
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /NQ-HĐND 

 

Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án nhóm B, nhóm C  

sử dụng vốn ngân sách địa phƣơng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 22 
 

 ăn c   u t    ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày 19 6 2015   u t s a 

  i, b  sung một số  i u của  u t    ch c  h nh phủ và  u t    ch c ch nh 

quy n   a ph  ng ngày 22 11 2019  

 ăn c  Lu t Đầu t  công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 ăn c  Lu t Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

 ăn c  Lu t Ngân sách nhà n ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015  

 ăn c  Ngh    nh số 40 2020 NĐ- P ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

 h nh phủ quy   nh chi tiết thi hành một số  i u Lu t Đầu t  công  

 ăn c  các Ngh  quyết của Hội  ồng nhân dân t nh: Ngh  quyết số 33/NQ-

HĐND ngày 17 9 2020 v     án Phát triển  ng dụng công nghệ thông tin, xây 

dựng ch nh quy n số t nh Quảng Nam giai  oạn 2021-2025; Ngh  quyết số 

72/NQ-HĐND ngày 08 12 2020 v  kế hoạch  ầu t  công năm 2021  

Xét các Tờ trình của UBND t nh: số 500/TTr-UBND, số 501/TTr-UBND, số 

502/TTr-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021; số 1198/TTr-UBND, số 1201/TTr-

UBND, số 1211/TTr-UBND, số 1285/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2021  số 

1246/TTr-UBND, số 1247/TTr-UBND, số 1248/TTr-UBND, số 1259/TTr-

UBND, số 1271/TTr-UBND,  số 1273/TTr-UBND, số 1274/TTr-UBND, số 

1275/TTr-UBND, số 1276/TTr-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021  số  1348/TTr-

UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 v     ngh  phê duyệt chủ tr  ng  ầu t  một 

số dự án s  dụng vốn ngân sách t nh tại kỳ họp th  22, HĐND t nh khóa IX; 

Báo cáo thẩm tra số ...../BC-HĐND ngày    tháng   năm 2021 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội  ồng nhân dân t nh và ý kiến thảo lu n của  ại biểu tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 05 dự án nhóm B và 12 dự án nhóm 

C sử dụng vốn ngân sách địa phƣơng (chi tiết theo 18 phụ lục   nh kèm). 

 

DỰ THẢO 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

a) Giao và chỉ đạo chủ đầu tƣ và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tƣ theo quy định; tăng cƣờng công tác phối 

hợp và nâng cao trách nhiệm các cơ quan quản lý chuyên ngành, đơn vị có liên 

quan trong công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán... Kiểm soát chặt chẽ 

khối lƣợng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tƣ xây dựng.  

b) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án; tăng cƣờng thanh tra, kiểm tra 

hoạt động đấu thầu, giám sát chất lƣợng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ 

cƣơng việc chấp hành pháp luật đầu tƣ xây dựng. 

c) Tổ chức thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những 

trƣờng hợp phát sinh. 

2. Thƣờng 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. 

 

Ngh  quyết này   ợc Hội  ồng nhân dân t nh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp 

th  22 thông qua ngày     tháng 3 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; 

- Lƣu: VT, TH (Huy). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cƣờng 

Gửi 

qua 

trục 

văn 

bản 

liên 

thông  



6 

 
 

Phụ lục 1 

 DANH MỤC DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ  

SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 

(Kèm theo ngh  quyết số            /NQ-HĐND ngày       /3/2021 của Hội  ồng nhân dân t nh) 

TT Dự án 

Nhóm dự 

án Tổng mức 

đầu tƣ 

(triệu 

đồng) 

Cơ cấu nguồn vốn (triệu đồng) 

Thời gian thực 

hiện dự án 
Ghi chú Ngân 

sách 

trung 

ƣơng 

Ngân 

sách tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 
B C 

  Tổng cộng 5 12 1.017.976  988.435 29.541    

I 

Nhóm các dự án thực hiện theo Nghị 

quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 

của HĐND tỉnh  

                

