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Số:           /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2021

TỜ TRÌNH
Đề nghị bổ sung 02 dự án thuộc lĩnh vực giao thông vào danh mục

kế hoạch vốn sử dụng nguồn ngân sách Trung ương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X

Để thực hiện mục tiêu phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển 
khá của cả nước vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2025 đề ra, Quảng Nam xác định cần 
phải đầu tư trọng tâm về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó tập 
trung phát triển vùng Đông tỉnh Quảng Nam, đặc biệt là Khu Kinh tế mở Chu Lai 
trở thành Khu Kinh tế động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả 
nước. Trong đó nghiên cứu, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ 
để khớp nối tuyến đường ven biển với Quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi với sân bay Chu Lai và hệ thống cảng biển Chu Lai theo quy hoạch 
chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1737/QĐ-
TTg ngày 13/12/2018; đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng hỗ trợ phát triển vùng 
Đông tỉnh Quảng Nam, kết nối vùng Đông Bắc với khu vực phía Tây của tỉnh, với 
nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, nông lâm sản, liên kết 02 di sản văn hóa thế 
giới Hội An và Mỹ Sơn; khớp nối các tuyến giao thông huyết mạch: Hành lang 
biển Việt Nam, đường ven biển Việt Nam, Quốc lộ 14H, Quốc lộ 1A, đường cao 
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 14B, đường Đông Trường Sơn, hình thành hệ 
thống hạ tầng kết nối đồng bộ giữa tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng và các 
tỉnh Tây Nguyên đến Lâm Đồng, tạo sự phát triển đồng đều, cân đối giữa các vùng 
miền.

Nhằm tập trung nguồn vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng thúc đẩy phát triển khu 
kinh tế ven biển, trọng tâm là Khu kinh tế mở Chu Lai theo quy hoạch chung được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh, thu hút nguồn vốn đầu tư khu vực tư nhân trong và ngoài nước, tăng 
cường mối liên kết vùng, kết nối với khu vực phía Tây của tỉnh; UBND tỉnh đã 
đăng ký danh mục kế hoạch vốn, đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư và báo cáo, 
được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn số 347/HĐND-VP, Công 
văn số348/HĐND-VP ngày 08/11/2021 vể bổ sung bổ sung danh mục dự án đầu tư 
sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương (ngoài tổng mức trung hạn đã được 
Trung ương phân bổ) đối với dự án Kết nối đường ven biển Việt Nam đến đường 
Đông Trường Sơn và dự án Xây dựng hạ tầng giao thông kết nối các khu chức 
năng trong Khu kinh tế, cụ thể như sau:
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I. DỰ ÁN KẾT NỐI ĐƯỜNG VEN BIỂN VIỆT NAM ĐẾN ĐƯỜNG 
ĐÔNG TRƯỜNG SƠN

1. Mục tiêu: 
- Xây dựng tuyến đường kết nối vùng Đông - Tây phía Bắc tỉnh Quảng 

Nam, kết nối các tuyến giao thông huyết mạch, hình thành hệ thống hạ tầng kết nối 
đồng bộ tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng để đẩy mạnh phát triển khu kinh 
tế ven biển phía Đông, phục vụ phát triển khu vực nhiều tiềm năng phía Tây về du 
lịch, nông lâm sản, tạo sự phát triển đồng đều, cân đối giữa các vùng miền; kết nối 
Đông - Tây từ vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến các tỉnh Tây Nguyên đến Lâm 
Đồng, tạo động lực lan tỏa, phát triển kinh tế vùng.

- Đảm bảo kịp thời công tác cứu hộ cứu nạn đối với nhân dân trong mùa 
mưa bão; giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Từng bước ổn định và cải thiện đời sống, sản xuất của người dân trong khu 
vực, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên toàn địa bàn tỉnh.

2. Nhóm dự án: Dự án nhóm A.
3. Quy mô đầu tư: Đầu tư tuyến đường kết nối từ đường ven biển Việt Nam 

đến đường Đông Trường Sơn, có chiều dài 75km với quy mô đường giao thông 
cấp III, IV.

