệu đồng.

- Chi phí đền bù GPMB: 10.000 triệu đồng.

- Chi phí dự phòng: 9.144 triệu đồng.

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

Trong đó:
- Ngân sách tỉnh: 140.000.000.000 đồng;
- Ngân sách huyện: 10.000.000.000 đồng.

4. Dự kiến thòi gian, tiến độ triển khai thực hiện dự án và kế hoạch 
bố trí vốn:

4.1. Dự kiến thời gian thực hiện: Năm 2021-2024.

4.2. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư:
- Chuẩn bị đầu tư: Lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu 

tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoàn thành trong Quý 1/2021.
- Lập thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Triển khai 

lựa chọn nhà thầu thi công Quý 11/2021.
- Triển khi thi công xây dựng từ Quý 11/2021 đến 11/2024.
- Quyết toán dự án hoàn thành Quý IV/2024.

4.3. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn:_________________________________

TT Năm
Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 

thực hiện các dự án (triệu đông)
Ngân sách huyện

(triệu đồng)
1 Năm 2021 40.000 10.000

2 Năm 2022 50.000 0

3 Năm 2023 40.000 0

4 Năm 2024 10.000 0

Tổng cộng 140.000 10.000

5. Xác định SO’ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi 
phí vận hành dự án sau khi hoàn thành:

Bao gồm các chi phí:
- Chi phí lập, trình thẩm định phê duyệt Chủ trương đầu tư.



- Chi phí khảo sát, lập, thẩm định dự án đầu tư.
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
- Chi phí khảo sát, lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

và dự toán.
- Chi phí thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.
- Chi phí xây dựng (gồm cả chi phí lán trại tạm, đảm bảo giao thông, chi 

phí hạng mục chung ...).
- Chi phí giám sát kỹ thuật thi công.

- Chi phí kiểm định.
- Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng.
- Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Chi phí quản lý dự án.

- Một số khoản chi phí khác.
Khái toán chi tiết từng hạng mục chi tiết liên quan trong quá trình thực 

hiện dự án trong Phụ lục kèm theo.

6. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội và xác định sơ bộ 
hiệu quả đầu từ về kinh tế - xã hội:

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội:

- Dự án nâng cấp từ tuyến đường cũ đã có nền đường nên không ảnh 
hưởng đến đất rừng, không mở mới nên khối lượng đào đắp không lớn không 
gây ảnh hưởng đến môi trường.

- Dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không quá phức tạp, triển khai đồng loạt 
trên tuyến, số lượng máy móc, thiết bị huy động cho quá trình thi công không 
tập trung tại một vị trí, lượng khí thải ra môi trường, mức độ ô nhiễm về tiếng 
ồn không đáng kể. Việc vận chuyển đất, đá, vật tư, vật liệu trong quá trình thi 
công chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến an toàn và vệ sinh môi Irường trên các tuyến 
giao thông; tuy nhiên mức độ ảnh hưởng dự kiến không lớn và Chủ đầu tư sẽ bổ 
sung yêu cầu bảo vệ môi trường vào trong Hồ sơ mời thầu, đồng thời giám sát 
nghiêm ngặt trong quá trình thực hiện.

- Do địa hình đồi núi, độ dốc lớn nên có khả năng sẽ làm ảnh hưởng đến 
một phần đất đai, tài sản, hoa màu của nhân dân khu vực 2 bên tuyến đường. 
Vấn đề này Chủ đầu tư sẽ phối hợp chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị thi 
công có giải pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại, có thỏa thuận với các hộ dân bị 
ảnh hưởng, đồng thời vận động nhân dân tạo điều kiện để thi công dự án.

6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:
- Hiệu quả trực tiếp đối với vùng dự án: Dự án sẽ đem lại những hiệu quả 

rất lớn như:
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân bản địa bảo vệ rừng.



+ Tạo sự phát triển kinh té, văn hóa, xã hội của 03 xã Trà Mai, Trà Vân, 
Trà Vinh nói riêng và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam nói chung.

+ Góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện môi trường sống và nâng cao 
chất lượng cuộc sống, xói đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ở các thôn, nóc 
vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Nam.

+ Tạo sự phát triển đồng đều, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các khu 
vực trên địa bàn, thuận lợi trong việc giao thương đi lại của nhân dân, phát triển 
giao thông vận tải, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo định hướng của tỉnh.

+ Góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của các Di sản văn hoá đồng bào 
dân tộc.

- Tác động kinh tế, xã hội đối với ngành, lĩnh vực và địa phương:
+ Đối với người dân: Dự án tác động trực tiếp và tích cực đến người dân 

nghèo là có chất lượng cuộc sống nâng cao. Thông qua dự án góp phần giải 
quyết việc làm, tạo thu nhập từ các sản phẩm và dịch vụ du lịch sinh thái, tham 
quan, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện.

+ Khu vực sẽ hưởng lợi từ dự án: Tạo kết cấu hạ tầng nông thôn thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập, xói đói giảm nghèo; góp phần giảm 
khoảng cách giàu nghèo giữa vùng thành thị và nông thôn trong tỉnh Quảng Nam.

- Tính bền vững của dự án sau khi kết thúc dự án: Giải quyết nhu cầu bức 
thiết về giao thông. Tạo kết cấu hạ tầng kinh tế nông thôn cho sự phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội của huyện cho giai đoạn tới.

7. Phân chia các dự án thành phần: Không.

8. Giải pháp tổ chức thực hiện:

Sau khi Báo cáo đề xuất đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu 
tư sẽ tiến hành các bước công việc sau:

- Tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoàn 
thành trong Quý 1/2021;

- Lập thẩm định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Triển khai 
lựa chọn nhà thầu thi công Quý 11/2021;

- Triển khi thi công xây dựng từ Quý 11/2021 đến 11/2024.

- Quyết toán dự án hoàn thành Quý IV/2024.

Vậy, UBND huyện Nam Trà My kính trình HĐND & UBND tỉnh, Sở Kế 
hoạch & Đầu tư, Sờ Tài chính, Sở Giao thông - Vận tải xem xét, thẩm định và 
phê duyệt Báo cáo đề xuất đầu tư dự án: Đường giao thông Trà Mai - Trà Vân - 
Trà Vinh (ĐH5.NTM) với các nội dung

Nơi nhộn:
-  Nlur tren;
- Lưu: VP-UBND.
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TRẮC NGANG ĐẠI DIỆN
I ■

KẾT CẨU MẶT ĐƯỜNG VÀ LÊ GIA c ô  MỚI

BTXM M300 ĐÁ 1x2 OÁY 24CM
LÓT GIẤY DẦU CHỐNG THẤM
LổP CÁT OỆM DÀY 3CM
CẤP PH ấ ÕÁ OĂM LOẠI I Dmox25 DAY 18cm
OẮP OẤT K98 OÀY 30cm

ĐOAN BẠT MÁI TALUY DƯƠNG

CHI TIÊT GIA CÔ RÃNH DỌC TÂM BÊ TÔNG GIA CÔ RÃNH DỌC CHI TIÊT GIA CÔ RÃNH c ơ

DIỆN TÍCH DẤP NỀN
8ÊTÔNG XI MẦNG M300 OÁ 1x2 DAY 24CM
CÁT OỆM DÀY 3CW
CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI 1 Dmox25
ĐẤT OẤP K98 OẰY 30CM
VÉT HỮU Cơ DÀY (20—30)CM
OÁNH CẤP NỀN OƯỎNG B=1M

ĐOAN SỬA CHỮA MĂT ĐƯỜNG
----------------------1__________________________________________________________I____________________________________

BẼ TÔNG XI MẪNG M300 DÁ 2x4 DAY 24CM —  
LÓT GIẨY DẦU CHỐNG THẨM 

LổP CÁT OỆM DÀY TRUNG BINH 3cm _  

CPDD LOẠI I 0mox25 OAY ĩó l ĨHlỂU 12CM —  

BÙ VÊNH CPĐO TRÊN OƯÒNG cũ  —

ĐOAN TÂN DUNG MẢT ĐƯỜNG cũ 
GIA CỐ LỀ MỖI BÊN Ũ,75M

—  BÊ TÔNG XI MẦNG M300 DÁ 2x4 OẰY 24CM

—  LÓT CtẨY DẦU CHỐNG THAM
—  LổP CẤT DỀM DÀY TRUNG 8INH 3cm
—  CPOD LOẠI I 0mox25 DAY 18CM 

• ĐẤP DẨT K98 DÀY 30CM

TÔNG XI MĂNG M300 OÁ 2x4 D À Y 24CM —  
LÓT « Ẩ Y  DẦU CHỐNG THẨM —  

LổP CÁT OỆM OÀY TRUNG BINH 3cm 

CPOO LOẠI I 0max25 OẰY 18CM — 1



TRẮC NGANG ĐẠI DIỆN
I  I

ĐOAN CÓ TƯỜNG CHAN

TƯỜNG CHẮN ĐƯỢC THIET k ế  t h e o  đ ịn h  h ỉn h  8 6 -0 6 X  
KÍCH THƯỚC GHI BẰNG CM