1 

Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính 

phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết 

nối với ngƣời dân, doanh nghiệp 
  

X 30.000   30.000   2021- 2023 Phụ lục 2 

2 

Nâng cấp, triển khai hệ thống lƣu trữ điện tử 

dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập 

trung 

X 

  
50.000   50.000   2021- 2024 Phụ lục 3 

3 
Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực 

tuyến   
X 20.000   20.000 

  
2021- 2023 Phụ lục 4 

II Nhóm dự án khắc phục bão lụt   
  

      
  

    

  Hệ thống đƣờng tỉnh                 

1 Khôi phục, tái thiết tuyến đƣờng ĐT.606   X 40.000   40.000   2021- 2023 Phụ lục 5 

2 Khôi phục, tái thiết tuyến đƣờng ĐT.611   X 7.000   7.000   2021- 2022 Phụ lục 6 
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TT Dự án 

Nhóm dự 

án Tổng mức 

đầu tƣ 

(triệu 

đồng) 

Cơ cấu nguồn vốn (triệu đồng) 

Thời gian thực 

hiện dự án 
Ghi chú Ngân 

sách 

trung 

ƣơng 

Ngân 

sách tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 
B C 

3 

Sửa chữa, khôi phục đảm bảo  giao thông do 

xuống cấp, hƣ hỏng sau bão lũ công trình 

cầu Liêu Km1+255, tuyến ĐT.611B   

X 40.000   40.000   2021- 2023 Phụ lục 7 

  Hệ thống đƣờng huyện                 

1 
Đƣờng giao thông Trà Mai - Trà Vân - Trà 

Vinh, huyện Nam Trà My (ĐH5.NTM) 
X 

  
150.000   140.000 10.000 2021- 2024 Phụ lục 8 

2 

Đƣờng giao thông từ Quốc lộ 40B vào 

UBND xã Trà Leng, huyện Nam Trà My 

(ĐH1.NTM)  

X 

  
150.000   140.000 10.000 2021- 2024 Phụ lục 9 

3 
Khôi phục cầu Z’rƣợt, tuyến ĐH3.TG, 

huyện Tây Giang 
  X 30.000   30.000   2021- 2023 

Phụ lục 

10 

4 
Cầu Đăk Mét, xã Phƣớc Lộc, huyện Phƣớc 

Sơn 
  X 40.000   40.000   2021- 2023 

Phụ lục 

11 

5 
Đƣờng ĐH5.PS (đoạn Phƣớc Công - Phƣớc 

Lộc) 
X 

  
90.000   90.000 

  
2021- 2024 

Phụ lục 

12 

6 
Cầu qua Đồn Biên phòng xã A Nông, huyện 

Tây Giang   
X 10.000   10.000 

  
2021- 2022 

Phụ lục 

13 

III Nhóm dự án cấp thiết                 

  Quốc phòng                 

1 

Nâng cấp, cải tạo Doanh trại Trung tâm 

Huấn luyện - Bồi dƣỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh, Trung đoàn bộ binh 885   

X 5.000   5.000 

  

2021- 2022 
Phụ lục 

14 

 Giao thông vận tải         
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TT Dự án 

Nhóm dự 

án Tổng mức 

đầu tƣ 

(triệu 

đồng) 

Cơ cấu nguồn vốn (triệu đồng) 

Thời gian thực 

hiện dự án 
Ghi chú Ngân 

sách 

trung 

ƣơng 

Ngân 

sách tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 
B C 

1 
Nâng cấp mở rộng đƣờng ĐT.609, đoạn An 

Điềm - A Sờ 
X  260.000  260.000 

 
2021- 2024 

Phụ lục 

15 

  Bảo vệ môi trƣờng                 

1 

Đƣờng vào khu xử lý rác Tam Xuân II và hỗ 

trợ bồi thƣờng và tái định cƣ các hộ dân bị 

ảnh hƣởng trực tiếp của khu chứa và xử lý 

rác thải Tam Xuân II   

X 46.634   37.093 9.541 2021- 2023 
Phụ lục 

16 

  Hoạt động kinh tế                 

1 
Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất tại khối 

phố 2, phƣờng Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn    
X 46.000   46.000 

