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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   1559 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  23    tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Tiên Phước tại Tờ trình số 

48/TTr-UBND ngày 09/3/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 147/BC-

SKHĐT ngày 19/3/2020 và hồ sơ kèm theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019 và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện 

Tiên Phước; với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị 

sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

6. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 19.810.000.000 đồng (Mười chín tỷ, tám trăm 
mười triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 13.500.000.000 đồng; 

- Ngân sách huyện Tiên Phước: Bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: 

- Chiều dài tuyến đường khoảng 5,0 Km. 

- Cấp đường: Đường cấp V miền núi theo TCVN 4054:2005. 
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- Mặt cắt ngang: B nền = 6,5m = 3,5m(mặt đường) + 2x1,5m(lề). 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

- Tải trọng tính toán: 10T. 

- Công tình trên tuyến: Hệ thống thoát nước ngang và dọc tuyến, khổ cống 

bằng khổ nền đường, tải trọng thiết kế cống H30-XB80; nút giao thông; hệ thống 

đảm bảo an toàn giao thông. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 32a/BC-UBND ngày 24/02/2020 của UBND 

huyện Tiên Phước; 

3. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 

147/BC-SKHĐT ngày 19/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.  

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, TC, GTVT, NN và PTNT; 

- UBND huyện Tiên Phước;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN.               

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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   UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  147 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 19 tháng  3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 

09/3/2020 của UBND huyện Tiên Phước trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu. Sau khi xem xét, tổng 

hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 32a/BC-UBND ngày 24/2/2020 của UBND 

huyện Tiên Phước về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn số 31/BC-UBND ngày 20/2/2020 của 

UBND huyện Tiên Phước về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 

5. Báo cáo thẩm định nguồn vốn số 129/BC-SKHĐT ngày 09/3/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự 

án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước. 

5. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

2. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

3. Các văn bản liên quan khác: 

- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 

ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công; 
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- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 

đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh 

quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh; 

- Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi; 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Tiên Phước. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 19.810.000.000 đồng (Mười chín tỷ, tám trăm 

mười triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 13.500.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện: Bố trí đầu tư phần còn lại của dự án. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông.  

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 -2022. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

1. Sở Giao thông vận tải: (Theo Công văn số 593/SGTVT-QLCLCT ngày 

18/3/2020): 

Tuyến đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu có điểm đầu tại Km3+400 

đường ĐT.614, điểm cuối tại trung tâm xã Tiên Hà (giao với đường ĐH15.TP), 

hướng tuyến chạy dọc theo bờ phải sông Tiên, đi qua các khu vực dự kiến phát 
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triển vùng nguyên liệu của địa phương, chiều dài khoảng 7,5Km. Hiện trạng đoạn 

đầu dài khoảng 1Km là đường bê tông dân sinh rộng 3m, đoạn tiếp theo dài 

khoảng 2Km là đường đất rộng 3m để khai thác các rừng keo dọc tuyến, đoạn còn 

lại chưa có đường. 

Tuyến đường này đã có trong danh mục các dự án thí điểm phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện 

miền núi của tỉnh. Sở Giao thông vận tải đã tham gia ý kiến tại các Văn bản số 

1260/SGTVT-KCHT ngày 17/5/2019 và số 1970/SGTVT-KCHT ngày 31/7/2019 

trong quá trình đề xuất thí điểm và được UBND tỉnh đồng ý cho triển khai lập 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 

24/12/2019.  

Nay, UBND huyện Tiên Phước lập đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng đoạn 

tuyến này để phát triển vùng nguyên liệu theo đề án của huyện là cần thiết. 

Qua nghiên cứu bản đồ địa hình kết hợp với kiểm tra thực tế hiện trường 

cùng với địa phương, Sở GTVT nhận thấy: 

a. Về hướng tuyến: Tuyến đường vào vùng sản xuất xã Tiên Châu có điểm 

đầu giáp với ĐT.614 tại Km3+400, điểm cuối giáp với ĐH.15 TP (là tuyến quy 

hoạch chuyển thành đường ĐT.615 nối dài), nếu kéo dài tuyến thêm 04 Km về 

phía xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức (trong đó có 02 Km trùng với đường đi di tích 

Gò Vàng được xây dựng năm 2018, nền 6,5m, mặt 3,5m bằng BTXM) thì sẽ gặp 

lại tuyến ĐT.614 tại Km19+300. Do vậy, việc đầu tư xây dựng tuyến đường này 

cần xem xét trong tổng thể đồng thời với việc mở rộng, nâng cấp đường ĐT.614. 

b. Trường hợp triển khai dự án mở rộng, nâng cấp đường ĐT.614 thì sẽ có 

02 phương án tuyến: Phương án 1 là mở rộng, nâng cấp theo đường ĐT.614 hiện 

trạng; phương án 2 chỉnh tuyến mới đi theo tuyến đường vào vùng nguyên liệu xã 

Tiên Châu và mở rộng, nâng cấp thêm 04 Km kéo dài như đã nêu ở mục 1. Trong 

02 phương án trên thì phương án 2 có nhiều ưu điểm hơn: 

- Đoạn chỉnh tuyến ngắn hơn 4,5 Km so với đường hiện trạng. 

- Địa hình bằng phẳng nên chi phí đầu tư thấp, tiêu chuẩn kỹ thuật được cải 

thiện rất nhiều so với cải tạo tuyến cũ. 

- Ít bị chia cắt bởi sông, suối (chỉ có 02 cầu, mỗi cầu dài khoảng 60m) nên 

chi phí đầu tư và bảo trì thấp hơn đoạn tuyến cũ (có 10 cầu). 

- Đi qua khu vực rất ít dân cư, chủ yếu là đất rừng sản xuất nên chi phí GPMB 

thấp, ít ảnh hưởng đến dân sinh. 

- Sau khi chỉnh tuyến ĐT.614 theo hướng mới, tuyến cũ vẫn được giữ nguyên 

để tiếp tục sử dụng (hiện tuyến cũ có mặt đường hẹp, hướng tuyến quanh co, nhiều 

đoạn dốc lớn nhưng chất lượng còn tốt). 

- Việc xây dựng tuyến mới qua khu vực ít dân cư sẽ giảm thiểu ảnh hưởng 

đến đời sống nhân dân. 

Như vậy, trường hợp chỉnh tuyến ĐT.614 (Km3+400-Km19+300) theo 

tuyến mới sẽ có hiệu quả hơn về mặt kinh tế - kỹ thuật và xã hội so với mở rộng, 
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nâng cấp tuyến hiện trạng (tuyến ngắn hơn, chi phí đầu tư thấp hơn, chỉ tiêu kỹ 

thuật tốt hơn, ít ảnh hưởng đến dân cư hơn). 

c. Để có thể sử dụng tuyến đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu thay thế 

đường ĐT.614 (khi thực hiện mở rộng, nâng cấp) sau này, Sở GTVT kiến nghị: 

- Đầu tư Tuyến đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu để phục vụ phát triển 

sản xuất, đồng thời tạo mặt bằng để sau này chuyển tuyến thành đường ĐT.614 

thay thế đường hiện trạng, cấp đường theo quy hoạch đường ĐT.614 là đường cấp 

IV đồng bằng (nền rộng 9,0m, mặt và lề gia cố rộng 8,0m).  

