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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐÔNG GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 508/BC-UBND 
                                   

                Đông Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 
 

Dự án: Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy 

cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao 

Địa điểm: Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam 

   

   Kính gửi:  

 - Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam 

 - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam 

 

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

sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

 Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;  

 Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

 Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

 Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 kỳ hộp thứ hai, Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

 Căn cứ Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 

về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường 

xuyên năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; 

 Căn cứ Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án 

Quy hoạch chung (1/5.000) đô thị Prao, huyện Đông Giang, giai đoạn đến năm 

2020 và năm 2030; 

 Căn cứ Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Giang giai đoạn đến năm 2020 và năm 

2030. 
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        Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang trình Thường trực HĐND, UBND tỉnh 

Quảng Nam, sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư dự án: Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi 

kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao; Địa điểm: Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam với các nội dung chính sau: 

 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt 

lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao. 

2. Dự án nhóm: B. 

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

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

5. Chủ đầu tư: UBND Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm xây dựng: Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

- Điểm đầu dự án: đồi kiểm lâm thị trấn Prao nối đường Hồ Chí Minh 

(Km0+00); 

- Điểm cuối: thôn Tà Vạc nối QL 14G (Km2+00); 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 249.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín 

tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện.  

9. Thời gian thực hiện: 2022 - 2025. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự 

phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch, kế hoạch đầu tư: 

- Đông Giang huyện miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Nam có diện tích tự 

nhiên 812.63 Km2. Toàn huyện có 11 đơn vị hành chính (Gồm 01 thị trấn và 10 

xã), dân số khoảng 23.157 người. Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ kinh 

phí của trung ương, tỉnh và các ngành chức năng, UBND huyện Đông Giang đã 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực các xã đặc biệt khó khăn nhất để người 

dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn hẹp nên đến nay một số dự án lớn, 

cấp bách tại Trung tâm thị trấn Prao chưa được đầu tư. 

- Việc đầu tư mới tuyến Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh 

nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao nhằm mở rộng thị trấn, 

sắp xếp dân cư, giải quyết nguy cơ sạt lở khu vực 02 trạm phát tín hiệu đồi kiểm 

lâm vào nhà dân. Vấn đề nguy cơ sạt lở này lâu nay luôn tìm ẩn mối nguy hiểm 

ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân trên Quốc lộ 14G và đường Hồ 

Chí Minh khu vực thị trấn Prao. Tuyến đường này khi hình thành sẽ tạo tiền đề để 
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phát triển Thị Trấn Prao thành đô thị loại IV vào năm 2030, từng bước hoàn thiện 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội thị, thị trấn Prao, góp phần đẩy nhanh phát triển 

kinh tế xã hội tại địa phương, tăng khả năng liên kết vùng cũng như đáp ứng được 

sự cần thiết về nhu cầu đi lại của nhân dân địa phương và các vùng lân cận, là yếu 

tố quan trọng tạo điều kiện nâng cao đời sống kinh tế và văn hóa cho cộng đồng, 

phù hợp với sự phát triển chung của huyện Đông Giang 

- Phù hợp Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án 

Quy hoạch chung (1/5.000) đô thị Prao, huyện Đông Giang, giai đoạn đến năm 

2020 và năm 2030; 

- Phù hợp Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Giang giai đoạn đến năm 2020 và năm 

2030. 

- Phù hợp Đường Hồ Chí Minh qua thị thị trấn Prao hiện tại, đạt tiêu chuẩn 

đường cấp III miền núi (theo TCVN 4054-2005). 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư 

2.1 . Mục tiêu: 

- Góp phần hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng theo tinh 

thần 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 vùng Tây 

Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2017, tạo điều 

kiện bố trí, sắp xếp lại dân cư, đẩy nhanh tốc độ và tỉ lệ đô thị hóa trên địa bàn và 

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam về 

việc định hướng đầu tư công trung hạng 2021-2025 trong đó hổ trợ hoàn thiện hạ 

tầng đô thị tại một số trung tâm hành chính khu vực miền núi. 