  
2021- 2023 

Phụ lục 

17 

  Hoạt động của Đảng                

1 
Sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy 

Quảng Nam    
X 3.342   3.342 

  
2021- 2023 

Phụ lục 

18 
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PHỤ LỤC 2 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC ỨNG 

DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ GIÚP ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ VÀ KẾT NỐI 

VỚI NGƢỜI DÂN, DOANH NGHIỆP 

(Kèm theo Ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày       3 /2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thúc đẩy 

cải cách hành chính, năng lực canh tranh và cải thiện mối liên kết giữa chính 

quyền với ngƣời dân, doanh nghiệp hƣớng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ: 

- Xây dựng các ứng dụng thiết yếu trên các thiết bị di động cho ngƣời dân, 

doanh nghiệp. 

- Xây dựng các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành thông qua các thiết bị 

di động. 

- Xây dựng kênh tƣơng tác tự động phục vụ kết nối với ngƣời dân, doanh 

nghiệp. 

- Triển khai, đào tạo và chuyển giao hệ thống. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 30.000.000.000 đồng (Ba m  i tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
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PHỤ LỤC 3 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN NÂNG CẤP, TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 

LƢU TRỮ ĐIỆN TỬ DÙNG CHUNG CỦA TỈNH VÀ HỆ THỐNG KÝ SỐ 

TẬP TRUNG 

 (Kèm theo Ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày     /3 /2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý và lƣu trữ hồ 

sơ, tài liệu của các cơ quan nhà nƣớc; hƣớng đến nền kinh tế số, xã hội số để 

góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ: 

- Xây dựng hệ thống lƣu trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung. 

- Đầu tƣ hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hệ thống lƣu trữ dùng 

chung và ký số tập trung. 

- Đầu tƣ trang thiết bị, công cụ phục vụ công tác số hóa và quản lý lƣu trữ 

điện tử. 

- Số hóa tài liệu lƣu trữ. 

- Triển khai hệ thống lƣu trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 50.000.000.000 đồng (Năm m  i tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024. 
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PHỤ LỤC 4 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

MỞ RỘNG HỆ THỐNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN 

(Kèm theo Ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày     /3 /2021 của HĐND t nh) 
 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Phát huy hiệu quả trong công việc quản lý, điều hành, 

chỉ đạo của các cơ quan nhà nƣớc và đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh 

covid-19 đang diễn ra phức tạp. 

2. Quy mô đầu tƣ: 

- Đầu tƣ các thiết bị hội nghị truyền hình tại các phòng họp, hội trƣờng của 

Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đầu tƣ các thiết bị hội nghị truyền hình tại 18 phòng họp Văn phòng 

HĐND&UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đầu tƣ hệ thống MCU trung tâm. 

- Đầu tƣ thiết bị đầu cuối hội nghị truyền hình tại Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Đầu tƣ thiết bị dự phòng cho hệ thống. 

- Đào tạo, hƣớng dẫn sử dụng, vận hành hệ thống. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 20.000.000.000 đồng (Hai m  i tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng 18 UBND 

các huyện, thị xã, thành phố và 06 đơn vị cấp tỉnh (Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
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PHỤ LỤC 5 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT ĐƢỜNG ĐT.606 

(Kèm theo Ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Sửa chữa, khắc phục tuyến đƣờng ĐT.606 bị hƣ hỏng 

do thiên tai nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại, ổn 

định đời sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa 

phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ:  

- Khôi phục, sửa chữa nền, mặt đƣờng với tổng chiều dài khoảng 4Km. 

- Xây dựng tƣờng chắn tại các vị trí bị sạt lở. 

- Xây dựng mới 02 cầu (tại Km17+278 và Km17+648) thay cho 02 ngầm 

tràn bị hƣ hỏng, với chiều dài cầu dự kiến 12m và 21m, khổ cầu 8,0m = 7,0m 

(phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ chắn, lan can). 

- Sửa chữa tứ nón bị xói lở của các cầu tại Km13+300 và Km40+900. 