- Trong hạn mức kinh phí đã bố trí, ưu tiên xây dựng nền đường và công 

trình đoạn 7,5 Km (hồ sơ đề xuất 5Km chỉ kết nối khu sản xuất với xã Tiên Châu, 

chưa kết nối với xã Tiên Hà) theo đường cấp 4 đồng bằng; trên tuyến hiện có 01 

cầu GTNT đang sử dụng nên đề nghị tận dụng lại (sau này xây dựng tuyến hoàn 

chỉnh thì kết hợp xây dựng cầu mới); quản lý hành lang ATGT mỗi bên 10m; dự 

kiến kinh phí khoảng 52,5 tỷ đồng (= 7,5Km x 7 tỷ đồng/1Km). 

d. Để thuận lợi cho công tác xây dựng sau này, đề nghị trong dự án đầu tư 

cần có hạng mục cắm mốc hành lang đường bộ, trên cơ sở đó đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước quản lý tốt hiện trạng. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 496/SNN&PTNT 

- KHTC ngày 17/3/2020): 

2.1. Về định hướng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu và hiện trạng 

tuyến đường 

a. Quy hoạch 03 loại rừng và hiện trạng rừng 

- Qua đối chiếu Bản đồ tổng hướng tuyến với bản đồ kết quả điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 2020 

(ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND 

tỉnh) thì tuyến đường có tổng chiều dài 7,26 km nằm tại xã Tiên Châu, Tiên Hà 

huyện Tiên Phước đi qua khu vực quy hoạch chủ yếu là đất nằm ngoài quy hoạch 

lâm nghiệp (N3LR) và đất rừng sản xuất. 

(*): Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì do nguồn kinh phí bố trí cho 

dự án có hạn, để hạn chế nợ khối lượng đầu tư công, trong giai đoạn này UBND 

huyện Tiên Phước đầu tư khoảng 05 km (chủ yếu nằm tại địa bàn xã Tiên Châu). 

Đoạn tuyến còn lại 2,26km sẽ được đầu tư ở giai đoạn sau khi địa phương cân đối 

bố trí được nguồn. 

- Theo kết quả kiểm kê rừng tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định 

số 145/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam) thì tuyến đường 

chủ yếu đi qua các khu vực rừng trồng (bao gồm cả phần diện tích đất đã trồng 

nhưng chưa thành rừng), đất sản xuất nông nghiệp và đất khác (căn cứ trên tài 

liệu ngành hiện đang quản lý). 

b. Quy hoạch dược liệu và Quế Trà My 

- Theo quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết 
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định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam) thì trên 

địa bàn xã Tiên Châu và Tiên Hà quy hoạch 423,5 ha phát triển các loại cây dược 

liệu Ba kích, Sa nhân tím, Đinh lăng và Nghệ. Tuy nhiên, tuyến đường dự kiến 

đầu tư xây dựng không đi vào vùng quy hoạch phát triển cây dược liệu. 

- Theo quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 

1696/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam) thì tuyến đường 

không đi vào vùng phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn huyện Tiên Phước. 

2.2. Kiến nghị 

- Qua kiểm tra Dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy tuyến đường dự 

kiến đầu tư không nằm trong vùng quy hoạch phát triển cây dược liệu, Quế Trà 

My theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn huyện Tiên Phước. 

Bên cạnh đó, vị trí quy hoạch tuyến đường có phía bên trái nằm tương đối gần 

sông Tiên (chưa có cầu bắc qua) nên diện tích vùng sản xuất phục vụ cho tuyến 

đường dự kiến đầu tư chủ yếu nằm bên phải tuyến đường. 

Tuy nhiên, theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (kèm theo Phương án số 

05/PA-UBND ngày 24/01/2019 của UBND huyện Tiên Phước) thì mục tiêu của 

tuyến đường chủ yếu phát triển kinh tế vườn (cây ăn quả: Lòn bon, Cam giấy, 

Măng cụt; Tiêu; Trầm...); kinh tế rừng (hiện trạng khu vực phần lớn có diện tích 

là rừng trồng), cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm là phù hợp với hiện 

trạng tại khu vực. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu UBND 

huyện Tiên Phước trong trường hợp được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ 

trương đầu tư cần lưu ý một số nội dung như sau: 

+ Đối với việc phát triển cây dược liệu tại khu vực: Do khu vực không nằm 

trong vùng quy hoạch dược liệu của tỉnh, đề nghị địa phương cần khảo sát kỹ hiện 

trạng trồng dược liệu tại khu vực cũng như trồng khảo nghiệm các cây dược liệu 

để đánh giá hiệu quả trước khi thực hiện trồng đại trà. 

+ Trong quá trình thiết kế chi tiết hướng tuyến cần mời các cơ quan chuyên 

môn của huyện (Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT, Phòng TN-MT, UBND xã) 

kiểm tra thực tế hiện trường đối với toàn bộ hướng tuyến; trường hợp có tác động 

đến diện tích rừng tự nhiên thì cần điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp (không 

tác động đến rừng tự nhiên) và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng 

rừng sản xuất theo quy định. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Tiên Phước là huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có lợi thế, tiềm năng về đất 

đai để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và kinh tế rừng trong đó khu sản xuất 

xã Tiên Châu được UBND huyện Tiên Phước định hướng theo phương án số 

05/PA-UBND ngày 24/01/2019, bố trí cơ cấu cây trồng vùng nguyên liệu tập 

trung gồm: cây ăn quả: lòn bon, măng cụt, thanh trà; cây công nghiệp: tiêu, dó 

trầm. Tuy nhiên, tuyến đường nối từ xã Tiên Châu và Tiên Hà dài khoảng 7,5km, 
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hiện trạng 1km đầu tuyến là đường bê tông dân sinh rộng 3m, đoạn tiếp theo 

khoảng 2km là đường mòn, đoạn còn lại là chưa có tuyến đường. Do vậy, gây khó 

khăn cho việc sản xuất, phát triển và thu hoạch sản phẩm. Để hỗ trợ cho sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm, khuyến khích phát triển vùng nguyên 

liệu, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển hàng hóa, qua 

đó tạo công ăn việc làm, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội miền núi 

thì việc đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước là 

cần thiết.  

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 

định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo 

các quy định của nhà nước.  

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh mục 

dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 19/11/2019; được 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định số 4190/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2019. Việc đầu tư dự án phù hợp với Quy hoạch tại Quyết định số 

3520/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về phân loại và 

đặt số hiệu hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C:  

Dự án có tổng mức đầu tư 19.810.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

C theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

5. Các nội dung đầu tư: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung:  

- Đầu tư xây dựng tuyến đường với quy mô như sau: 

+ Cấp đường: Đường giao thông cấp V miền núi theo tiêu chuẩn 4054-2005. 

+ Chiều dài tuyến đường khoảng 5km. 

+ Bề rộng nền đường: 6,5m (nền) = 3,5m (mặt) + 2x1,5m (lề). 

+ Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng. 

+ Tải trọng tính toán : 10T. 

- Công trình trên tuyến: Hệ thống thoát nước ngang và dọc tuyến, khổ cống 

bằng khổ nền đường, tải trọng thiết kế cống H30-XB80; nút giao thông; hệ thống 

đảm bảo an toàn giao thông. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn ngân sách 

tỉnh và ngân sách huyện là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó nguồn vốn ngân 

sách tỉnh được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn là 13,5 tỷ đồng tại Báo 

cáo thẩm định số 129/BC-SKHĐT ngày 09/3/2020, dự kiến, năm 2020 bố trí 13,5 

tỷ đồng. Nguồn ngân sách huyện đã được UBND huyện Tiên Phước thẩm định 
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nguồn vốn và khả năng cân đối vốn là 6,31 tỷ đồng tại Báo cáo số 31/BC-UBND 

ngày 20/2/2020. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 

gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2022, qua xem xét báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu thống nhất đề xuất tiến 

độ 2020-2022. 

f) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

- Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên phương pháp sơ bộ khối 

lượng xây dựng theo thiết kế sơ bộ, qua xem xét suất đầu tư các công trình có quy 

mô tương tự đã được duyệt trên địa bàn, đơn vị thẩm định nhận thấy giá trị sơ bộ 

tổng mức đầu tư cơ bản phù hợp; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong 

bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng trên cơ sở khối lượng, định 

mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt sơ bộ tổng mức đầu 

tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền. 

