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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 879/TTr-SGTVT ngày 
08/4/2021 của Sở Giao thông vận tải trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, tổng 
hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án: Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo số 180/BC-SKHĐT ngày 09/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Đường vành 
đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

4. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. 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 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

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

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công năm 2021.
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- 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.

- Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh kết luận của 
đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh về 03 dự án: Đường nối 
Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận; Cầu Văn Ly và đường dẫn; 
Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam;

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

- Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Kết luận 
của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe Sở Giao 
thông vận tải báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án giao thông đã 
được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong kế 
hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025;

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, UBND thị xã Điện 

Bàn.
3. Hình thức thẩm định: Ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.
2. Dự án 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: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 498.000.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi 

tám tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương. 
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông đường bộ. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Giao thông vận tải (Theo các Công văn số 870/SGTVT-QLCLCT 

ngày 08/4/2021; số 531/SGTVT-QLCTCT ngày 08/3/2021)
1.1. Về sự cần thiết phải đầu tư (Công văn số 531/SGTVT-QLCTCT ngày 
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08/3/2021): 
Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam có hướng Đông - Tây được quy 

hoạch nối từ đường ven biển ĐT.603B (Quảng Nam) đến QL.14B (Đà Nẵng), 
tổng chiều dài 18,7Km, trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Nam khoảng 17,5Km và 
đoạn qua thành phố Đà Nẵng (từ cầu vượt sông Yên đến QL.14B) khoảng 
1,2Km; đây là trục giao thông kết nối vùng Đông với vùng Tây ở khu vực phía 
Bắc tỉnh Quảng Nam và cũng kết nối với thành phố Đà Nẵng. 

- Về giao thông đường bộ: Kết nối với các trục giao thông quan trọng như 
ĐT.603B, ĐT.607, QL.1, ĐT.605 và QL.14B; kết nối các cụm, khu công nghiệp 
trong vùng như Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Cụm công nghiệp 
Trảng Nhật. 

- Về đường thủy nội địa: Tuyến đường vượt qua các sông có giao thông 
đường thủy như sông Cổ Cò, sông Vĩnh Điện và sông Yên, do vậy, có thể kết 
nối giao thông với các sông này thông qua hệ thống Cảng thủy nội địa trong 
tương lại.  

Hiện trạng tuyến đường như sau:
- Đoạn đầu từ ĐT.603B đến Cụm công nghiệp Trảng Nhật dài 10,7Km: 

Còn một số đoạn hiện nay đang triển khai xây dựng nằm xen kẽ với những đoạn 
đang khai thác, mặt đường đảm bảo 04 làn xe ô tô, nền đường rộng 20m đến 
27m. Riêng đoạn qua sông Vĩnh Điện dài 2,2Km đang đầu tư với quy mô nền 
đường rộng 12m, khổ cầu rộng 17m trong dự án Đường và cầu ĐH7 qua sông 
Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn do UBND thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư.

- Đoạn cuối từ Cụm công nghiệp Trảng Nhật đến QL.14B dài khoảng 
6,8Km: Hiện trạng chưa có đường kết nối. 

Việc nghiên cứu đầu tư xây dựng đoạn còn lại của tuyến đường là cần thiết 
nhằm tạo ra tuyến đường giao thông thông suốt từ đường ven biển đến QL.14B, 
hoàn thiện trục đường theo Quy hoạch đã duyệt, thu hút đầu tư và tạo động lực 
phát triển kinh tế xã hội cho khu vực.

2. Về quy hoạch: (Công văn số 531/SGTVT-QLCTCT ngày 08/3/2021):
Tuyến đường này có trong Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn đã được 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 
07/02/2013. Theo đó, mặt cắt ngang quy hoạch là 27m (nền) = 2x7,5m (mặt) + 
2m (dải phân cách) + 2x5m (vỉa hè).