- Xây mới 02 cống bị xói lở tại Km48+800 và Km49+00.  

- Gia cố lại rãnh dọc bị hƣ hỏng với tổng chiều dài khoảng 1.100m. 

- Khôi phục các công trình phòng hộ và tổ chức giao thông bị hƣ hỏng (hộ 

lan cứng, hộ lan tôn sóng, biển báo, cọc tiêu…). 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 40.000.000.000 đồng (Bốn m  i tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 
 

PHỤ LỤC 6 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

KHÔI PHỤC, TÁI THIẾT ĐƢỜNG ĐT.611 

(Kèm theo Ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Sửa chữa, khắc phục tuyến đƣờng ĐT.611 bị hƣ hỏng 

do thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại, ổn định đời 

sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ:  

- Khôi phục mặt đƣờng, mƣơng dọc, cống thoát nƣớc đoạn Km23+869 - 

Km24+041. 

- Sửa chữa 01 cống bị hƣ hỏng tại km24+470. 

- Khắc phục sạt lở ta luy âm tại vị trí Km28+830. 

- Sửa chữa mƣơng, rãnh thoát nƣớc dọc và lề đƣờng bị hƣ hỏng với tổng 

chiều dài khoảng 1.200m. 

- Khôi phục các công trình phòng hộ và tổ chức giao thông bị hƣ hỏng (hộ 

lan cứng, hộ lan tôn sóng, biển báo,…). 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Quế Sơn và huyện Nông Sơn, tỉnh 

Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022. 

 

 

  



9 

 
 

PHỤ LỤC 7 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN SỬA CHỮA, KHÔI PHỤC ĐẢM BẢO  

GIAO THÔNG DO XUỐNG CẤP, HƢ HỎNG SAU BÃO LŨ CÔNG TRÌNH 

CẦU LIÊU KM1+255, TUYẾN ĐT.611B 

(Kèm theo Ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày      3 /2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Xây dựng mới cầu Liêu trên tuyến ĐT.611B và đƣờng 

dẫn bị hƣ hỏng do thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi 

lại, ổn định đời sống của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

địa phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ: Đầu tƣ xây dựng mới cầu Liêu với quy mô nhƣ sau: 

- Chiều dài cầu khoảng 100m, bề rộng cầu 9,0m. 

- Đƣờng hai đầu cầu: Xây dựng đƣờng hai đầu cầu vuốt nối từ cầu về 

đƣờng hiện trạng, với chiều dài mỗi bên khoảng 100m, tiêu chuẩn đƣờng cấp IV 

đồng bằng, mặt đƣờng bê tông nhựa, mô đun đàn hồi yêu cầu 130Mpa, tải trọng 

trục thiết kế 100KN. 

- Bố trí hệ thống điện chiếu sáng trên cầu và đƣờng dẫn.  

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 40.000.000.000 đồng (Bốn m  i tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

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

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
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PHỤ LỤC 8 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  ĐƢỜNG GIAO THÔNG TRÀ MAI - TRÀ 

VÂN - TRÀ VINH, HUYỆN NAM TRÀ MY (ĐH5.NTM) 

(Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Khắc phục sạt lở tuyến đƣờng Trà Mai - Trà Vân - Trà 

Vinh (ĐH5.NTM) sau thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu 

đi lại của nhân dân 03 xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh nối với trung tâm huyện 

Nam Trà My. 

2. Quy mô đầu tƣ: 

- Sửa chữa nền, mặt đƣờng và công trình thoát nƣớc trên tuyến, cụ thể:  

+ Khôi phục, sửa chữa nền, mặt đƣờng, 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 hƣ hỏng. 

+ Xây mới khoảng 10 cống thoát nƣớc (khẩu độ 1,5m trở lên) và sửa chữa 

một số cống bị hƣ hỏng.  

+ Sửa chữa các đoạn taluy dƣơng bị sạt lở kết hợp gia cố mái với chiều dài 

khoảng 1,4km.  

+ Sửa chữa các đoạn taluy âm bị sạt lở, xây tƣờng chắn kết hợp gia cố mái 

taluy với chiều dài khoảng 1,68km. 