MẶT CẮT NGANG TẠI Mố (1/100)
8000

50Q 7000 50(r 1 1 1

L  M  THIỆỤ CHỤNg:
-  CẦU DẦM I, CHỀU DÀI L=33H

II.TIẾU CHƯẨH m ủ  KỂ:

-  o u r  MÔ: CẲU o ư ộ c  XẨY OỢHG vĩnh  CÜÜ BẲHG 8TCT 0(JL
-  r ó  1RÇNG IH Ể r K Ế HL93
-  KHỔ CẲU: K=0.5+7.0+0.5=8.0M

-  KHỔ THÔNG ĨHUYỀH: SỜK KHỞIG THONG THUYỂN

-  TẦN SUẨT TKỂT KẾ P = IX

E  P H M C  ÁH KỂT CẨU;

-  S ơ  oồ  KỂT CẨU NHỊP; L -1x3JM

-  NHỊP OẦM OÁN OỔN b ê  tô ng  CổT t h ớ  ƯST L= 3S ), H Ể l d iệ n  c h ừ  I

-  MẶT CẨT NGANG G Ỉ«  4  ĐẰM 133 8Ễ TÔNG CổT IHÓ> ƯST 4CWPÀ.

-  L dp  PHÚ MẶT CẲU 8ẲNG 8 IC T  TRẼN L<jp P t t à r e  NƯđc OẠNG PHUN.
-  BỆ LAM CAN BẮNG BTCT 25MPo, LAN CAN 8ỈNG Tổ HÖP th é p .

TAY VỊN ỔNG n ổ ’ MẠ KẼM

-  Gổl CẲU DUNG (Á CAO s u  C ổT  BA/I M P ,  KT(250x400*52)M M .
-  KHE CO GIÃN OÙtlG LOẠI B £J5  c ó  CHỀU RỘNG lam  MỆC 5CJJ.

IV. KỂT CẨU »Ổ CẦU:

-  MỔ CẦU: KIỂU Mổ CHỮ u  BẦtlG BỄ TÔNG c ổ ỉ  THÉP 

+  OÁ KÊ Gố( BẦNG vOa  k h ô n g  c o  l i c o r  40MPA
+  Tl#ÒHG THẲN Mổ, lUỒNC OẲU, Bệ MONG Mổ 8TCT 30MPA OA 1x2.

+ MÓNG Mổ OẶT TRÊN NỀN OÁ Gốc.
V. OUỎHG HAI ĐẦU CẨU:

-  TALUY a i  NCN BẮNG BỀ TÔNG lư d l  IHẼP I6UPA OA 2x4, OAY 15CVI.

-  CHÍN KHAY TAJ.UY l ứ  NON BẰNG b ì  t ô n g  I6MPA DÁ 2x4 KT(50XI50)Cy.

-  SAU MỔ Bố r á  2 BÁN a  Ám  tái BTCT 3CMP0, ĐÁ 1x2

VI, Tổ c w f c  TH CfrlC;
-

+  H ổ  MÓNG Mổ CẦU OÀO TRẦN 8ẲNG MÁr OÀO KỂT HÖP NHẲN Lực. 
+  BÊ TÔNG mổ c ầ u  m  cỗm g oổ  tạ i  chổ .