1.3. Quy mô đầu tư: (Công văn số 870/SGTVT-QLCLCT ngày 08/4/2021):
Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Quảng Đà, tổng chiều 

dài khoảng 5,8Km (đoạn từ Cụm công nghiệp Trảng Nhật đến cầu vượt đường 
sắt do UBND thị xã Điện Bàn đầu tư cùng với dự án đầu tư khu dân cư) như 
sau: 

a) Giai đoạn 1:
- Đoạn từ cầu vượt đường sắt đến tuyến đường ĐT.605, dài khoảng 1,5Km:
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    + Cấp đường: Đường cấp IV theo TCVN 4054 - 2005.
    + Vận tốc thiết kế: 60Km/h.
    + Cắt ngang đường: 9,5m (nền) = 7,5m (mặt) + 2x1,0m (lề). 
    + Khổ cầu (vượt đường sắt và sông Bầu Sáu): 10,5m = 9,5m (phần xe 

chạy) + 2x0,5m (lan can). 
    + Kết cấu áo đường: Cấp cao A1. Mô đuyn đàn hồi: Eyc ≥ 155Mpa. 
    + Tải trọng thiết kế: Tính áo đường: Trục xe 120KN; tính cống H30-

XB80; tính cầu: HL93.
     + Tần suất thiết kế cống, cầu nhỏ: 4%; cầu trung, cầu lớn: 1%.
     + Cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu, tổng chiều dài cầu khoảng 

600m (chiều dài cầu sẽ được chuẩn xác trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi).
     + Quy mô công trình: Vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông 

cốt thép dự ứng lực.
     + Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.
     + Giải phóng mặt bằng thực hiện đủ theo mặt cắt quy hoạch 27m.
- Đoạn trùng với tuyến đường ĐT.605 giữ nguyên hiện trạng nền rộng 9m, 

mặt 8,0m (chiều dài 1,5Km). Cắm mốc quản lý mặt cắt 27m.
- Đoạn từ ĐT.605 đến đầu cầu Quảng Đà, dài khoảng 2,8Km:
 + Cấp đường: Đường chính khu vực (theo QCVN07-4:2016).
 + Vận tốc thiết kế: 50Km/h.
 + Mặt cắt đường: 27m(nền) = 2x7,5m(mặt) + 2m(dải phân cách) + 

2x5,0m(vỉa hè).
  + Kết cấu áo đường: Cấp cao A1. Mô đuyn đàn hồi: Eyc ≥ 155Mpa. 
 + Tải trọng thiết kế: Tính áo đường: Trục xe 120KN; tính cống H30-

XB80; tính cầu: HL93.
 + Tần suất thiết kế cống, cầu nhỏ: 4%; cầu trung, cầu lớn: 1%.
 + Quy mô công trình: Vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bêtông cốt 

thép dự ứng lực.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng.
- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 498 tỷ đồng.
b) Giai đoạn 2:
- Đầu tư mở rộng đoạn từ cầu vượt đường sắt đến ĐT.605, dài khoảng 

1,5Km  và đoạn trùng với ĐT.605 (dài khoảng 1,5Km) đủ mặt cắt quy hoạch 
rộng 27m. Trong đó, xây dựng thêm 01 đơn nguyên các cầu vượt đường sắt, 
vượt sông Bầu Sấu và vượt đường cao tốc mới để đảm bảo mặt cắt ngang quy 
hoạch.

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng.
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- Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 khoảng 441 tỷ đồng.
2. UBND thị xã Điện Bàn (Công văn số 396/UBND ngày 18/3/2021):
Để phát triển kinh tế xã hội cho khu vực, từng bước hoàn thiện hệ hạ tầng 

giao thông theo quy hoạch, kết nối hai vùng Đông và Tây thị xã Điện Bàn, phục 
vụ việc đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi. Đặc biệt, đây 
là tuyến đường kết nối giữa hai địa phương tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà 
nẵng, góp phần trong việc phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương và thúc đẩy 
đáng kể phát triển đô thị hóa khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Việc đầu tư 
xây dựng tuyến đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam là hết sức cần thiết.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án:
Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam được quy hoạch nối từ đường 