+ Sửa chữa các đoạn rãnh dọc bị hƣ hỏng với chiều dài khoảng 9,5km. 

- Đƣờng GTNT cấp B theo TCVN10380:2014. 

- Bề rộng nền đƣờng: Bn= 5,0m (mặt đƣờng và lề gia cố) + đắp đất hai bên 

lề rộng từ (0,25 - 0,5)m để giữ mặt đƣờng. 

- Khổ cầu: B=8,0m= 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can). 

- Khổ cống bằng bề rộng nền đƣờng. 

- Kết cấu mặt đƣờng: Mặt đƣờng bê tông xi măng hoặc láng nhựa. 

- Tải trọng thiết kế:   + Tính áo đƣờng: Trục xe 10T hoặc 100kN; 

     + Tính cống: H30-HK80; 

     + Tính cầu: HL93. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm m  i tỷ 

 ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: 

- Ngân sách tỉnh: 140 tỷ đồng; 

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

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

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024. 
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PHỤ LỤC 9 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN ĐƢỜNG GIAO THÔNG TỪ QUỐC LỘ 

40B VÀO UBND XÃ TRÀ LENG, HUYỆN NAM TRÀ MY (ĐH1.NTM) 

(Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Sửa chữa, khắc phục sạt lở, hƣ hỏng tuyến đƣờng giao 

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

do bị ảnh hƣởng của thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu 

đi lại, ổn định đời sống của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn địa 

phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ: 

- Sửa chữa nền, mặt đƣờng và công trình thoát nƣớc trên tuyến, cụ thể: 

+ Khắc phục sửa chữa nền, mặt đƣờng, với tổng chiều dài khoảng 16km, 

trong đó chiều dài khắc phục sạt lở, xói trôi khoảng 4km, sửa chữa đoạn còn lại 

hiện trạng đƣờng thấm nhập nhựa bị hƣ hỏng; 

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

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

+ Sửa chữa các đoạn taluy âm và taluy dƣơng bị sạt lở kết hợp xây dựng 

tƣờng chắn với chiều dài khoảng 470m; 

+ Khôi phục, sửa chữa cống thoát nƣớc, rãnh dọc bị hƣ hỏng trên toàn 

tuyến; 

- Cấp đƣờng: Đƣờng GTNT cấp B theo TCVN10380:2014. 

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

rộng từ (0,25 - 0,5)m để giữ mặt đƣờng. 

- Khổ cầu: B = 8,0m = 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can). 

- Khổ cống bằng bề rộng nền đƣờng. 

- Kết cấu mặt đƣờng: Mặt đƣờng bê tông xi măng hoặc láng nhựa. 

- Tải trọng thiết kế: + Tính áo đƣờng: Trục xe 10T hoặc 100kN; 

 + Tính cống: H30-HK80; 

 + Tính cầu: HL93. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm m  i tỷ 

 ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: 

- Ngân sách tỉnh: 140 tỷ đồng; 

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

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

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024. 
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PHỤ LỤC 10 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN KHÔI PHỤC CẦU Z’RƢỢT,  

TUYẾN ĐH3.TG, HUYỆN TÂY GIANG 

(Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Khắc phục sạt lở tuyến đƣờng ĐH3.TG sau thiên tai, 

đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân xã Anông 

nối với trung tâm huyện Tây Giang; khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và 

phát triển kinh tế địa phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ:  

- Quy mô: Vĩnh cửu. 

- Tải trọng thiết kế: Tính cầu: HL93; tính áo đƣờng: Trục xe 10T (hoặc 

100kN). 