-  DẦU CẦU:

+  OẦ.Y I 8TCT OUL l= 2 IM  aJỢ C  o ú c  TẠI BÃJ o ú c  VÀ CẨU Ư P  
VÀO VỊ TRÍ NHỊP 8 Ì 'IG  PHƯỔNG PHAP oXu dư



CHlNH d iệ n  Mố M2 (1/125)

A.GIỚ I THIỆU CHUNG
CẦU SÔNG TIÊN THUỘC ĐỊA PHẬN HUYỆN BẤC t r à  MY, tỉn h  q u a n g  nam  
THUỘC Dự ÁN OTXO OƯÒNG tam trà - TRÀ KÓĩ (OT.617 01 Quốc LỘ 40B)

B. QUY MÔ VÀ TIÊU CHUẨN K Ỹ  THUẬT

-  QUY MÔ : CẦU XẪY DỊỈNG VĨNH c d )  BẦNG 8TCT DƯL.
-  TẦN SUẨT : p=1%
-  TÁI TRỌNG : HL93
-  BỀ RỘNG CẦU : 8=0,50+8,0+0,50  = 9 ,OM
-  GIA TỐC NỀN DỘNG D Ẩ ĩ : A=0,6796 

c. GIẢI PHÁP THIẾT KỂ

-  s d  DỒ NHỊP : (1x33)M, CHlỀU OAI TOAN c ầ u  t ỉn h  OỂN DUÔI Mổ LA 45,m

1 - KỂT CẨU PHẦN TRÊN

-  MẶT CẮT NGANG Bố TRÍ 4 DẦM c h ữ  T  B ĨC T  DƯL. L=33M. CHlỀU c a o  dầm  l à  1.65M.

CÁC PHIẾN OẦM CÁCH NHAU 2.3M. BAN MẶT CẦU BẦNG B ĨC T  d a y  tr u n g  b ìn h  20CM.

-  LÓP MẶT CẦU GỒM:
+ td p  BÊ TÔNG NHựA 019, DAY 7CM 

+  id p  NHựA OÍNH bám TC 0.5KG/M2 

+ LỔP PHÒNG Nưdc DẠNG PHUN

2 -  KẾT CẨU PHẦN oưdl

-  Mố CẦU: OẠNG Mổ ĨƯÒNG BTCT , MONG Mố o ặ t trê n  hệ 6 cọc KHOAN NHỒt BTCT OƯÒNG kinh 0=1,om, Mố mi

CÓ CHIỀU DÀI CỌC Dự KIẾN LÀ 10.5M. Mố M2 CHlỀU OÀl DỌC Dự KlẾN l a  8.0M.

3 -  KỂT CẨU KHÁC

-  G ấ  CẦU CAO SU CỐT 8ÁN ĨH ẼP  KT(350X500X78)MM.
-  KHE CO GIẰN DẠNG KHE BEJ5

-  LAN CAN BẦNG 1HEP MẠ KẼM NHUNG n o n g .
- ỐNG THOÁT NƯdc 0150 BẦNG THẼP hạ kẽm.
-  BÁN OẪN SAU Mố BẦNG 8TCT DAY 30CM, OAI 8M OẶT TRÊN lóp 8Ê TÔNG LOT DAY 10CM
-  ĩứ  NÓN: BẦNG BẦNG B T 16MPA DAY I5CM. PHÍA TRỮdc S lỉ OỤNG TƯỎNG CHẨN d ạ n g  trọ n g  lực 
BẰNG BÊ TÔNG 16MPo, OẶT TRÊN id p  DỆM OA OẤM O AY 10CM

D  - TỔ  CH Ứ C XÂ Y DỰNG (PHẦN CẲU)
-  Mố: +  THI CÔNG CO C KHOAN NHồl BẰNG m a y  c h u y ê n  d ụ n g .

+  BÊ TÔNG Mố THI CÔNG o ổ  TẠI CHỗ.
-  DẦM CẦU: +  DẦM CẦU 133 BTCT OƯL L=33M oưổc oúc TẠI BẴl oúc VÀ ĐƯỢC CẨU LẤP

VÀO VỊ TRÍ NHỊP BẦNG p h ư ơ n g  p h á p  d ấ u  c ẩ u

GHI CHÚ

-  KÍCH ĨHƯđc 8 Ẩn Vẽ ghi BẲNG MM, c a o  o ộ  IRONG 8AN VẼ GHI BẦNG M.
-  CHIỀU OÀI, CAO oộ MŨI CỌC lÀ  Dự KlỂN. oược QUYỂr OỊNH THEO THựC ĩế  hiện TRƯÒNG

BỔ TRÍ CHUNG CẦU (4/4)



ĐI ĐÂU TUYÊN ĐI CUÔI TUYÊN

BỐ TRÍ CHƯNG CẦ U  KM 12+030
V



CHÍNH DIÊN MỔ C Ẩ U  (TL 1/100)
500 ____________________8000____________________ _j500ị.