- Tại Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/11/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao 

thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi, theo 

đó giao nhiệm vụ UBND các huyện chịu trách nhiệm: “tổ chức khảo sát, lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, đồng thời hoàn chỉnh Đề án phát triển vùng 

nguyên liệu (hoặc vùng sản xuất), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến 

các ngành liên quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án. Tổ chức thực hiện Đề án phát triển vùng nguyên liệu (hoặc vùng sản 

xuất) đồng thời trong quá trình đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo phát huy 

hiệu quả”. Đến thời điểm thẩm định chủ trương đầu tư dự án, UBND huyện Tiên 

Phước chưa hoàn thành Đề án phát triển vùng nguyên liệu để chứng minh tính 

khả thi của dự án. Tuy nhiên đây là công trình được lựa chọn đầu tư thí điểm và 

đã được HĐND tỉnh thống nhất danh mục bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 theo phụ lục 11 đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

29/11/2019. Do đó để đảm bảo tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư và lập các thủ 

tục đầu tư dự án kịp thời giải ngân nguồn vốn dự kiến bố trí trong năm 2020. Sở 

Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án, riêng Đề án phát triển vùng nguyên liệu (hoặc vùng sản xuất) 

các huyện sẽ nghiên cứu, khảo sát lập hoàn chỉnh Đề án và tổ chức thực hiện trong 

quá trình đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, đề nghị UBND huyện Tiên Phước 

trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cần chỉ đạo, phối hợp các cơ quan 

chuyên môn của huyện (Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT, phòng TN&MT) kiểm 

tra thực tế hiện trường đối với toàn bộ hướng tuyến; trường hợp có tác động đến 

diện tích rừng sản xuất thì cần điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp hoặc thực 

hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất theo quy định. Đồng thời, 

UBND huyện Tiên Phước tổ chức cắm mốc hàng lang đường bộ và quản lý tốt 
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hiện trạng nhằm đảm bảo nâng cấp, mở rộng chuyển thành đường ĐT.614 theo đề 

xuất của Sở Giao thông vận tải. 

IV. KẾT LUẬN 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu. Kính đề nghị 

UBND tỉnh Quảng Nam xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Tiên Phước (đ/b); 

- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   129    /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 09  tháng 3  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Dự án: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước 

 

Kính gửi: UBND huyện Tiên Phước  

 

Theo đề nghị của UBND huyện Tiên Phước tại Tờ trình số 30/TTr-UBND 

ngày 24/02/2020 về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước. Sau khi nghiên 

cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án với các nội dung sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 24/02/2020 của UBND huyện Tiên 

Phước; 

2. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 31/BC-UBND 

ngày 20/021/2020 của UBND huyện Tiên Phước;  

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 32/BC-UBND ngày 

24/02/2020; 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công; 

2. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

3. Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

4. Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

5. Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi;  



                                                                                                             

  

6. Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về 

Phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát 

triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh; 

7. Công văn số 518/STC-ĐT ngày 03/3/2020 của Sở Tài chính Quảng Nam 

về việc tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự 

án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

252/SKHĐT-KTN ngày 26/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Tiên Phước. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Tiên Phước. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 19.810 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư:   

- Ngân sách tỉnh: 13.500 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 6.310 triệu đồng 

9. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh (kế hoạch trung hạn 2016 

- 2020). 

10. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022. 

11. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng giao thông đến vùng nguyên liệu.   

12. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP 

1. Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (Công văn số 518/STC-ĐT 

ngày 03/3/2020 của Sở Tài chính):  



                                                                                                             

  

Tại Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019, HĐND tỉnh 

thống nhất bổ sung 09 dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát 

triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại phục lục số 11, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 

đầu tư cho dự án này là 13.500 triệu đồng và giao UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư 

và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện các thủ tục 

đầu tư dự án, khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định, báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất phân bổ kế hoạch vốn ngân sách 

tỉnh và tổng hợp báo cáo HĐND tại kỳ hợp gần nhất. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát kế hoạch vốn 2020 của 

ngân sách tỉnh (dự nguồn cho công tác phát triển hạ tầng gắn với phát triển vùng 

nguyên liệu chưa sử dụng 120 tỷ đồng đang xin ý kiến HĐND tỉnh chuyển sang 

năm 2020), đồng thời theo dõi ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh để 

tham mưu UBND tỉnh xử lý cho phù hợp.  

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Về chủ trương đầu tư: Dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, 

huyện Tiên Phước đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tại Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 

29/11/2019 của HĐND tỉnh (Phụ lục số 11 về bổ sung các dự án phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện 

miền núi).  

 2. Về nguồn vốn hỗ trợ: dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, 

huyện Tiên Phước thuộc đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông đến vùng nguyên liệu theo mục tiêu Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 

17/8/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của 

HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi.  

3. Về mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 90% chi phí xây dựng công trình 

(không bao gồm chi phí bồi thường, GPMB) theo định mức quy định tại Công 

văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND. Mức hỗ trợ tối đa đối với 

dự án là 13.500 triệu đồng để đầu tư tuyến có quy mô 5 km theo Phụ lục 11 Nghị 

quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh;  

Phần kinh phí đầu tư còn lại và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do 

ngân sách huyện đối ứng.  

4. Về cân đối vốn: Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến 

thống nhất phân bổ vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020 tối đa là 13.500 triệu đồng  



                                                                                                             

  

5. Thời gian bố trí vốn ngân sách tỉnh: năm 2020  

6. Về Đề án phát triển vùng nguyên liệu kết nối với tuyến đường giao 

thông: Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh đã giao 

nhiệm vụ cho UBND huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư dự án Đường vào khu sản 

xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước; tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án đường giao thông và Đề án phát triển vùng nguyên liệu kết 

nối với tuyến đường giao thông, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định trình cấp 

thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.  

Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị thẩm định chưa có Đề án phát triển vùng nguyên 

liệu kết nối với tuyến đường được đề xuất đầu tư. Việc xây dựng đề án phát triển 

vùng nguyên liệu là điều kiện cần thiết để đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối đến 

vùng nguyên liệu do vậy đề nghị UBND huyện bổ sung Đề án để làm cơ sở phê 

duyệt đề xuất chủ trương đầu tư và cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư tuyến đường 

đến vùng nguyên liệu. Đề án phát triển vùng nguyên liệu cần đảm bảo một số nội 

dung chính như sau: 

+ Đánh giá hiện trạng: diện tích vùng dược liệu, số người hưởng lợi, thu 

nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm ...  

+ Định hướng phát triển: mức tăng lên đối với các chỉ tiêu về: diện tích 

vùng dược liệu, số người hưởng lợi, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, 

tỷ lệ lao động có việc làm, liên kết phát triển sản xuất của doanh nghiệp, HTX và 

người dân, và một số chỉ tiêu kinh tế -xã hội khác ...   