- Kết cấu: Cầu dầm BTCT dự ứng lực, mố trụ bằng bê tông cốt thép, chiều 

dài cầu dự kiến khoảng 66m (bao gồm 2 nhịp, dầm 33m); 

- Khổ cầu: B= 8m = 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can); 

- Đƣờng dẫn hai đầu cầu: Theo tiêu chuẩn - Đƣờng GTNT cấp B theo 

TCVN10380:2014, bề rộng nền đƣờng: Bn= 5,0m (mặt đƣờng và lề gia cố) + 

đắp đất hai bên lề rộng từ (0,25 - 0,5)m để giữ mặt đƣờng, kết cấu mặt đƣờng 

bằng bê tông ximăng hoặc láng nhựa. Tổng chiều dài dự kiến khoảng 0,53km 

(không bao gồm chiều dài cầu Z'rƣợt). 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 30.000.000.000 đồng (Ba m  i tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
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PHỤ LỤC 11 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

CẦU ĐĂK MÉT, XÃ PHƢỚC LỘC, HUYỆN PHƢỚC SƠN 

(Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Khắc phục hƣ hỏng công trình cầu Đăk Mét trên tuyến 

đƣờng ĐH5.PS, huyện Phƣớc Sơn do thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt, 

phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 02 xã Phƣớc Công, Phƣớc Lộc, khôi phục 

sản xuất, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ:  

- Quy mô cầu: Vĩnh cửu. 

- Tải trọng thiết kế:  HL93. 

- Kết cấu: Cầu dầm BTCT dự ứng lực, mố trụ bằng bê tông cốt thép, chiều 

dài cầu dự kiến khoảng 100m (bao gồm 03 nhịp, dầm 33m). 

- Khổ cầu: B=8,0m= 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can). 

- Đƣờng dẫn hai đầu cầu: Theo tiêu chuẩn Đƣờng GTNT cấp B theo 

TCVN10380:2014, bề rộng nền đƣờng: Bn= 5,0m (mặt đƣờng và lề gia cố) + 

đắp đất hai bên lề rộng từ (0,25 - 0,5)m để giữ mặt đƣờng, kết cấu mặt đƣờng 

bằng bê tông ximăng. Tổng chiều dài dự kiến khoảng 750m (không bao gồm 

chiều dài cầu Đăk Mét). 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tƣ dự án: 40.000.000.000 đồng (Bốn m  i tỷ 

 ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

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

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023. 
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PHỤ LỤC 12 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

ĐƢỜNG ĐH5.PS (ĐOẠN PHƢỚC CÔNG - PHƢỚC LỘC)  

(Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Khắc phục sạt lở tuyến ĐH5.PS (đoạn Phƣớc Công – 

Phƣớc Lộc) nhằm tái thiết sau thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt đáp ứng 

nhu cầu đi lại của ngƣời dân, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và phát triển 

kinh tế xã hội địa phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ:  

- Sửa chữa nền, mặt đƣờng và công trình thoát nƣớc trên tuyến, cụ thể:  

+ Khôi phục, sửa chữa nền, mặt đƣờng và cống thoát nƣớc với chiều dài 

khoảng 10,5 Km. 

+ Xây mới cầu tại Km2+196 (chiều dài khoảng 9m) và tại Km6+771 (chiều 

dài khoảng 18m). 

- Đƣờng GTNT cấp B theo TCVN10380:2014. 

- Bề rộng nền đƣờng: Bn= 5,0m (mặt đƣờng và lề gia cố) + đắp đất hai bên 

lề rộng từ (0,25 - 0,5)m để giữ mặt đƣờng. 

- Khổ cầu: B=8,0m= 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can). 

- Khổ cống bằng bề rộng nền đƣờng. 

- Kết cấu mặt đƣờng: Mặt đƣờng bê tông xi măng hoặc láng nhựa. 

- Tải trọng thiết kế:   + Tính áo đƣờng: Trục xe 10T hoặc 100kN; 

     + Tính cống: H30-HK80; 

     + Tính cầu: HL93. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 90.000.000.000 đồng ( h n m  i tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

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

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2024. 
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PHỤ LỤC 13 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

CẦU QUA ĐỒN BIÊN PHÒNG XÃ A NÔNG, HUYỆN TÂY GIANG  

(Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Khắc phục sạt lở công trình trên tuyến đƣờng vào đồn 

Biên phòng xã ANông, đảm bảo việc đi lại an toàn cho các bộ đội chiến sỹ tại 

đồn Biên phòng xã ANông, góp phần ổn định công tác, nâng cao sức chiến đấu 

bảo vệ chủ quyền quốc qua. 