4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.454.000.000.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm 
năm mươi bốn tỷ đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh
6. Thời gian thực hiện: 2022-2027.
II.  DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG KẾT NỐI CÁC 

KHU CHỨC NĂNG TRONG KHU KINH TẾ.
1. Mục tiêu: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch, thu hút 

đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, thúc đẩy phát triển trung tâm dịch vụ giao 
nhận vận chuyển (logistics) lớn của khu vực, khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh 
vực, trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, kết nối Cảng 
Kỳ Hà, khu công nghiệp đô thị dịch vụ Việt - Hàn với đường Quốc lộ 1A và đường 
ven biển Võ Chí Công, tạo động lực cho việc hình thành Khu công nghiệp, các khu 
đô thị, khu du lịch ven biển, góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh.

2. Nhóm dự án: Dự án nhóm A
3. Quy mô đầu tư: Đầu tư hệ thống giao thông chính kết nối các khu chức 

năng trong Khu kinh tế, có tổng chiều dài 10,4km, gồm 2 tuyến:
3.1. Tuyến Đường nối khu công nghiệp Việt – Hàn đi đường Võ Chí Công 

và ĐT.613B, có chiều dài 4,4km với quy mô như sau:
- Bề rộng nền đường: Bnền = 45,5m = 2x11,25m (mặt đường) + 3,0m (dải 

phân cách) + 2x10,0m (vỉa hè).
+ Kết cấu áo đường: Cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc ≥ 155 Mpa. 
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+ Tải trọng thiết kế: Tính áo đường: Trục xe 120kN; tính cống: H30-XB80; 
tính cầu: HL93.

- Cầu qua sông Tam Kỳ: Chiều dài 570m, kết cấu cầu vĩnh cửu bằng bê tông 
cốt thép dự ứng lực, khổ cầu: Bc = 34,0m = 2x11,25m (phần xe chạy) + 3,0m 
(phân cách giữa) + 2x4,25m (lề bộ hành).

- Cầu qua sông Trường Giang: Chiều dài 200m, kết cấu cầu vĩnh cửu bằng 
bê tông cốt thép dự ứng lực, khổ cầu: Bc = 34,0m = 2x11,25m (phần xe chạy) + 
3,0m (phân cách giữa) + 2x4,25m (lề bộ hành).

3.2. Tuyến nối cảng Kỳ Hà đi Quốc lộ 1A, chiều dài khoảng 6km; với quy 
mô như sau:

- Đường chính khu vực theo QCVN 07-4:2016/BXD, bề rộng nền đường: 
Bnền = 27m = 2x9,75m (mặt đường) + 0,5m (dải phân cách) + 2x3,5m (vỉa hè).

- Kết cấu áo đường: Cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc ≥ 155 Mpa.
- Tải trọng thiết kế: Tính áo đường: Trục xe 120kN; tính cống: H30-XB80; 

tính cầu: HL93.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến.
4. Dự kiến tổng mức đầu tư: 1.900.000.000.000 đồng (Một nghìn chín trăm 

tỷ đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh
6. Thời gian thực hiện: 2022-2025.
UBND tỉnh kính báo cáo và đề nghị HĐND tỉnh khoá X xem xét, quyết định 

bổ sung danh mục 02 dự án nêu trên vào danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn 
ngân sách Trung ương và thống nhất bố trí vốn từ ngân sách tỉnh trong trường hợp 
Trung ương yêu cầu bố trí vốn đối ứng, UBND tỉnh sẽ cân đối, lồng ghép các 
nguồn vốn từ ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện các dự án theo quy định.

 Kính đề nghị HĐND tỉnh khoá X xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
-CT, các PCT UBND tỉnh;
-Ban KTNS – HĐND tỉnh;
-Các đại biểu HĐND tỉnh;
-Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT;
-BQL các Khu kinh tế và KCN tỉnh;
-BQL dự án ĐTXD các công trình 

giao thông tỉnh; 
-CPVP;
-Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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