+ Giải pháp thực hiện: ưu tiên và lồng ghép nguồn lực thực hiện, vận dụng 

các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất đã được ban hành như: cơ chế phát triển dược 

liệu, trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ chăn nuôi,… và nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất 

cơ chế bổ sung theo phân cấp quản lý, phù hợp các quy định và tạo thuận lợi cho 

việc thực hiện đề án phát triển sản xuất đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, đề nghị UBND huyện 

Tiên Phước triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, KTN (Bình), TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 496 /SNN&PTNT-KHTC Quảng Nam, ngày  17 tháng 3  năm 2020 
 

V/v tham gia ý kiến Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Đường vào 

khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện 

Tiên Phước 

 

  

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 323/SKHĐT-TĐDA 

ngày 10/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước 

(Dự án). Qua nghiên cứu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Sở Nông 

nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Về định hướng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu và hiện trạng 

tuyến đường 

a. Quy hoạch 03 loại rừng và hiện trạng rừng 

- Qua đối chiếu Bản đồ tổng hướng tuyến với bản đồ kết quả điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 

2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của 

UBND tỉnh) thì tuyến đường có tổng chiều dài 7,26 km nằm tại xã Tiên Châu, 

Tiên Hà huyện Tiên Phước đi qua khu vực quy hoạch chủ yếu là đất nằm ngoài 

quy hoạch lâm nghiệp (N3LR) và đất rừng sản xuất. 

(*): Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì do nguồn kinh phí bố trí 

cho dự án có hạn, để hạn chế nợ khối lượng đầu tư công, trong giai đoạn này 

UBND huyện Tiên Phước đầu tư khoảng 05 km (chủ yếu nằm tại địa bàn xã 

Tiên Châu). Đoạn tuyến còn lại 2,26km sẽ được đầu tư ở giai đoạn sau khi địa 

phương cân đối bố trí được nguồn. 

- Theo kết quả kiểm kê rừng tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết 

định số 145/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam) thì tuyến 

đường chủ yếu đi qua các khu vực rừng trồng (bao gồm cả phần diện tích đất đã 

trồng nhưng chưa thành rừng), đất sản xuất nông nghiệp và đất khác (căn cứ 
trên tài liệu ngành hiện đang quản lý). 

b. Quy hoạch dược liệu và Quế Trà My 

- Theo quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam) thì trên địa bàn xã Tiên Châu và Tiên Hà quy hoạch 423,5 ha phát triển 

các loại cây dược liệu Ba kích, Sa nhân tím, Đinh lăng và Nghệ. Tuy nhiên, 

tuyến đường dự kiến đầu tư xây dựng không đi vào vùng quy hoạch phát triển 

cây dược liệu. 



- Theo quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm theo Quyết định số 

1696/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam) thì tuyến đường 

không đi vào vùng phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn huyện Tiên Phước. 

2. Kiến nghị 

- Qua kiểm tra Dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy tuyến đường dự 

kiến đầu tư không nằm trong vùng quy hoạch phát triển cây dược liệu, Quế Trà 

My theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt trên địa bàn huyện Tiên Phước. 

Bên cạnh đó, vị trí quy hoạch tuyến đường có phía bên trái nằm tương đối gần 

sông Tiên (chưa có cầu bắc qua) nên diện tích vùng sản xuất phục vụ cho tuyến 

đường dự kiến đầu tư chủ yếu nằm bên phải tuyến đường. 

Tuy nhiên, theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (kèm theo Phương án số 

05/PA-UBND ngày 24/01/2019 của UBND huyện Tiên Phước) thì mục tiêu của 

tuyến đường chủ yếu phát triển kinh tế vườn (cây ăn quả: Lòn bon, Cam giấy, 

Măng cụt; Tiêu; Trầm...); kinh tế rừng (hiện trạng khu vực phần lớn có diện tích 

là rừng trồng), cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm là phù hợp với hiện 

trạng tại khu vực. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu UBND 

huyện Tiên Phước trong trường hợp được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ 

trương đầu tư cần lưu ý một số nội dung như sau: 

+ Đối với việc phát triển cây dược liệu tại khu vực: Do khu vực không nằm 

trong vùng quy hoạch dược liệu của tỉnh, đề nghị địa phương cần khảo sát kỹ 

hiện trạng trồng dược liệu tại khu vực cũng như trồng khảo nghiệm các cây 

dược liệu để đánh giá hiệu quả trước khi thực hiện trồng đại trà. 

+ Trong quá trình thiết kế chi tiết hướng tuyến cần mời các cơ quan chuyên 

môn của huyện (Hạt Kiểm lâm, Phòng NN&PTNT, Phòng TN-MT, UBND xã) 

kiểm tra thực tế hiện trường đối với toàn bộ hướng tuyến; trường hợp có tác 

động đến diện tích rừng tự nhiên thì cần điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp 

(không tác động đến rừng tự nhiên) và thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử 

dụng rừng sản xuất theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời để Sở Kế hoạch và Đầu tư được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KH-TC. 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Ngô Tấn 

 



1 

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 593 /SGTVT-QLCLCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 18  tháng 3 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường 

vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam 

Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 323/SKHĐT-TĐDA 

ngày 10/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện 

Tiên Phước. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra hiện trường, Sở GTVT có 

ý kiến như sau: 

Tuyến đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu có điểm đầu tại Km3+400 

đường ĐT.614, điểm cuối tại trung tâm xã Tiên Hà (giao với đường 

ĐH15.TP), hướng tuyến chạy dọc theo bờ phải sông Tiên, đi qua các khu vực 

dự kiến phát triển vùng nguyên liệu của địa phương, chiều dài khoảng 7,5Km. 

Hiện trạng đoạn đầu dài khoảng 1Km là đường bê tông dân sinh rộng 3m, 

đoạn tiếp theo dài khoảng 2Km là đường đất rộng 3m để khai thác các rừng 

keo dọc tuyến, đoạn còn lại chưa có đường. 

Tuyến đường này đã có trong danh mục các dự án thí điểm phát triển 

kết cấu hạ tầng giao thông gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu trên địa 

bàn các huyện miền núi của tỉnh. Sở Giao thông vận tải đã tham gia ý kiến tại 

các Văn bản số 1260/SGTVT-KCHT ngày 17/5/2019 và số 1970/SGTVT-

KCHT ngày 31/7/2019 trong quá trình đề xuất thí điểm và được UBND tỉnh 

đồng ý cho triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019.  

Nay, UBND huyện Tiên Phước lập đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng 

đoạn tuyến này để phát triển vùng nguyên liệu theo đề án của huyện là cần thiết. 

Qua nghiên cứu bản đồ địa hình kết hợp với kiểm tra thực tế hiện trường 

cùng với địa phương, Sở GTVT nhận thấy: 

1. Về hướng tuyến: Tuyến đường vào vùng sản xuất xã Tiên Châu có 

điểm đầu giáp với ĐT.614 tại Km3+400, điểm cuối giáp với ĐH.15 TP (là 

tuyến quy hoạch chuyển thành đường ĐT.615 nối dài), nếu kéo dài tuyến 

thêm 04 Km về phía xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức (trong đó có 02 Km trùng 

với đường đi di tích Gò Vàng được xây dựng năm 2018, nền 6,5m, mặt 3,5m 

bằng BTXM) thì sẽ gặp lại tuyến ĐT.614 tại Km19+300. Do vậy, việc đầu tư 

xây dựng tuyến đường này cần xem xét trong tổng thể đồng thời với việc mở 

rộng, nâng cấp đường ĐT.614. 