ven biển ĐT.603B (Quảng Nam) đến Quốc lộ 14B (Đà Nẵng) với tổng chiều dài 
tuyến khoảng 18,7km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam dài khoảng 
17,5km và đoạn qua thành phố Đà Nẵng dài khoảng 1,2km. Đây là tuyến đường 
kết nối vùng Đông, vùng Tây phía Bắc tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng. 
Hiện trạng tuyến đường: đoạn đầu từ ĐT.603B đến Cụm công nghiệp Trảng 
Nhật dài 10,7km còn một số đoạn hiện nay chưa triển khai thi công xây dựng, 
các đoạn có mặt đường đảm bảo 04 làn xe ô tô, có bề rộng nền đường từ 20m 
đến 27m, riêng đoạn qua sông Vĩnh Điện dài khoảng 2,2km với bề rộng nền 
đường 12m, khổ cầu rộng 17m; đoạn cuối từ Cụm công nghiệp Trảng Nhật đến 
Quốc lộ 14B dài khoảng 6,8km, chưa có tuyến đường kết nối, có khoảng 1km 
qua trung tâm hành chính xã Điện Hòa. Do đó, việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến 
còn lại là cần thiết nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trên toàn tuyến và hoàn 
thiện tuyến đường giao thông theo quy hoạch, tạo tính liên kết giữa vùng Đông, 
vùng Tây phía Bắc tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng; tạo động lực phát 
triển kinh tế - xã hội của 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 vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam 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: Việc 
đầu tư dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh giao 
nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách tỉnh tại 
Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021. Việc đầu tư dự án phù hợp với 
Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013.

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 498.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc 

nhóm B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
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5. Các nội dung đầu tư:
a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư, các qui định của 

nhà nước và Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh, 
Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh bao gồm các nội 
dung:

Đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ cầu vượt đường sắt đến cầu Quảng Đà với 
chiều dài khoảng 5,8km như sau:

- Đoạn từ cầu vượt đường sắt đến đường ĐT.605 với chiều dài khoảng 
1,5km:

+ Cấp đường: Đường cấp IV theo TCVN 4054-2005.
+ Mặt cắt ngang: 9,5m (nền) = 7,5m (mặt)+2x1m (lề).
+ Kết cấu áo đường: cấp cao A1.
+ Tải trọng thiết kế: tính áo đường: trục xe 120KN; tính cống H30-XB80; 

tính cầu: HL93.
+ Cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu bằng bê tông cốt thép và bê tông 

cốt thép dự ứng lực với chiều dài khoảng 600m; khổ cầu: 10,5m=9,5m (phần xe 
chạy)+2x0,5m (lan can).

+ Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.
+ Giải phóng mặt bằng thực hiện đủ theo mặt cắt quy hoạch 27m.
- Đoạn trùng với tuyến đường ĐT.605 với chiều dài khoảng 1,5km, giữ 

nguyên hiện trạng với bề rộng nền đường 9m, mặt đường 8m; cắm mốc quản lý 
mặt cắt 27m.

- Đoạn từ đường ĐT.605 đến đầu cầu Quảng Đà với chiều dài khoảng 
2,8km:

+ Cấp đường: Đường chính khu vực theo QCVN07-4:2016.
+ Mặt cắt ngang đường: 27m (nền) = 2x7,5m (mặt) + 2m (dải phân 

cách)+2x5,0m (vỉa hè).
+ Kết cấu áo đường: cấp cao A1.
+ Tải trọng thiết kế: tính áo đường: trục xe 120KN; tính cống H30-XB80; 

tính cầu: HL93.
+ Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
d) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án được HĐND tỉnh thống nhất 

cho phép thẩm định nguồn và khả năng cân đối vốn thực hiện đầu tư tại Nghị 
quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; được Thường trực HĐND tỉnh thống 
nhất danh mục dự bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 tại Công văn số 
05/HĐND-VP ngày 11/01/2021, dự kiến năm 2021 bố trí 02 tỷ đồng từ nguồn 
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ngân sách trung ương. Dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn 
và khả năng cân đối vốn tại Báo cáo số 180/BC-SKHĐT ngày 09/4/2021. 

