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NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  

Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công) 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 23 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế 

hoạch đầu tư công năm 2021; 

Xét Tờ trình số 2239/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công); Báo cáo thẩm tra số ...../BC-

HĐND ngày     tháng    năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 

dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường 

ven biển 129 (Võ Chí Công) như sau: 



 

 

1. Mục tiêu đầu tư:  

Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống giao thông liên vùng nối cầu Cửa Đại đến 

sân bay Chu Lai; hình thành tuyến giao thông huyết mạch của vùng ven biển, 

kết nối liên vùng giữa Đà Nẵng, Quảng Nam và khu công nghiệp Dung Quất, 

tỉnh Quảng Ngãi, kết nối đường ven biển đến Khu công nghiệp Đông Quế Sơn 

đến Quốc lộ 14H, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ, 

tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an 

ninh quốc phòng. 

2. Nội dung và quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 

- Dự án thành phần 1 (phần đã phê duyệt): Hoàn thiện đường ven biển 129 

(Võ Chí Công) với quy mô đầu tư được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

tại Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 02/11/2020. 

- Dự án thành phần 2 (phần bổ sung): Đường nối đường Võ Chí Công đi 

Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với Quốc lộ 14H và Quốc lộ 1A. 

Đầu tư xây dựng đường nối từ đường Võ Chí Công (từ nút vòng xuyến tại 

Km27+400, xã Bình Sa) đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với Quốc lộ 

14H, chiều dài khoảng 19,4 km và đoạn đường từ Võ Chí Công đi Quốc lộ 1A 

chiều dài khoảng 4km; quy mô cụ thể như sau: 

+ Cấp đường: Đường cấp III đồng bằng theo TCVN4054-2005. 

+ Mặt cắt ngang: 12,75m (nền)=10,25m (mặt) + 2x1,25m (lề). 

+ Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1. 

+ Tải trọng thiết kế: Tính áo đường: Trục xe 120KN; tính cống H30-XB80; 

tính cầu: HL93. 

+ Công trình trên tuyến: cầu vượt sông, hệ thống thoát nước ngang và dọc 

tuyến, hệ thống tổ chức giao thông, hệ thống điện chiếu sáng và cây xanh. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh, bổ sung: 2.056.760.000.000 đồng 

(Hai nghìn, không trăm năm mươi sáu tỷ, bảy trăm sáu mươi triệu đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách trung ương: 1.558 tỷ đồng. 

- Ngân sách tỉnh: 498,760 tỷ đồng.  

6. Địa điểm thực hiện dự án:  

- Dự án thành phần 1: Thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam. 

- Dự án thành phần 2: các huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng 

Nam. 



 

 

7. Thời gian thực hiện: 2021- 2024. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết. 

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp 

thứ 23 thông qua ngày    tháng     năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
- UBTVQH;   

- UBND tỉnh; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;                      

- Ban TVTU, TT HĐND; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                         

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                            

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                        

- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, TH (Huy). 
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