2. Trường hợp triển khai dự án mở rộng, nâng cấp đường ĐT.614 thì sẽ 

có 02 phương án tuyến: Phương án 1 là mở rộng, nâng cấp theo đường 

ĐT.614 hiện trạng; phương án 2 chỉnh tuyến mới đi theo tuyến đường vào 

vùng nguyên liệu xã Tiên Châu và mở rộng, nâng cấp thêm 04 Km kéo dài 

như đã nêu ở mục 1. Trong 02 phương án trên thì phương án 2 có nhiều ưu 
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điểm hơn: 

- Đoạn chỉnh tuyến ngắn hơn 4,5 Km so với đường hiện trạng. 

- Địa hình bằng phẳng nên chi phí đầu tư thấp, tiêu chuẩn kỹ thuật được 

cải thiện rất nhiều so với cải tạo tuyến cũ. 

- Ít bị chia cắt bởi sông, suối (chỉ có 02 cầu, mỗi cầu dài khoảng 60m) 

nên chi phí đầu tư và bảo trì thấp hơn đoạn tuyến cũ (có 10 cầu). 

- Đi qua khu vực rất ít dân cư, chủ yếu là đất rừng sản xuất nên chi phí 

GPMB thấp, ít ảnh hưởng đến dân sinh. 

- Sau khi chỉnh tuyến ĐT.614 theo hướng mới, tuyến cũ vẫn được giữ 

nguyên để tiếp tục sử dụng (hiện tuyến cũ có mặt đường hẹp, hướng tuyến 

quanh co, nhiều đoạn dốc lớn nhưng chất lượng còn tốt). 

- Việc xây dựng tuyến mới qua khu vực ít dân cư sẽ giảm thiểu ảnh 

hưởng đến đời sống nhân dân. 

Như vậy, trường hợp chỉnh tuyến ĐT.614 (Km3+400-Km19+300) theo 

tuyến mới sẽ có hiệu quả hơn về mặt kinh tế - kỹ thuật và xã hội so với mở 

rộng, nâng cấp tuyến hiện trạng (tuyến ngắn hơn, chi phí đầu tư thấp hơn, chỉ 

tiêu kỹ thuật tốt hơn, ít ảnh hưởng đến dân cư hơn). 

3. Để có thể sử dụng tuyến đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu thay thế 

đường ĐT.614 (khi thực hiện mở rộng, nâng cấp) sau này, Sở GTVT kiến nghị: 

- Đầu tư Tuyến đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu để phục vụ phát 

triển sản xuất, đồng thời tạo mặt bằng để sau này chuyển tuyến thành đường 

ĐT.614 thay thế đường hiện trạng, cấp đường theo quy hoạch đường ĐT.614 

là đường cấp IV đồng bằng (nền rộng 9,0m, mặt và lề gia cố rộng 8,0m).  

- Trong hạn mức kinh phí đã bố trí, ưu tiên xây dựng nền đường và 

công trình đoạn 7,5 Km (hồ sơ đề xuất 5Km chỉ kết nối khu sản xuất với xã 

Tiên Châu, chưa kết nối với xã Tiên Hà) theo đường cấp 4 đồng bằng; trên 

tuyến hiện có 01 cầu GTNT đang sử dụng nên đề nghị tận dụng lại (sau này 

xây dựng tuyến hoàn chỉnh thì kết hợp xây dựng cầu mới); quản lý hành lang 

ATGT mỗi bên 10m; dự kiến kinh phí khoảng 52,5 tỷ đồng (= 7,5Km x 7 tỷ 

đồng/1Km). 

4. Để thuận lợi cho công tác xây dựng sau này, đề nghị trong dự án đầu 

tư cần có hạng mục cắm mốc hành lang đường bộ, trên cơ sở đó đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước quản lý tốt hiện trạng. 

Vậy, kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng hợp thẩm định. 

(gửi kèm bản đồ tổng thể hướng tuyến mà Sở GTVT đã nghiên cứu) 
 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Giám đốc sở (thay b/c); 

- UBND huyện Tiên Phước; 

- Lưu: VT, QLCLCT. 
G:\Dropbox\Work\Working\VB 2020\200318-Chu truong dau tu 

duong vao khu SX xa Tien Chau.doc 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                           

                      

   

 
                                   

Trần Ngọc Thanh 
 

 



 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TIÊN PHƢỚC 
 

Số: 32 /BC-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tiên Phước, ngày 24 tháng 02 năm 2020 

 
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Công trình: Đƣờng vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 

Địa điểm: Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phƣớc, tỉnh Quảng Nam. 

 
     

  1. Căn cứ lập Báo cáo chủ trƣơng đầu tƣ. 

  Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

  Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

  Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

  Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về 

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 31-NQ/HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; sửa đổi Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh; 

  Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các 

huyện miền núi. 

  2. Sự cần thiết phải đầu tƣ: 

  Huyện miền núi Tiên Phước nằm phía Tây tỉnh Quảng Nam, diện tích tự 

nhiên 45.454 ha, dân số khoảng 80.000 người, đa dạng về hệ sinh thái, khí hậu, 

thổ nhưỡng đất đai, có tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp, kinh tế 

vườn. Giao thông đối ngoại của huyện có tuyến đường Quốc lộ 40B đi qua và 

nối từ Tam Kỳ đến Tiên Phước, các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My và tỉnh 

Kon Tum. Ngoài ra có các tuyến đường tỉnh ĐT.614 (nối huyện Tiên Phước với 

huyện Hiệp Đức) và ĐT.615 (nối TP Tam Kỳ, huyện Phú Ninh và huyện Tiên 

Phước) chạy qua địa bàn huyện. Đường ĐH toàn huyện có 11 tuyến, với tổng 

chiều dài 96,9 Km, 96 tuyến đường xã dài 184,65Km và 13 tuyến đường đô thị 

trung tâm huyện dài 9,61Km.    

  Là huyện miền núi, xuất phát điểm thấp, kinh tế - xã hội còn nhiều khó 

khăn, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh. Năm 2019, UBND 

huyện Tiên Phước đã lập phương án phát triển vùng sản xuất tập trung liên xã 

Tiên Châu – Tiên Hà. Mục tiêu của phương án là tạo ra vùng sản xuất tập trung 
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chuyên canh cây ăn quả; cây dược liệu; cây công nghiệp lâu năm đáp ứng nhu 

cầu tổ chức liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ hàng hóa; Bố trí dân cư 

gắn kết với sản xuất, hình thành khu dân cư kiểu mẫu vườn sinh thái kết hợp 

phát triển du lịch sinh thái. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông 

thôn theo Quyết định số 331/QĐ-UBND, ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND, ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

  Tuyến đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu có điểm đầu đấu nối với 

tuyến đường ĐT614, điểm cuối kết nối với tuyến ĐH15.TP. Tổng chiều dài 

tuyến 7,26km, đi qua vùng sản xuất tập trung liên xã Tiên Châu – Tiên Hà. 

Tuyến nằm trong qui hoạch các tuyến ĐH của địa phương. Hiện trạng là đường 

mòn đất, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Việc đầu tư xây dựng 

tuyến đường sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông, phục vụ 

phát triển vùng sản xuất nguyên liệu, hình thành khu dân cư mới trong thời gian 

đến gắn với sản xuất, trước mắt ổn định hơn 80 hộ dân theo mô hình vườn mẫu 

sinh thái, không gian nhà vườn tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái, kết nối 

theo tuyến Tiên Châu - Tiên Hà.  

  Do nguồn kinh phí bố trí cho dự án có hạn, để hạn chế nợ khối lượng đầu 

tư công, trong giai đoạn này UBND huyện Tiên Phước đầu tư khoảng 5km. 

Đoạn tuyến còn lại (2,26km) sẽ được đầu tư ở giai đoạn sau khi địa phương cân 

đối bố trí được nguồn.  