2. Quy mô đầu tƣ:  

- Quy mô cầu: Vĩnh cửu. 

- Tải trọng thiết kế: Tính cầu: HL93; tính áo đƣờng: Trục xe 10T. 

- Kết cấu: Cầu dầm BTCT dự ứng lực, mố trụ bằng bê tông cốt thép, chiều 

dài cầu dự kiến khoảng 33m. 

- Khổ cầu: B= 8,0m = 7,0m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can). 

- Đƣờng dẫn hai đầu cầu: Đƣờng GTNT cấp A theo TCVN10380:2014, bề 

rộng nền đƣờng: Bn= 7,5m = 6,5m (mặt đƣờng và lề gia cố) + 2x0,5m (lề 

đƣờng), kết cấu mặt đƣờng bằng bê tông ximăng hoặc láng nhựa. Tổng chiều dài 

dự kiến khoảng 110m (đã bao gồm chiều dài cầu). 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tƣ của dự án: 10.000.000.000 đồng (M ời tỷ 

 ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2022. 
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PHỤ LỤC 14 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO DOANH TRẠI 

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN - BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG 

VÀ AN NINH, TRUNG ĐOÀN BỘ BINH 885 

 (Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Tăng cƣờng cơ sở vật chất, làm nơi cách ly tập trung 

cho công dân từ vùng dịch đến Quảng Nam, đảm bảo phòng, chống dịch Covid 

– 19, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ: Cải tạo, nâng cấp nhà trung tâm Sở chỉ huy, nhà ở học 

viên, nhà ở sĩ quan, nhà ăn, hội trƣờng. 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2022. 
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PHỤ LỤC 15 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

NÂNG CẤP MỞ RỘNG ĐƢỜNG ĐT.609, ĐOẠN AN ĐIỀM – A SỜ 

 (Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, 

kết nối vùng Đông ven biển với các huyện phía Tây của tỉnh, tạo điều kiện thúc 

đẩy phát du lịch – dịch vụ, bảo đảm đảm an ninh quốc phòng, góp phần phát 

triển kinh tế xã hội. 

2. Quy mô đầu tƣ:  

- Nâng cấp, sửa chữa nền, mặt đƣờng và công trình thoát nƣớc trên tuyến 

với chiều dài dự kiến 22,3km, trong đó xây mới 02 cầu tại Km50+600 và 

Km50+950 có chiều dài mỗi cầu khoảng 18m. 

- Đƣờng cấp IV miền núi theo TCVN 4054-2005. 

- Bề rộng nền đƣờng: Bn= 7,5m= 5,5m (mặt đƣờng) + 2x1,0m (lề đƣờng, 

gia cố lề mỗi bên 0,5m). 

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

- Tải trọng thiết kế: 

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

+ Tính cống: H30-XB80; 

+ Tính cầu: HL93. 

- Khổ cầu: B=8,0m= 7m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can). 

- Khổ cống bằng bề rộng nền đƣờng. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mƣơi tỷ 

đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện Đại Lộc và Đông Giang, tỉnh 

Quảng 

Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2024. 
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PHỤ LỤC 16 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

ĐƢỜNG VÀO KHU XỬ LÝ RÁC TAM XUÂN II VÀ HỖ TRỢ BỒI 

THƢỜNG VÀ TÁI ĐỊNH CƢ CÁC HỘ DÂN BỊ ẢNH HƢỞNG TRỰC TIẾP 

CỦA KHU CHỨA VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI TAM XUÂN II 

 (Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Phục vụ việc vận chuyển rác thải vào khu xử lý rác thải 

Tam Xuân II, giảm thiểu ảnh hƣởng môi trƣờng trong việc vận chuyển rác thải, 

đảm bảo chất lƣợng cuộc sống của nhân dân trong vùng. 

