
 
 

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 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công  

sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 Chỉnh 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 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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; 

Xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 8455/TTr-UBND ngày 

26/11/2021, số 8459/TTr-UBND, số 6305/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 

2021 và số 8669/TTr-UBND ngày03/12/2021 về đề nghị quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; Báo cáo 

thẩm tra số        /BC-HĐND ngày      tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án đầu tư công sử dụng vốn 

ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (chi tiết theo các phụ lục đính 

kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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

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 này. 

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

thứ 4 thông qua ngày        tháng 12 năm 2021./. 



 
 

Nơi nhận: 
- UBTVQH;   

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;                      

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- 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. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cường 

 

  



 
 

Phụ lục 1 

NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG  

SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     /12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

ĐVT: Triệu đồng 

TT Dự án 

Tổng mức 

đầu tư sau 

điều chỉnh 

Cơ cấu nguồn vốn 
Thời gian 

thực hiện 

dự án 
Ghi chú 

Ngân sách 

Trung ương 

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

huyện 

  Tổng cộng       

1 
Đường nối từ ĐT.609C đến quốc lộ 

14B, huyện Đại Lộc 
 

 
  2021-2024  

2 

Cầu Tân Bình và đường tránh quốc lộ 

14E qua nội thị thị trấn Tân Bình, 

huyện Hiệp Đức 

 

 

  2022-2025  

3 

Đầu tư ổn định đời sống và sản xuất 

người dân vùng tái định cư thủy điện 

sông Bung 4 

100.000 100.000    
Phụ lục 

2 

4 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 

ĐT.607, đoạn Km14+565,62-

Km22+398; giai đoạn 1: Đoạn 

Km14+565,62-Km18+00 

387.974,724 150.000 237.974,724  2016-2022 
Phụ lục 

3 



 
 

Phụ lục 2 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐẦU TƯ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT  

NGƯỜI DÂN VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SÔNG BUNG 4 

1. Nội dung đầu tư điều chỉnh: xây dựng hệ thống giao thông kết nối giữa 

khu tái định cư hiện tại với khu sản xuất và khu tái định cư mở rộng:  

- Đầu tư xây dựng 05 đoạn tuyến giao thông; với tổng chiều dài khoảng 

14,9Km:  

+ Cấp đường: Tiêu chuẩn đường GTNT cấp B (TCVN 10380:2014);  

+ Mặt cắt ngang: Bnền = 5,0m = 3,5m (mặt đường) + 2x0,75m (lề), trong 

đó mặt đường đầu tư khoảng 8,0Km; 

+ Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

 + Tải trọng thiết kế:  

Tính áo đường: Trục xe 10T; 

Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80.  

 - Xây dựng hệ thống công trình phòng hộ, cầu bản BTCT, cống thoát 

nước ngang ... và các công trình phụ trợ khác trên tuyến. 

2. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: năm 2020-2023. 

  



 
 

Phụ lục 3 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.607, ĐOẠN KM14+565,62-

KM22+398; GIAI ĐOẠN 1: ĐOẠN KM14+565,62-KM18+00 

1. Nội dung đầu tư điều chỉnh: 

- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.  

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh: 387.974.724.000 đồng (Ba 

trăm tám mươi bảy tỷ, chín trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm hai mươi bốn 

nghìn đồng). 

3. Cơ cấu nguồn vốn sau khi điều chỉnh: 

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội 

vùng: 150 tỷ đồng; 

- Ngân sách tỉnh: Phần còn lại. 

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2022. 

 

 

 

 

 