3. Địa điểm đầu tƣ: 

Địa điểm xây dựng: Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 

4. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

- Phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phương 

án phát triển vùng sản xuất tập trung đã được UBND huyện Tiên Phước lập năm 

2019 nhằm thực hiện Quyết định số 2265/QĐ-UBND, ngày 23/6/2017 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về phát triển KT-XH miền 

núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 2025.  

- Tuyến nằm trong qui hoạch tuyến ĐH13 của huyện. 

5. Mục tiêu đầu tƣ:  

- Hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, tạo  điều kiện thuận lợi phát triển 

vùng sản xuất nguyên liệu tập trung liên xã Tiên Châu - Tiên Hà.  

- Bố trí, sắp xếp lại dân cư. 

- Tạo động lực, tiền đề cho phát triển mô hình vườn mẫu sinh thái, không 

gian nhà vườn tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái, kết nối theo tuyến Tiên 

Châu - Tiên Hà.  

6. Quy mô và nội dung đầu tƣ: 

Công trình giao thông, cấp IV.  

Tổng chiều dài tuyến 5km. 
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- Điểm đầu Km0+00 tại vị trí cầu Quang (giáp điểm cuối đường bê tông); 

- Điểm cuối Km5+00. 

Đầu tư xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước theo tiêu chuẩn 

đường cấp V miền núi (tiêu chuẩn 4054 – 2005), tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu: 

- Vận tốc thiết kế: Vtk = 30km/h 

- Bề rộng nền đường: Bnền  = 3,5m (mặt) + 2x1,5m (lề) = 6,5m 

- Trục xe tính toán: 10T. 

- Kết cấu mặt đường:  

 + Bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 24cm. 

 + Lót giấy dầu. 

 + Cát vàng tạo phẳng dày 2cm. 

 + Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=25 dày 16cm. 

 + Đắp lớp cấp phối đồi K98 dày 30cm đối với nền đắp, nền đào thì lu tăng 

cường khuôn đường K98. 

 + Dưới lớp K98 nền đường đạt K95. 

 - Công trình thoát nước. 

 + Thoát nước dọc: Xây dựng hoàn chỉnh rãnh dọc. Đối với nền đất dùng 

rãnh hình thang kích thước (40x40x120) cm, taluy mái đào 1/1. Tại những vị trí 

nền đào có độ dốc dọc 6% gia cố rãnh dọc bằng bêtông xi măng M150 đá 2x4 

dày 15cm. 

 + Thoát nước ngang: Cống tròn: Thân cống lắp ghép bê tông cốt thép 

M200 đá 1x2, móng cống bê tông M150 đá 4x6. Thượng - hạ lưu cống: Thân 

tường đầu, tường cánh, hố thu bằng bê tông M150 đá 2x4, móng tường đầu, 

tường cánh, hố thu, sân cống, sân gia cố, chân khay bằng bê tông M150 đá 4x6, 

trên lớp dăm dăm sạn đệm dày 10cm. Những vị trí có lưu lượng nước lớn đầu tư 

xây dựng cống hộp đổ tại chỗ. 

 - Nút giao thông: Nút giao thông được thiết kế theo kiểu nút giao thông 

đơn giản cùng mức. 

- Thiết kế đảm bảo an toàn giao thông: Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tƣ:        

Tổng mức đầu tƣ: 19.810.846

.000 

 

đồng 

Chi phí xây lắp: 15.672.944

.000 

 

đồng 

Chi phí quản lý  dự án: 391.396.00

0 

 

đồng 

Chi phí tư  vấn đầu tư: 1.803.746.

000 

 

đồng 

Chi phí khác: 999.386.00

0 

 

đồng 

Chi phí dự phòng: 943.374.00

0 

 

đồng 
 

Bằng chữ:  Mười chín tỷ, tám trăm mười triệu, tám trăm bốn mươi sáu 

ngàn đồng chẵn. 
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8. Nguồn vốn và thời gian thực hiện đầu tƣ: 

- Nguồn vốn:             Ngân sách tỉnh hỗ trợ và vốn ngân sách huyện. 

- Thời gian đầu tư:           2020 - 2022. 

- Phân kỳ khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện dự án:  

TT 
Năm 

Ngân sách Tỉnh 

hỗ trợ (đồng) 

Ngân sách 

Huyện (đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

1 2020 13.500.000.000 1.000.000.000 14.500.000.000 

2 2021  3.000.000.000 3.000.000.000 

3 2022  2.310.846.000 2.310.846.000 

 Tổng cộng 13.500.000.000 6.310.846.000 19.810.846.000 

9. Phân tích, đánh giá sơ bộ những ảnh hƣởng, tác động về môi 

trƣờng, xã hội của dự án. 

a. Tác động về môi trường, xã hội của dự án: 

- Tác động của bụi: Bụi phát sinh chủ yếu là bụi cát, xi măng,…Công 

nhân trực tiếp lao động trên công trường hoặc dân cư xung quanh khi tiếp xúc 

lâu dài sẽ bị chứng bệnh về đường hô hấp, bụi vào phổi sẽ gây kích thích cơ học 

và phát sinh phản ứng cơ hóa phổi gây các bệnh đường hô hấp. 

- Tác động của tiếng ồn và rung động: Tiếng ồng và rung động phát sinh 

trong quá trình thi công tuy không gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người. 

- Tác động của nước thải: Hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc tại 

công trường sẽ làm phát sinh nước thải.  

- Đánh giá tác động của dự án đến môi trường xã hội: Do công trình được 

xây dựng mới trên diện tích đất triền đồi của nhân dân đang canh tác nên sẽ có 

công tác thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường. Việc này sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống 

và hoạt động sản xuất của một số hộ dân. Tuy nhiên diện tích thu hồi đất nhỏ 

nên nên tác động của dự án không gây ảnh hưởng lớn nhân dân.  

b. Biện pháp giảm thiểu: 

- Giai đoạn thi công xây dựng: 

+ Che chắn những khu vực phát sinh bụi, thường xuyên phun nước trên 

các đoạn đường vận chuyển; 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân (khẩu trang, mũ, kính, 

nút bịt tai) để hạn chế ảnh hưởng của bụi và tiếng ồn đến sức khỏe; 

+ Các phương tiện vận chuyển nguyên, vật liệu xây dựng phải có bạt che 

phủ kín, tránh rơi vãi ra đường và xe không chạy quá tốc độ quy định; 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện, máy móc thi 

công; 

+ Ưu tiên tuyển dụng công nhân trong khu vực, tự túc về ăn ở; 

+ Lắp đặt nhà vệ sinh di động để thu gom nước thải sinh hoạt tại khu vực 

lán trại; 

+ Bố trí thùng rác đặt tại các vị trí trong khu vực dự án để thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt; 

- Giai đoạn hoạt động: 
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+ Quét dọn quanh khuôn viên công nhân ở hàng ngày nhằm hạn chế bụi 

cuốn theo vào phòng làm việc, nơi sinh hoạt;  

+ Bố trí thùng đựng rác chuyên dụng, thường xuyên thu gom và hàng 

ngày thuê đơn vị đến đưa đi xử lý; 

+ Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom xử lý sơ bộ qua bể xử lý nước thải 

trước khi thải ra mương thoát nước chung của khu vực; 

+ Rác thải sẽ được quét dọn, thu gom hàng ngày về bãi tập kết rác và hợp 

đồng với công ty môi trường đến thu gom, xử lý. 

 Chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị thi công có đủ năng lực, máy móc thiết bị 

sử dụng được bảo trì, kiểm định, có biện pháp thi công lu lèn hợp lý, tưới ẩm 

thường xuyên và có biện pháp che chắn khi vận chuyển nhằm hạn chế khói bụi, 

khí thải, tiếng ồn nhằm giảm thiếu tác động đến môi trường. 