__j500Ị̂____________7000____________ |500|_

LAN CAN TỔ HƠP THẼP

THUYẾT MĨNH
L  Gldl THIỆU CHUNG:.
-  CẦU DẦM I. CHIỀU OÀI L=24M

LI.TltU .CHUẨN, THIẾT ) á

-  QUY MÔ: CẦU ĐƯỘC XÂY DƯNG v ĩn h  c d )  BẰNG BTCT DƯL

-  TÁI TRỌNG TH lỂĩ KỂ: HL93
-  KHỔ CẦU: K=0.5+7.0+0.5=8.0M

-  KHỔ THÔNG THUYỀN: SÔNG KHÔNG THÔNG THUYỀN

-  TẦN SUẤT THIẾT KẾ p=1&

liL  PHƯỚNG ẤN KỂT CẨU:

-  S ở  Đồ KỂT CẨU NHỊP: L=1x24M

-  NHỊP DẦM GIÁN ĐỔN BÊ TÔNG CốT ĨH ẼP ƯST L=24M, ĩ l Ể ĩ  OIỆN CHỪ I

-  MẶT CẤT NGANG GồM 4 DẦM 124 BÊ TÔNG CốT ĨHẼP ƯST 40MPA.

-  LỔP PHÚ MẶT CẦU BẦNG B T C I TRÊN LổP PHồNG Nưdc DẠNG PHUN.

-  BỆ LAN CAN BẰNG B ĨC T  25MPo, LAN CAN BẦNG Tổ HỘP THẼP,

TAY VỊN ỐNG THẼP MẠ KẼM

-  Gối CẦU DÙNG GỐI CAO su  c ố ĩ  BAN t h é p , KT(250x400x52)MM.

-  KHE CO GIẰN DÙNG LOẠI BEJ5 có CHlỀU RỘNG LAM v iệ c  5CM.

IV. KấT CẨU MỔ CẦU:

-  Mố CẦU: KIỂU Mố CHỮ u  BẦNG b ê  tô n g  c ố ĩ  THÉP

+ OẤ KÊ Gố) BẰNG VỮA KHÔNG c o  NGOT 40MPA

+ TƯÒNG THẰN Mố, TƯồNG OẦU, BỆ MốNG Mố 8 Ĩ C Ĩ  30MPA OÁ 1x2.

+ MÓNG Mố DẶT TRÊN NỀN OẤ Gốc.

V. DƯỎNG HAI DẦU CẲU:

-  TALUY Tlí NÓN BẰNG b ê  tô n g  LƯ á T O P  16MPA OÁ 2x4, OÀY 15CM.

-  CHẦN KHAY TALUY ĩ l )  NỚN BẰNG b ê  tô n g  16MPA ĐÁ 2x4 Kĩ(50X150)CM .
-  SAU Mố BỐ TRÍ 2 BAN giam ta i B TC Ĩ 30MPo, OẤ 1x2

VI. TỔ CHIỈC THI CÔNG:

-  Mổ:

+ HỔ MÓNG MÓ CẦU 0Ấ0 TRAN BẦNG m a y  OÀO k ế t  h ộ p  n h ằ n  Lực. 

+  BÊ TÔNG MỔ CẦU m i CÔNG Dổ TẠI CHỔ.

-  DẦM CẦU:

+ OẦM i BTCT DIÍL L=21M DƯỢC oúc TẠI BÃI Dlíc VA CÀU LẮP 

VÀO V) TRÍ NHỊP BẦNG phướng pháp đ ẩ u  cẩu



/

CẮT NGANG THÂN CỐNG (TL: 1/100) 
3(300X300)CM
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BTC CỐNG HỘP 3(3.0X3.0)M (1/2)



TH UYẾT MINH
-  1KẲN CỐNG: BỄ TÔNG 25M PA  OÁ 1X2, OẶT TRÊN L ( jp  8Ê  TÔNG 
LÓT 8M PA  OÀY 2 0C H .
-  THƯỘNG I IẰ I:  T lỉồNG CANH b ẽ  t ô n g  12MPA DÁ 2 X 4 , m o n g  TliỒNG