- Tạo kết cấu hạ tầng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng là yếu tố 

quan trọng tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và nâng cao 

đời sống cộng đồng. 

- Góp phần củng cố giữ vững và đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn 

xã hội trong khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy các dự án dân 

sinh kinh tế khác. 

2.2 . Quy mô đầu tư: 

* Đoạn tuyến nội thị phía Đông thị trấn Prao, chiều dài khoảng 2.0 km. Quy 

mô cấp hạng kỹ thuật đường phố gôm theo TCXDVN 104 - 07 gồm: 

- Bn= 5,0m(vỉa hè)+10,50(mặt đường)+5,0m (vỉa hè) = 20,50m.  

- Vận tốc thiết kế: V=40km/h 
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- Độ dốc dọc tối đa : Id= 7% (Châm chước 9%). 

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu: Rmin= 60m (Châm chước Rmin= 50m).  

- Tần suất thiết kế  : P=4%; 

- Tải trọng thiết kế : Tính kết cấu áo đường trục xe:10T 

    : Tính công trình: Cống: H30, XB80; Cầu: HL93 

- Khổ công trình  : Bằng bề rộng nền đường 

- Quy mô công trình : Vĩnh cửu. 

- Kết cấu mặt đường : Mặt đường bê tông xi măng (Cấp cao A1) 

  + Mặt đường BTXM M300 đá 1x2 dày 24cm; 

  + Lót giấy dầu chống thấm nước; 

  + Lớp Cấp phối đá dăm K98 dày 18 cm; 

  + Đắp đất nền đầm chặt K98 dày 50cm; 

* Khu vực hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị 

trấn Prao :  

- Hạ cao trình, san thấp khu vực đồi Kiểm lâm, để giải quyết nguy cơ sạt lỡ 

khu vực nhà dân trên đường QL14G và đường Hồ Chí Minh. 

- Diện tích hạ Cos khoảng: 6,0 ha. 

2.3 Địa điểm xây dựng: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

2.3.1. Đặc điểm địa hình, địa chất: 

- Địa hình khu vực chủ yếu là đồi núi có độ dốc sườn lớn, độ dốc lên đến 30% 

và có dòng Sông A Vương chảy qua.  

- Đặc điểm địa chất công trình: Khu vực dự án có địa chất chủ yếu là đất đồi 

trồng keo và đá granít phong hóa mạnh.  

2.3.2. Điều kiện khí tượng, thủy văn: 

a/ Nhiệt độ : 

 - Nhiệt độ trung bình năm                : 25,60c 

 - Nhiệt độ cao nhất trung bình năm : 29,80c 

- Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm : 22,70c 

- Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối  : 40,90c 

- Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối  : 10,20c 

b/ Lượng mưa : 

          - Lượng mưa trung bình năm : 2066mm 

          - Những tháng có lượng mưa lớn : Tháng 9-11 hàng năm 

          - Lượng mưa năm lớn nhất  : 3307mm 

          - Lượng mưa năm thấp nhất  : 1400mm 

          - Lượng mưa ngày lớn nhất  : 332mm  

          - Số ngày mưa trung bình năm : 147 ngày 

- Tháng có ngày mưa trung bình nhiều nhất: 22 ngày (tháng 10 hàng năm) 
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c/  Nắng : 

         - Số giờ nắng trung bình   : 2158 giờ/ năm 

         - Số giờ nắng trung bình tháng nhiều nhất : 248 giờ/tháng 

         - Số giờ nắng trung bình tháng thấp nhất : 120 giờ/tháng  

d/ Gió : Khu vực có hướng gió thịnh hành là gió Đông và gió mùa Đông Bắc. 