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian thực hiện dự án năm 2021-2024, qua xem xét văn bản thẩm định nguồn 
vốn và khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy tiến độ dự án 
2021-2024 là phù hợp với kế hoạch phân bổ vốn.

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.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên phương pháp xác định 

từ suất vốn đầu tư xây dựng công trình được Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết 
định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021; đơn vị nhận thấy việc khái toán tổng 
mức đầu tư dự án cơ bản phù hợp với quy mô công trình; giá trị tổng mức đầu tư 
sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
công trình trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, 
đảm bảo không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu 
tư của cấp thẩm quyền. 

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

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

xuất chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Kính 
đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GTVT;
- UBND thị xã Điện Bàn;
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao 



 UBND TỈNH QUẢNG NAM 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

#SoKyHieuVanBan

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

#DiaDiemNgayBanHanh

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

thực hiện đầu tư dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam.
  

Theo đề nghị thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường 
vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 
879/TTr-GTVT ngày 08/4/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thực 
hiện đầu tư dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam như sau:

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

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định
1. Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng công trình giao thông 5 lập, Sở Giao thông Vận tải đã chỉnh sửa và hoàn 
thiện.

2. Ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Giao thông 
Vận tải số 870/SGTVT-QLCLCT ngày 08/4/2020.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định
1. Luật Đầu tư công năm 2019.
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
3. Công văn số 05/HĐND-VP ngày 01/11/2021 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công 
năm 2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH 
ngày 31/12/2020.

4. Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh về Kết 
luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh về 03 dự 
án: Đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận; Cầu Văn Ly và 
đường dẫn; Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

5. Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về 
việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu 
tư các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách trung ương.
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6. Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về Kết 

luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe Sở 
Giao thông vận tải báo cáo đề xuất đầu tư một số dự án giao thông đã được 
UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong kế hoạch 
đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

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 

377/SKHĐT-QHTH ngày 12/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định
1. Tên dự án: Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.
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. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Giao thông Vận tải.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Điện Bàn.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 498.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn ngân sách trung ương 498.000 

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 2021 - 2024.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 601/STC-ĐT 

ngày 19/3/2021 của Sở Tài chính)
- Về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Dự án đã có trong danh mục 

được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 
11/01/2021 về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư 
công năm 2021.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông Vận tải 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 tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, 
theo đó đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, dự kiến tổng mức 
đầu tư là 498.000 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư là ngân sách trung ương.
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Theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, dự án có tổng mức 

đầu tư là 350.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương, trong khi 
đơn vị đề xuất tổng mức đầu tư dự án là 498.000 triệu đồng, đề nghị Sở Kế 
hoạch và Đầu tư làm việc với Sở Giao thông Vận tải để xác định rõ mức vốn 
phân kỳ đầu tư từng năm đảm bảo nguồn thực hiện.

- Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021 - 2025 chưa được HĐND tỉnh thông qua. Theo Báo cáo số 169/BC-
UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó không có danh mục chi tiết, chỉ 
có dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 
37.345.074 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư ngân sách trung ương là 4.716,353 
triệu đồng. Sở Tài chính chưa có cơ sở khẳng định sự phù hợp của việc đầu tư 
ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải, dự báo 
thu ngân sách các năm tới sẽ không tăng nhiều, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 
rà soát để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong suốt quá trình thực 
hiện dự án, trường hợp không đảm bảo nguồn thì cần xem xét giảm quy mô đầu 
tư dự án.