10. Nội dung công tác sẽ thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ. 

a. Các nội dung công việc cần thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 

- Khảo sát, thu thập số liệu, tài liệu, thỏa thuận với các cơ quan liên 

quan... phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng. 

- Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; 

- Trình thẩm định, đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 

công trình; 

- Những nội dung chuẩn bị đầu tư khác (nếu có); 

b. Kinh phí chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: 

- Kinh phí chuẩn bị đầu tư: (Kinh phí chuẩn bị đầu tư được tính toán trên 

cơ sở các định mức, đơn giá và tỷ lệ theo quy định hiện hành). 

- Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. 

c. Thời gian triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án: 

- Tiến độ triển khai chi tiết các công việc chuẩn bị đầu tư. 

- Thời gian chuẩn bị đầu tư: Quý I/2020. 

11. Kết luận và kiến nghị: 

 Như đã phân tích, việc đầu tư xây dựng công trình Đường vào khu sản 

xuất xã Tiên Châu là cần thiết và cấp bách.  

Trên cơ sở các nội dung phân tích nêu trên, để có cơ sở sớm triển khai đầu 

tư xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu hoàn thành bàn 

giao đưa vào sử dụng; Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước kính trình các cấp có 

thẩm quyền xem xét phê duyệt./. 
 

Nơi nhận:                                                              TM.ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                 

- UBND tỉnh Q.Nam;                                                                    CHỦ TỊCH 

- Sở KH-ĐT tỉnh Q.Nam; 

- Lưu VTVP.                                                                                        (Đã ký) 

                                 
                                   Hƣờng Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TIÊN PHƯỚC 
 

Số: 31 /BC-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tiên Phước, ngày 20  tháng 02 năm 2020 
 

BÁO CÁO  

Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn  

Công trình: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 

Địa điểm: Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 

 

  Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

 

  Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

  Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

  Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về 

phát triển kinh tế xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại 

vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 31-NQ/HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh; 

  Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi. 

 UBND huyện Tiên Phước đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn dự án và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự 

án: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, như sau: 
 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 
 1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư 

công. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 
 1. Luật Đầu tư công. 

2. Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 
 1.  Đơn vị chủ trì thẩm định:   UBND huyện Tiên Phước 

 2. Hình thức thẩm định: Làm việc theo nhóm trên cơ sở kiểm tra, góp ý và 

thống nhất chung.  
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Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CƠ 

QUAN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 
 1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu 

 2. Dự án nhóm:  C không trọng điểm. 

 3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.  

 4. Cấp quyết định đầu tư dự án:  UBND tỉnh Quảng Nam.  

 5. Tên chủ đầu tư (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước. 

 6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng 

Nam 

 7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  19.810.846.000 đồng  

Trong đó Nguồn vốn đầu tư và phân kỳ đầu tư:  

TT 
Năm 

Ngân sách tỉnh 

hỗ trợ (đồng) 

Ngân sách 

Huyện (đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 
1 2020 13.500.000.000 1.000.000.000 14.500.000.000 

2 2021  3.000.000.000 3.000.000.000 

3 2022  2.310.846.000 2.310.846.000 

 Tổng cộng 13.500.000.000 6.310.846.000 19.810.846.000 
 

 8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

 - Ngân sách huyện:          6.310.846.000 đồng 

 9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Giao thông. 

 10. Thời gian thực hiện (tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án): 

  - Năm 2020:  1.000.000.000 đồng 

- Năm 2021:           3.000.000.000 đồng 

- Năm 2022:           2.310.846.000 đồng 

 11. Hình thức đầu tư của dự án:  Đầu tư xây dựng mới. 

 12. Các thông tin khác (nếu có): 

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 
1. Về nguồn vốn:  Dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu đầu tư xây 

dựng sẽ góp phần hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển 

vùng sản xuất nguyên liệu, hình thành khu dân cư mới trong thời gian đến gắn với 

sản xuất, trước mắt ổn định hơn 80 hộ dân theo mô hình vườn mẫu sinh thái, không 

gian nhà vườn tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái, kết nối theo tuyến Tiên 

Châu - Tiên Hà. Từng bước hoàn thành các tuyến đường ĐH theo quy hoạch đã 

duyệt.  

Vì vậy việc xây dựng Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu là việc làm vô 

cùng cấp thiết với nhu cầu thực tế hiện nay và phù hợp với nhu cầu phát triển kinh 

tế của huyện Tiên Phước.  

Dự án thuộc đối tượng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân 

sách huyện để phát triển hạ tầng kỹ thuật tại địa phương. 

 2. Về cân đối vốn ngân sách huyện cho dự án: 6.310.846.000 đồng 

  Trong đó:   - Năm 2020:   1.000.000.000 đồng 

- Năm 2021:             3.000.000.000 đồng 

- Năm 2022:             2.310.846.000 đồng 
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 IV. KẾT LUẬN 
Công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu đề xuất nguồn vốn và mức 

vốn đầu tư phù hợp khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách huyện trong thời gian từ 

năm 2020 - 2022.  

 Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách 

huyện của dự án Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu.  

  

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- UBND tỉnh QN;                                                                           CHỦ TỊCH 

- Sở KH-ĐT tỉnh QN; 

- Lưu VTVP. 

 

                                                                                                              (Đã ký) 
 

 

                                                                              Hường Văn Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TIÊN PHƯỚC 
 

Số:  32a /BC-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tiên Phước, ngày  24  tháng 02 năm 2020 
 

BÁO CÁO  

Thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư xây dựng 

Công trình: Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 

Địa điểm: Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước. 

 

  Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

  Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

  Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 31-NQ/HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; sửa đổi Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh; 

  Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các 

huyện miền núi. 

Sau khi xem xét, kiểm tra hồ sơ, UBND huyện Tiên Phước báo cáo kết 

quả thẩm định chủ trương đầu tư của dự án, với các nội dung sau: 

I. Thông tin cơ bản của dự án: 

1. Tên dự án:  Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 

2. Chủ đầu tư:  Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước. 

3. Mục tiêu đầu tư của dự án:  

- Hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi phát triển 

vùng sản xuất nguyên liệu tập trung liên xã Tiên Châu - Tiên Hà. Từng bước 

hoàn chỉnh các tuyến ĐH của huyện. 

- Bố trí, sắp xếp lại dân cư. 

- Tạo động lực, tiền đề cho phát triển mô hình vườn mẫu sinh thái, không 

gian nhà vườn tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái, kết nối theo tuyến Tiên 

Châu - Tiên Hà.  

4. Nội dung và quy mô đầu tư: 

Công trình giao thông, cấp IV.  

Tổng chiều dài tuyến 5km. 

- Điểm đầu Km0+00 tại vị trí cầu Quang (giáp điểm cuối đường bê tông); 
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- Điểm cuối Km5+00. 

Đầu tư xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước theo tiêu chuẩn 

đường cấp V miền núi (tiêu chuẩn 4054 – 2005), tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu: 

- Vận tốc thiết kế: Vtk = 30km/h 

- Bề rộng nền đường: Bnền  = 3,5m (mặt) + 2x1,5m (lề) = 6,5m 

- Trục xe tính toán: 10T. 

- Kết cấu mặt đường:  

 + Bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 24cm. 

 + L t giấy dầu. 

 + Cát vàng tạo phẳng dày 2cm. 

 + Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=25 dày 16cm. 

 + Đắp lớp cấp phối đồi K98 dày 30cm đối với nền đắp, nền đào thì lu tăng 

cường khuôn đường K98. 

