
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /NQ-HĐND 

(DỰ THẢO) 

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 3 

 

 ăn     u t     h    h nh quy n   a ph  ng ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 u t sửa   i,    sung m t s   i u  ủa  u t     h    h nh phủ và  u t    

 h    h nh quy n   a ph  ng ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 ăn    Lu t Đầu t   ông ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 ăn    Lu t Xây dựng ngày 18/6/2014;  u t sửa   i, b  sung m t s   i u 

của Lu t Xây dựng ngày 17/6/2020; 

 ăn    Lu t Ngân sá h nhà n ớ  ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 ăn    Ngh    nh s  40/2020/NĐ- P ngày 06 tháng 4 năm 2020  ủa 

 h nh phủ quy   nh chi tiết thi hành m t s   i u Lu t Đầu t   ông; 

Xét  á   ờ trình  ủa Ủy  an nhân dân t nh: s  6118/TTr-UBND ngày 

14/9/2021, s  6304/TTr-UBND, s  6305/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 

và s  6490/TTr-UBND ngày 23/9/2021 v     ngh  quyết   nh  i u ch nh chủ 

tr  ng  ầu t  m t s  dự án sử dụng v n ngân sá h   a ph  ng; Báo  áo thẩm 

tra s         /BC-HĐND ngày      tháng 9 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sá h 

H i  ồng nhân dân t nh và ý kiến thảo lu n của  ại biểu H i  ồng 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 ( hi tiết theo  á  phụ lụ    nh 

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. 



 
 

Ngh  quyết này   ợ  H i  ồng nhân dân t nh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

th  22 thông qua ngày        tháng 9 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 TRƢƠNG ĐẦU TƢ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG  

SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƢƠNG VÀ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     / 9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
ĐVT: Triệu đồng 

TT Dự án 

Tổng mức đầu 

tƣ sau điều 

chỉnh 

Cơ cấu nguồn vốn 
Thời gian 

thực hiện 

dự án 
Ghi chú 

Ngân sách 

Trung ƣơng 

Ngân sách 

tỉnh 

Ngân sách 

huyện 

  Tổng cộng 353.494 40.000 283.869 29.625 
 

 

1 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.607, 

lý trình Km18 - Km22+398; Hạng mục: 

Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái 

định cư 

 129.625   100.000 29.625 2017-2023 Phụ lục 2 

2 Hồ chứa nước Hố Do, huyện Thăng Bình 122.000   122.000   2019-2023 Phụ lục 3 

3 

Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển 

xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam (giai đoạn 4) 

42.000  40.000 2.000  2020-2022 Phụ lục 4 

4 Trường THPT Quế Sơn, huyện Quế Sơn 59.869  59.869  2021-2023 Phụ lục 5 

 
  



 
 

Phụ lục 2 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG 

TUYẾN ĐƢỜNG ĐT.607, LÝ TRÌNH KM18 - KM22+398; HẠNG MỤC: 

BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƢ 

1. Nội dung đầu tư điều chỉnh: 

Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phần mở rộng vỉa 

hè đoạn Km18+00 - Km21+942,32 từ 2m lên 5m. 

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh: 129,625 tỷ đồng (Một trăm 

hai mươi chín tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng). 

3. Cơ cấu nguồn vốn sau khi điều chỉnh: 

- Ngân sách tỉnh: 100 tỷ đồng. 

- Ngân sách thành phố Hội An: 29,625 tỷ đồng.  

4. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2023. 

  



 
 

Phụ lục 3 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

HỒ CHỨA NƢỚC HỐ DO, HUYỆN THĂNG BÌNH 

1. Nội dung đầu tư điều chỉnh: 

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

- Bổ sung hạng mục đường thi công bằng BTXM vào đập phụ kết hợp quản 

lý vận hành dài khoảng 3,5km (nền đường rộng 5m, mặt đường 3,5m).  

- Bổ sung đoạn kênh xả dài khoảng 120m và 01 cống thoát lũ hạ lưu tràn xả 

lũ. 

2. Tổng mức đầu tư của dự án sau điều chỉnh: 122.000.000.000 đồng (Một 

trăm hai mươi hai tỷ đồng). 

 

 

 

 

  



 
 

Phụ lục 4 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN CHỐNG XÓI LỞ KHẨN 

CẤP VÀ BẢO VỆ BỜ BIỂN XÃ ĐẢO TAM HẢI, HUYỆN NÚI THÀNH, 

TỈNH QUẢNG NAM (GIAI ĐOẠN 4) 

1. Nội dung đầu tư điều chỉnh: 

Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. 

2. Tổng mức đầu tư của án sau điều chỉnh: 42 tỷ đồng (Bốn mươi hai tỷ 

đồng). 

3. Nguồn vốn đầu tư sau điều chỉnh: 

- Ngân sách Trung ương: 40 tỷ đồng. 

- Ngân sách tỉnh: 02 tỷ đồng. 

  



 
 

Phụ lục 5 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

TRƢỜNG THPT QUẾ SƠN, HUYỆN QUẾ SƠN 

1. Nội dung điều chỉnh: 

- Khối nhà lớp học: Quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 1.310m
2
, tổng diện 

tích sàn 3.716m
2
; Kết cấu: móng, cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B20, tường 

xây gạch, sàn mái BTCT, trên lợp ngói, nền lát gạch granite, hoàn thiện matic 

lăn sơn, ốp gạch men các phòng chuyên môn và khu vệ sinh, hệ thống cấp điện 

và điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mạng - camera, phòng 

cháy chữa cháy, chống sét. 

- Khối học bộ môn - thư viện: Quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 592m
2
, 

tổng diện tích sàn 1.737m
2
. Kết cấu: móng, cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B20, 

tường xây gạch, sàn mái BTCT, trên lợp ngói, nền lát gạch granite, hoàn thiện 

matic lăn sơn, ốp gạch men các phòng chuyên môn và khu vệ sinh, hệ thống cấp 

điện và điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mạng - camera, 

phòng cháy chữa cháy, chống sét. 

- Khối nhà hiệu bộ: Quy mô 3 tầng, diện tích xây dựng 382m
2
, tổng diện 

tích sàn 1.116m
2
. Kết cấu: móng, cột, dầm, sàn BTCT cấp độ bền B20, tường 

xây gạch, sàn mái BTCT, trên lợp ngói, nền lát gạch granite, hoàn thiện matic 

lăn sơn, ốp gạch men các phòng chuyên môn và khu vệ sinh, hệ thống cấp điện 

và điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống mạng - camera, phòng 

cháy chữa cháy, chống sét. 

- Các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật: San nền; nhà bảo vệ; nhà xe 

giáo viên; nhà để xe học sinh; hệ thống cấp điện, chiếu sáng; hệ thống PCCC; 

tường rào cổng ngõ; khu giáo dục thể chất; đường giao thông nội bộ; sân chào 

cờ; cây xanh, thảm cỏ; hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà; phòng chống mối 

công trình và thiết bị thí nghiệm thực hành. 

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: Không thay đổi theo Nghị quyết số 

24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh.  

 