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

Công văn số 05/HĐND-VP ngày 01/11/2021, UBND tỉnh giao nhiệm vụ đơn vị 
chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020. Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện đúng 
trình tự thủ tục về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

2. Về tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư dự kiến tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 

17/11/2020 của UBND tỉnh là 350.000 triệu đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư xác 
định tổng mức đầu tư trên cơ sở Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và ý kiến 
thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 870/SGTVT-QLCLCT ngày 
08/4/2021; kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh về phần 
vốn tăng thêm; kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại 
Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện 
Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 của HĐND tỉnh và đề xuất phân kỳ 
đầu tư.

3. Về nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn
Tại Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021, Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất đầu tư dự án từ nguồn ngân sách trung ương trên cơ sở đề nghị của 
UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH ngày 31/12/2020.
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Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 

trí nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án, phù hợp với khả năng cân đối nguồn ngân 
sách trung ương.

4. Mức vốn bố trí nguồn vốn
Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh bố trí khoảng 498.000 triệu 
đồng từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện đầu tư dự án trong thời gian 
không quá 04 năm, kể từ năm 2021.

III. Kết luận
Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam, dự kiến có tổng mức 

đầu tư 350.000 triệu đồng; dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất 
đầu tư dự án từ nguồn ngân sách trung ương tại Công văn số 05/HĐND ngày 
01/11/2021 trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 7776/UBND-TH 
ngày 31/12/2020.

Tổng mức đầu tư dự án được Sở Giao thông Vận tải thẩm định báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư tại Công văn số 870/SGTVT-QLCLCT ngày 08/4/2021 
là 498.000 triệu đồng, tăng 148.000 triệu đồng so tổng mức đầu tư dự kiến tại 
Công văn số 05/HĐND ngày 01/11/2021. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính 
đề nghị UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư từ ngân 
sách trung ương đối với phần tăng của dự án.

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí khoảng 498.000 
triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương phù hợp trong khả năng cân đối, để 
thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 04 năm, kể từ năm 2021.

Đề nghị Sở Giao thông Vận tải 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.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, QHTH, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
 



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tham gia ý kiến thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư xây dựng dự án Đường Vành 
đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

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

Thực hiện chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 
17/3/2021 và của UBND tỉnh tại Thông báo số 101/TB-UBND ngày 29/3/2021, 
theo đó, hồ sơ đề xuất đầu tư nghiên cứu có nội dung phân kỳ đầu tư: Giai đoạn 1 
gồm cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu, với quy mô 1/2 mặt cắt quy hoạch  và 
đoạn cuối tuyến từ ĐT.605 đến giáp với phía Đà Nẵng đầu tư đủ mặt cắt 27m; 
giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư hoàn thiện 1/2 mặt cắt còn lại và mở rộng đoạn tuyến 
đi trùng với ĐT.605 đủ 27m. Đoạn từ Cụm công nghiệp Trảng Nhật đến cầu vượt 
đường sắt dài khoảng 1,0Km qua trung tâm UBND xã Điện Hòa giao UBND thị 
xã Điện Bàn đề xuất đầu tư cùng với dự án đầu tư khu dân cư;

Căn cứ kết quả nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Đường 
Vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam được Sở Giao thông vận tải trình thẩm định 
tại Tờ trình số 532/TTr-SGTVT ngày 08/3/2021 và tham gia ý kiến thẩm định 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng tại Công văn số 531/SGTVT-
QLCLCT ngày 08/3/2021; 

Sở Giao thông vận tải đã tổ chức hoàn chỉnh chỉnh lại hồ sơ và có ý kiến 
thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai phía Bắc 
tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Về sự cần thiết phải đầu tư và sự phù hợp với quy hoạch:
Sở Giao thông vận tải đã có ý kiến tại Công văn số 531/SGTVT-QLCLCT 

ngày 08/3/2021.
2. Quy mô đầu tư:
Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Quảng Đà, tổng chiều 

dài khoảng 5,8Km (đoạn từ Cụm công nghiệp Trảng Nhật đến cầu vượt đường sắt 
do UBND thị xã Điện Bàn đầu tư cùng với dự án đầu tư khu dân cư) như sau: 

a) Giai đoạn 1:
- Đoạn từ cầu vượt đường sắt đến ĐT.605, dài khoảng 1,5Km:
    + Cấp đường: Đường cấp IV theo TCVN 4054 - 2005.
    + Vận tốc thiết kế: 60Km/h.
    + Cắt ngang đường: 9,5m (nền) = 7,5m (mặt) + 2x1,0m (lề). 
    + Khổ cầu (vượt đường sắt và sông Bầu Sấu): 10,5m = 9,5m (phần xe chạy) 