CÁNH, S Í N  GtA CỔ BẦNG b ẽ  t ô n g  12M PA  OÁ 4 X 6 , T Ẩ ĩ ca’  o ặ t  tr ê n

L ổ P  DÁ DẪM ĐỀM OÀY 10CM .
-  HẠ LƯU: TVÌổMG CANH b ê  tông 12MPA OÁ 2X4, MONG TVỈỎNG
CÁNH, SẲN GIA CỐ BẦNG BÊ TÔNG 12M PA  OÁ 4 X 6 , t X t  c á  o ặ t  TRỄN
LÓ P OÁ DẦM ĐỆM OÀY 10CM.
-  CỐT THÉP:
+ DÙNG LOẠI C8240-T oốl vđt THEP có OƯÒNG kỉnh  < 10MM
+ DÙNG LOẠI C8400-V oổl v á  THẼP có DƯỒNG KINH >= 10MM
+ PHẲN LOẠI THÉP TOO ĨCVN 1651-2018.
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MẶT BẰNG HOÀN THIỆN CỐNG (TL: 1/100)



CẮT NGANG THẦN CỔNG (TL: 1/100) 
250X250CM
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HẠ LƯU (TL: 1/50)

BTC CỐNG HỘP 2.5X2.5M (1/2)



T H U Y Ế T  M IN H
-  THẦN CỐNG: BÊ TÔNG 25MPA OÁ 1X2. OẶT TRÊN LổP BÊ TÔNG 
LÓT 8MPA OÀY 20CM.
-  THƯỢNG LƯU: TƯỒNG CANH 8Ê tô n g  12MPA OÁ 2X4, MốNG TƯồNG 
CÁNH, SÂN GIA Cố  8ẦNG BỄ TÔNG 12MPA OÁ 4X6, tXt c a  o ặ t  trê n  
LổP OA DÍM ĐỆM DÀY 10CM.
-  HẠ LIẰI: ĩliổN G  CANH b ê  tông  12MPA OÁ 2X4. MỚNG ĨƯÒNG 
CÁNH, SÂN GIA Cố  8ẦNG BÊ TÔNG 12MPA DÁ 4X6, TẤT ca’ o ặ t  trên  
LỔP OÁ DẪM ĐỆM DÀY 10CM.
-  CỐT THÉP:
f DÙNG LOẠI C8240-T oấ vá TCP có OƯÒNG KỈNH < 10MM
+ DÙNG LOẠI C8400-V oốl vá ĨHẼP có OƯồNG kỉnh >= 10MM
+  PHẲN LOẠI THÉP THEO TCVN 1651-2018.
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MẠT BẰNG HOÁN THIỆN CỐNG (TL: 1/100)
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BTC CỐNG HỘP 2.5X2.5M (1/2)



CẮT NGANG THẦN CỐNG (TL: 1/100) 
300X300CM
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BTC CỐNG HỘP 3.0X3.0M (1/2)



THUYẾT MINH
-  THÂN CỐNG: 8Ê TÔNG 25MPA OA 1X2, OẶT TRÊN LổP BẼ TÔNG 
LÓT 8WPA OÀY 20CM.
-  THƯỢNG LƯU: TƯỒNG CANH b ê  tô n g  12MPA OẤ 2X4, MỚNG TƯỎNG 
CÁNH, SÂN G A  CỐ BẦNG BỀ TÔNG 12MPA OA 4X6, TAT CA OẶT TRẼN 
LÖP ĐÁ DẪM DỆM DÀY tOCM.
-  HẠ LƯU: ĩUỒMG CANH 8Ê tôn g  12MPA OÁ 2X4, MONG TƯÔNG 
CÁNH, SÂN GIA CỐ BẦNG BÊ TÔNG 12MPA OÁ 4X6, ĩ Ẩ ĩ  CA OẶT ĨRỀN 
LổP OÁ DẪM ĐỆM DÀY IOCM.
-  CổT THÉP:

+  OÙNG LOẠI C 8 2 4 0 -T  Dối v á  ĨHEP có OƯồNG KỈNH <  IOMM
+ OÙNG LOẠI C8400-V oốl vdl TOP có OƯÒNG KỈNH >= IŨMM
+ PHÂN LOẠI THÉP THEO TCVN 1651-2018.

O thưp nglưu
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BTC CỐNG HÔP 3.0X3.0M (1/2)