2. Quy mô đầu tƣ: Tổng chiều dài tuyến dự kiến 4,9 Km, cụ thể: 

- Sửa chữa nền, mặt đƣờng, chiều dài khoảng 0,9Km, bổ sung gia cố lề 

khoảng 0,7 Km, đầu tƣ nâng cấp mở rộng đoạn còn lại khoảng 3,3 Km; 

- Xây mới 03 cầu có chiều dài mỗi cầu khoảng 9m để thay thế các cầu 

cống cũ (bị hƣ hỏng, bề rộng hẹp); 

- Xây mới khoảng 19 cống thoát nƣớc và 5 kênh thủy lợi; 

- Tiêu chuẩn đƣờng cấp VI đồng bằng theo TCVN4054:2005. 

- Bề rộng nền đƣờng: Bn= 6,5m = 3,5m (mặt đƣờng) + 2x1,5m (lề và lề gia 

cố). 

- Khổ cầu: B=8,0m= 7m (phần xe chạy) + 2x0,5m (gờ lan can). 

- Khổ cống bằng bề rộng nền đƣờng. 

- Kết cấu mặt đƣờng: Mặt đƣờng bê tông nhựa hoặc láng nhựa. 

- Tải trọng thiết kế: + Tính áo đƣờng: Trục xe 100kN; 

 + Tính cống: H30-XB80; 

 + Tính cầu: HL93 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 46.634.000.000 đồng (Bốn m  i sáu  tỷ, sáu 

trăm ba m  i bốn triệu  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ:  

- Ngân sách tỉnh: 37.093.000.000 đồng; 

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

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023. 
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PHỤ LỤC 17 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN TẠO LẬP, PHÁT TRIỂN, KHAI THÁC 

QUỸ ĐẤT TẠI KHỐI PHỐ 2, PHƢỜNG VĨNH ĐIỆN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN 

 (Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Tạo lập, phát triển, khai thác quỹ đất phục vụ nhƣ cầu 

đất xây dựng nhà ở cho nhân dân khu vực; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi 

trƣờng, chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng khu vực. 

2. Quy mô đầu tƣ: 

Đầu tƣ xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu dân cƣ trong phạm vi 

khoảng 2,2ha, cụ thể: 

- Đƣờng phố nội bộ theo TCXDVN 104:2007 gồm 02 đoạn tuyến: 

+ Đoạn 01 có chiều dài khoảng 183m, mặt cắt ngang 13,5m= 3m (vỉa hè) + 

7,5m (mặt đƣờng) + 3m (vỉa hè). 

+ Đoạn 02 có chiều dài khoảng 231m, mặt cắt ngang 10,5m= 2,5m (vỉa hè) 

+ 5,5m (mặt đƣờng) + 2,5m (vỉa hè). 

+ Kết cấu mặt đƣờng bằng bê tông nhựa. 

- Các hạng mục phụ trợ: San nền, hệ thống thoát nƣớc; hệ thống cấp điện 

và hệ thống điện chiếu sáng; hệ thống cấp nƣớc; trạm biến áp và đƣờng dây 

trung thế, hạ thế; cây xanh... 

3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 46.000.000.000 đồng (Bốn m  i sáu tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh (ứng Quỹ phát triển đất và hoàn trả 

bằng nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án nộp vào ngân sách tỉnh). 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023. 
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PHỤ LỤC 18 

 CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

 SỬA CHỮA, CẢI TẠO CHỐNG THẤM TRỤ SỞ TỈNH ỦY QUẢNG NAM 

 (Kèm theo Ngh  quyết số     /NQ-HĐND ngày      3/2021 của HĐND t nh) 

 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Đầu tƣ sửa chữa, cải tạo chống thấm trụ sở Tỉnh ủy 

Quảng Nam nhằm đảm bảo tuổi thọ, kiến trúc mỹ quan công trình, đồng thời, 

đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ công chức, ngƣời lao động.  

2. Quy mô đầu tƣ: 

- Sửa chữa, cải tạo và chống thấm toàn bộ sàn mái. 

- Sửa chữa các vị trí tƣờng bị nứt; vệ sinh, sơn lại toàn nhà. 

- Sửa chữa, thay thế các chi tiết, cấu kiện bị hỏng. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm C. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 3.342.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm bốn m  i 

hai triệu  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 24 đƣờng Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2021 - 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