+ 2x0,5m (lan can). 
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    + Kết cấu áo đường: Cấp cao A1. Mô đuyn đàn hồi: Eyc ≥ 155Mpa. 
    + Tải trọng thiết kế: Tính áo đường: Trục xe 120KN; tính cống H30-

XB80; tính cầu: HL93.
     + Tần suất thiết kế cống, cầu nhỏ: 4%; cầu trung, cầu lớn: 1%.
     + Cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu, tổng chiều dài cầu khoảng 600m 

(chiều dài cầu sẽ được chuẩn xác trong bước báo cáo nghiên cứu khả thi).
     + Quy mô công trình: Vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông 

cốt thép dự ứng lực.
     + Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên cầu.
     + Giải phóng mặt bằng thực hiện đủ theo mặt cắt quy hoạch 27m.
- Đoạn trùng với ĐT.605 giữ nguyên hiện trạng nền rộng 9m, mặt 8,0m 

(chiều dài 1,5Km). Cắm mốc quản lý mặt cắt 27m.
- Đoạn từ ĐT.605 đến đầu cầu Quảng Đà, dài khoảng 2,8Km:

 + Cấp đường: Đường chính khu vực (theo QCVN07-4:2016).
 + Vận tốc thiết kế: 50Km/h.
 + Mặt cắt đường: 27m(nền) = 2x7,5m(mặt) + 2m(dải phân cách) + 

2x5,0m(vỉa hè).
  + Kết cấu áo đường: Cấp cao A1. Mô đuyn đàn hồi: Eyc ≥ 155Mpa. 
 + Tải trọng thiết kế: Tính áo đường: Trục xe 120KN; tính cống H30-

XB80; tính cầu: HL93.
 + Tần suất thiết kế cống, cầu nhỏ: 4%; cầu trung, cầu lớn: 1%.
 + Quy mô công trình: Vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bêtông 

cốt thép dự ứng lực.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng.
- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 498 tỷ đồng.
b) Giai đoạn 2:
- Đầu tư mở rộng đoạn từ cầu vượt đường sắt đến ĐT.605, dài khoảng 1,5Km  

và đoạn trùng với ĐT.605 (dài khoảng 1,5Km) đủ mặt cắt quy hoạch rộng 27m. Trong 
đó, xây dựng thêm 01 đơn nguyên các cầu vượt đường sắt, vượt sông Bầu Sấu và vượt 
đường cao tốc mới để đảm bảo mặt cắt ngang quy hoạch.

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng.
- Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 khoảng 441 tỷ đồng.

Vậy, kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp, thẩm định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VP, QLCLCT.
F:\Chinh_2021\Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư\Đường Vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam\03-Ý 
kiến thẩm định báo cáo CTĐT _Đường vành đai phía 
Bắc (07-4-2021).docx

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

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

#SoKyHieuVanBan        #DiaDiemNgayBanHanh

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh 
về 03 dự án: Đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận; 
Cầu Văn Ly và đường dẫn; Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam

