
Phụ lục II 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐƯỜNG NỐI TỪ QUỐC LỘ 1A (TẠI NGÃ BA CÂY CỐC) ĐẾN NÚT 

GIAO ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI VỚI QUỐC LỘ 14E 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

1. Nội dung đầu tư điều chỉnh bổ sung: 

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

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh: 103.235.591.000 đồng (Một 

trăm lẻ ba tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi mốt 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: 30.000.000.000 đồng; 

- Ngân sách tỉnh: 73.235.591.000 đồng. 

4. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2016 - 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Phụ lục III 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐƯỜNG NỐI TỪ ĐƯỜNG CỨU HỘ, CỨU NẠN ĐẾN QUỐC LỘ 1A  

(TẠI NGÃ BA CÂY CỐC) 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

1. Nội dung đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 

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

- Bổ sung hệ thống điện chiếu sáng đi ngầm một bên đường dài khoảng 

8,3km. 

- Bổ sung lớp bê tông nhựa dày 5cm dài khoảng 6,7km từ đường cứu hộ, 

cứu nạn đến Cây Cốc. 

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh: 270.339.057.000 đồng (Hai 

trăm bảy mươi tỷ, ba trăm ba mươi chín triệu, không trăm năm mươi bảy 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: 70.000.000.000 đồng; 

- Ngân sách tỉnh: 200.339.057.000 đồng. 

4. Thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh: Năm 2016 - 2023. 

  



 
 

Phụ lục IV 

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

TRỤ SỞ LÀM VIỆC BÁO QUẢNG  NAM 
(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

1. Nội dung đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 

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

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 9.833.746.000 đồng (Chín tỷ, tám trăm 

ba mươi ba triệu, bảy trăm bốn mươi sáu nghìn đồng). 