 + Dưới lớp K98 nền đường đạt K95. 

 - Công trình thoát nước. 

 + Thoát nước dọc: Xây dựng hoàn chỉnh rãnh dọc. Đối với nền đất dùng 

rãnh hình thang kích thước (40x40x120) cm, taluy mái đào 1/1. Tại những vị trí 

nền đào c  độ dốc dọc 6% gia cố rãnh dọc bằng bêtông xi măng M150 đá 2x4 

dày 15cm. 

 + Thoát nước ngang: Cống tr n: Thân cống lắp ghép bê tông cốt thép 

M200 đá 1x2, m ng cống bê tông M150 đá 4x6. Thượng - hạ lưu cống: Thân 

tường đầu, tường cánh, hố thu bằng bê tông M150 đá 2x4, m ng tường đầu, 

tường cánh, hố thu, sân cống, sân gia cố, chân khay bằng bê tông M150 đá 4x6, 

trên lớp dăm dăm sạn đệm dày 10cm. Những vị trí c  lưu lượng nước lớn đầu tư 

xây dựng cống hộp đổ tại chỗ. 

 - Nút giao thông: Nút giao thông được thiết kế theo kiểu nút giao thông 

đơn giản cùng mức. 

- Thiết kế đảm bảo an toàn giao thông: Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT. 

5. Địa điểm đầu tư: Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. 

6. Tổng mức đầu tư: 

Tổng mức đầu tư: 19.810.846

.000 

 

đồng 

Chi phí xây lắp: 15.672.944

.000 

 

đồng 

Chi phí quản lý  dự án: 391.396.00

0 

 

đồng 

Chi phí tư  vấn đầu tư: 1.803.746.

000 

 

đồng 

Chi phí khác: 999.386.00

0 

 

đồng 

Chi phí dự phòng: 943.374.00

0 

 

đồng 
 

 Bằng chữ:  Mười chín tỷ, tám trăm mười triệu, tám trăm bốn mươi sáu 

ngàn đồng chẵn. 
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7. Thời gian thực hiện dự án:  2020 - 2022 

8. Nguồn vốn đầu tư:   

TT 
Năm 

Ngân sách Tỉnh 

hỗ trợ (đồng) 

Ngân sách 

Huyện (đồng) 

Tổng cộng 

(đồng) 

1 2020 13.500.000.000 1.000.000.000 14.500.000.000 

2 2021  3.000.000.000 3.000.000.000 

3 2022  2.310.846.000 2.310.846.000 

 Tổng cộng 13.500.000.000 6.310.846.000 19.810.846.000 
 

II. Nhận xét, kiến nghị: 

1. Nhận xét: 

 - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án đảm bảo phù hợp về sự cần 

thiết, mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư và 

thời gian thực hiện đầu tư. 

2. Kiến nghị: 

UBND huyện Tiên Phước kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư 

tỉnh Quảng Nam xem xét thẩm định, phê duyệt  chủ trương đầu tư dự án ./. 
 

Nơi nhận:                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                                                

- UBND tỉnh Q.Nam;                                                                       CHỦ TỊCH                                                           
- Sở KH-ĐT tỉnh Q.Nam; 

- UBND huyện T.Phước;                                                                        (Đã ký) 
- Lưu VTVP.  

 

 

                                                                              Hường Văn Minh  
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TIÊN PHƢỚC 
 

Số:  48 /TTr-UBND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tiên Phước, ngày 09 tháng 3  năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ  

Công trình: Đƣờng vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 

Địa điểm:  Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phƣớc, tỉnh Quảng Nam. 

 

   Kính gửi: 

     - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

     - Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Quảng Nam. 

    

  Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

  Căn cứ Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

  Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 31-NQ/HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; sửa đổi Nghị quyết số 

39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh; 

  Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết 

cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các 

huyện miền núi. 

UBND huyện Tiên Phước kính trình UBND, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh 

Quảng Nam xem xét thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường vào 

khu sản xuất xã Tiên Châu, với các nội dung sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án:  Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.  

4. Cấp quyết định đầu tư dự án:  UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư:  UBND huyện Tiên Phước. 

6. Địa điểm thực hiện dự án:  Xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh 

Quảng Nam. 

7.  Qui mô đầu tư:  

Công trình giao thông, cấp IV.  

Tổng chiều dài tuyến 5km. 

- Điểm đầu Km0+00 tại vị trí cầu Quang (giáp điểm cuối đường bê tông); 



 2 

- Điểm cuối Km5+00. 

Đầu tư xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước theo tiêu chuẩn 

đường cấp V miền núi (tiêu chuẩn 4054 – 2005), tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu: 

- Vận tốc thiết kế: Vtk = 30km/h 

- Bề rộng nền đường: Bnền  = 3,5m (mặt) + 2x1,5m (lề) = 6,5m 

- Trục xe tính toán: 10T. 

- Kết cấu mặt đường:  

 + Bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 24cm. 

 + L t giấy dầu. 

 + Cát vàng tạo phẳng dày 2cm. 

 + Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=25 dày 16cm. 

 + Đắp lớp cấp phối đồi K98 dày 30cm đối với nền đắp, nền đào thì lu tăng 

cường khuôn đường K98. 

 + Dưới lớp K98 nền đường đạt K95. 

 - Công trình thoát nước. 

 + Thoát nước dọc: Xây dựng hoàn chỉnh rãnh dọc. Đối với nền đất dùng 

rãnh hình thang kích thước (40x40x120) cm, taluy mái đào 1/1. Tại những vị trí 

nền đào c  độ dốc dọc 6% gia cố rãnh dọc bằng bêtông xi măng M150 đá 2x4 

dày 15cm. 

 + Thoát nước ngang: Cống tr n: Thân cống lắp ghép bê tông cốt thép 

M200 đá 1x2, m ng cống bê tông M150 đá 4x6. Thư ng - hạ lưu cống: Thân 

tường đầu, tường cánh, hố thu bằng bê tông M150 đá 2x4, m ng tường đầu, 

tường cánh, hố thu, sân cống, sân gia cố, chân khay bằng bê tông M150 đá 4x6, 

trên lớp dăm dăm sạn đệm dày 10cm. Những vị trí c  lưu lư ng nước lớn đầu tư 

xây dựng cống hộp đổ tại chỗ. 

 - Nút giao thông: Nút giao thông đư c thiết kế theo kiểu nút giao thông 

đơn giản cùng mức. 

- Thiết kế đảm bảo an toàn giao thông: Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT. 
 

  8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  
   

Tổng mức đầu tƣ: 19.810.846

.000 

 

đồng 

Chi phí xây lắp: 15.672.944

.000 

 

đồng 

Chi phí quản lý  dự án: 391.396.00

0 

 

đồng 

Chi phí tư  vấn đầu tư: 1.803.746.

000 

 

đồng 

Chi phí khác: 999.386.00

0 

 

đồng 

Chi phí dự ph ng: 943.374.00

0 

 

đồng 
Bằng chữ:   Mười chín tỷ, tám trăm mười triệu, tám trăm bốn mươi sáu 

ngàn đồng chẵn.                               
 

9. Thời gian thực hiện dự án: 2020 – 2022. 
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10. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 

1. Báo cáo chủ trương đề xuất đầu tư. 
2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư. 
3. Báo cáo thẩm định nguồn (ngân sách huyện). 
4. Phương án phát triển vùng sản xuất tập trung liên xã  Tiên Châu – Tiên 

Hà. 

Kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét 

thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trên./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                                       CHỦ TỊCH                                                                               
- Lưu VTVP. 

                                                                                      (Đã ký) 
 
  
                                                                             Hƣờng Văn Minh 
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