Ngày 12/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức khảo sát 03 dự án trong 
kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2021: Đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và 
cầu Phú Thuận; Cầu Văn Ly và đường dẫn; Đường vành đai phía Bắc tỉnh 
Quảng Nam. Đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì 
buổi khảo sát; tham dự có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Thanh, Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyền Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban 
của của HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Giao thông Vận tải; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình 
giao thông; đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND các địa 
phương: thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên. Trên cơ sở khảo 
sát thực tế; báo cáo của cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư, ý kiến các đại biểu 
tham dự cuộc họp, đồng chí Phan Việt Cường kết luận như sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm 
kỳ 2020-2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ, 
nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, chương trình, kế hoạch để phát 
triển kinh tế, xã hội của địa phương, chú trọng thực hiện nhiệm vụ đột phá chiến 
lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Trong đó, dự án Đường nối 
Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận; Cầu Văn Ly và đường dẫn; 
Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (được thành phố Đà Nẵng và tỉnh 
Quảng Nam thống nhất tại Thông báo số 31-TB/TU ngày 31/12/2020 của Ban 
Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng) đây là những dự án trọng điểm, kết nối liên 
vùng, có tác động lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
các địa phương, trong đó có thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, huyện Duy Xuyên 
và các địa phương lân cận; thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2021 đã được 
Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất chủ trương. Để thực hiện tốt 
công tác chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị 
UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan cần quan tâm một số nội 
dung sau:

1. Về định hướng đầu tư: Việc đầu tư 03 dự án đảm bảo mục tiêu phát 
triển lâu dài, bền vững, đáp ứng yêu cầu trước mắt và trong tương lai, phù hợp 
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với nguồn vốn đầu tư. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ 
trong quá trình khảo sát, thu thập thông tin đầy đủ, nhất là liên quan đến địa 
chất, thủy văn, tần suất lũ, tĩnh không thông thuyền, … để đề xuất giải pháp thiết 
kế, lựa chọn phương án đầu tư tối ưu.

2. Đối với từng dự án cụ thể:
2.1. Dự án đường vành đai phía Bắc: 
Thống nhất về mặt cắt quy hoạch toàn tuyến từ đường ĐT.603B đến Quốc 

lộ 14B là 27 m, trong đó:
- Đoạn từ Cụm công nghiệp Trảng Nhật đến cầu Quảng Đà: Thống nhất 

phương án đầu tư như sau:
+ Đoạn qua Trung tâm hành chính xã Điện Hòa (từ Cụm công nghiệp 

Trảng Nhật đến cầu vượt đường sắt) theo hướng kết hợp với quy hoạch dự án 
phát triển nhà ở khu trung tâm hành chính xã Điện Hòa, đầu tư hoàn chỉnh với 
mặt cắt đường 27m theo quy hoạch chung đô thị thị xã Điện Bàn đã được 
UBND tỉnh phê duyệt. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn, các 
cơ quan liên quan xúc tiến thực hiện dự án phát triển nhà ở khu trung tâm hành 
chính xã Điện Hòa, đảm bảo đoạn tuyến này hoàn thành theo tiến độ chung.

+ Đoạn còn lại từ cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu, nối vào 
Km8+030/ĐT.605, tiếp tục đi trùng với đường ĐT 605 khoảng 1,5Km đến 
Km9+855/ĐT.605 theo hướng Tây Bắc để nối vào đường đầu cầu Quảng Đà tại 
thôn Diệm Sơn, xã Điện Tiến: Thống nhất trước mắt giữ nguyên hiện trạng đối 
với đoạn tuyến trùng với đường ĐT.605 mặt cắt rộng 9m, dài khoảng 1,5Km; 
đầu tư cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu với khổ cầu rộng 21m; trong đó lưu 
ý đảm bảo phù hợp với quy hoạch đường sắt tốc độ cao đi qua; đoạn tuyến còn 
lại đầu tư mặt cắt 27m. Về lâu dài, tiếp tục nghiên cứu mở rộng đoạn trùng với 
đường ĐT.605 để đảm bảo mặt cắt đường 27m và cầu rộng 21m.

+ Đoạn cuối tuyến khoảng 1,2Km gồm cầu Quảng Đà qua sông Yên và 
đường dẫn nối vào Quốc lộ 14B do thành phố Đà Nẵng đầu tư. 

- Để đảm bảo đồng bộ cho cả tuyến đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng 
Nam, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với đề xuất lập thủ tục điều chỉnh quy 
mô đầu tư dự án Đường và cầu ĐH7.ĐB qua sông Vĩnh Điện, trong đó điều 
chỉnh quy mô cầu từ 17m lên 21m và đường từ 12m lên 27m; phần vốn tăng 
thêm, đề nghị UBND tỉnh xem xét, cân đối. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo lập hồ 
sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đề nghị UBND tỉnh làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng, thống nhất 
hướng tuyến mặt cắt đường vành đai và cầu Quảng Đà để khớp nối đồng mức 
với đường vành đai phía Bắc Quảng Nam.

2.1. Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn phía Tây nối đường ĐT.610B với 
đường ĐT.609 và ĐT.609B: Thống nhất phương án đề xuất đầu tư theo báo cáo 
của Sở Giao thông Vận tải. Trong đó, xây dựng cầu Văn Ly qua sông Thu Bồn 
(tại bến đò ông Đốc) với khổ cầu rộng 9m; đường dẫn đoạn từ cầu về ngã ba 
giao giữa ĐT.609B với ĐT 609C và đoạn từ cầu về ngã ba giao giữa ĐT.609 với 
ĐT.605 với mặt cắt ngang 9m. 
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2.3. Dự án đường nối Quốc lộ 14H đi Quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận 
Thống nhất phương án tuyến từ Km43+700/Quốc lộ 14H (điểm giao với 

đường ĐH2.DX và ĐH17.DX tại ngã tư đường vào khu di tích đền tháp Mỹ 
Sơn, huyện Duy Xuyên) qua cầu Phú Thuận (vị trí cầu về phía hạ lưu bến đò 
ngang Phú Thuận hiện hữu), theo tuyến ĐH4.ĐL qua cầu An Bình (tại Ấp Bắc, 
xã Đại Minh – Cầu Chìm, xã Đại Quang) và kết nối vào Km42+410/Quốc lộ 
14B. Trong điều kiện nguồn vốn còn hạn chế, trước mắt đầu tư 02 cầu với khổ 
rộng 9m; đường dẫn rộng 9m, trong đó có tận dụng lại các đường ĐH hiện trạng 
của huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc.

Ngoài ra, theo nguyện vọng của một số cán bộ hưu trí đề xuất đổi tên cầu 
Phú Thuận thành cầu Sông Thu; vấn đề này, giao UBND tỉnh tổng hợp lấy ý 
kiến 02 huyện Đại Lộc và Duy Xuyên để có tính thống nhất chung ngay từ đầu.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan:
- Khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương; rà soát nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn (kể cả vốn ngân sách cấp huyện tham gia đối ứng); đề xuất 
phương án phân kỳ đầu tư hợp lý, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 
trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. 

- Chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án quản lý hiện trạng chặt chẽ, 
không để xảy ra việc xây dựng, cơi nới trái phép trong phạm vi quản lý, giải 
phóng mặt bằng các dự án; tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng đường vành 
đai phía Bắc đoạn từ cầu Quảng Đà tại thôn Diệm Sơn đến ĐT.605 và chuẩn bị 
các thủ tục liên quan để khởi công đồng thời với dự án do thành phố Đà Nẵng 
đầu tư.

- Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 03 dự án nêu trên vào quy hoạch phát triển 
ngành giao thông vận tải của tỉnh; đồng thời, nghiên cứu tuyến kết nối xã Điện 
Quang, thị xã Điện Bàn với xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên đưa vào quy hoạch 
phát triển ngành giao thông vận tải của tỉnh.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ triển khai thực 
hiện./.

   Nơi nhận:
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
-  Các ban của HĐND tỉnh;
- Văn phòng: TU, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT, GTVT, TNMT,XD;
- BQL ĐTXD các CTGT tỉnh;
- TTHU, HĐND, UBND các huyện, thị xã: Điện Bàn, 

Đại Lộc, Duy Xuyên;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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