      - Hướng gió chủ đạo vào mùa hè   : gió Đông tháng 4 - 9 

      - Hướng gió chủ đạo vào mùa đông : Bắc và Tây Nam tháng 10- 3 

      - Hướng gió chính trong năm    : Đông Nam 

      - Tốc độ gió trung bình               : 3,3m/s 

      - Tốc độ gió mạnh nhất               : 40m/s 

Ngoài ra còn có gió Tây khô nóng xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 8. Mỗi 

tháng có từ 10 đến 15 ngày.     

e/ Độ ẩm không khí : 

      - Độ ẩm không khí trung bình năm  : 82% 

      - Độ ẩm không khí cao nhất trung bình :  90% 

      - Độ ẩm không khí thấp nhất trung bình : 75% 

      - Độ ẩm không khí thấp nhất tuyệt đối : 10% 

f/ Lượng nước bốc hơi : 

      - Lượng bốc hơi trung bình: 1049 mm/năm 

      - Lượng bốc hơi trung bình tháng lớn nhất: 226 mm/tháng 

      - Lượng bốc hơi trung bình tháng thấp nhất: 62mm/tháng 

g/ Bão: 

      - Nhìn chung khu vực dự án là nơi ít chịu ảnh hưởng của Bão, áp thấp nhiệt 

đới.  

h/ Thuỷ văn: 

Khu vực dự án đi qua có dòng sông A Vương chạy qua, mực nước dâng 

khi tích nước của thủy điện A Vương là 480m, dòng sông chảy xiết vào mùa mưa. 

Nên khi thiết kế cần chú ý. 

2.3.3. Hiện trạng dân cư và lao động: 

- Mật độ dân cư phân bố không đều, tập trung chủ yếu khu vực trung tâm 

thị trấn Prao. Dọc tuyến có nhiều bản, làng của người đồng bào, nhà cửa chủ yếu 

được làm từ gỗ rừng và tre nứa. 

- Khu vực thị trấn Prao một số người dân sống chủ yếu là buôn bán, kinh 

doanh. Một số dọc theo tuyến đường, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng 

lúa trên nương, rẫy, trồng keo và khai thác tài nguyên rừng sẵn có. 

2.3.4. Hiện trạng sử dụng đất và công trình kiến trúc: 

- Hiện trạng sử dụng đất: Khu vực dự án bám theo một số đoạn tuyến giao 

thông hiện trạng, một số đoạn tuyến đi qua đất rừng, đất rẫy canh tác của người 

dân nhưng nằm trong hành lang quy hoạch của huyện. 
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- Công trình kiến trúc: Khu vực dự án đi qua có Trạm phát tín hiệu thuộc 

đồi kiểm lâm, một số đoạn còn lại có nhiều nhà ở kết cấu tạm bằng tre, nứa hoặc 

gỗ của người đồng bào. 

2.4. Phạm vi đầu tư: Dự Án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh 

nguy cơ sạt lở đồi kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao có: 

- Điểm đầu dự án: đồi kiểm lâm thị trấn Prao nối đường Hồ Chí Minh 

(Km0+00); 

- Điểm cuối: thôn Tà Vạc nối QL 14G (Km2+00); 

- Chiều dài dự án: khoảng 2,0Km kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi 

kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối 

nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để 

thực hiện dự án: 

3.1. Dự kiến tổng mức đầu tư: 

-Dự kiến tổng mức đầu tư: 249.000.000.000 đồng 

Trong đó: 

Stt Khoản mục chi phí   Thành tiền 

1 Chi phí Xây dựng   200.704.437.000 

2 Chi phí Quản lý dự án   3.265.461.000 

3 Chi phí Tư vấn ĐTXD   7.830.628.000 

4 Chi phí Khác   2.883.663.000 

5 Chi phí Dự phòng   16.315.998.000 

6 Chi phí GPMB   18.000.000.000 

  Tổng cộng   249.000.000.000 

3.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư 

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 224.000.000.000 đồng  

- Ngân sách huyện: 25.000.000.000 đồng. 

                                                                                            Đơn vị: Đồng 

Năm thực hiện Tổng số 
Trong đó 

Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện 

2022 88.400.000.000 78.400.000.000 10.000.000.000 

2023 83.400.000.000 78.400.000.000 5.000.000.000 

2024 49.800.000.000 44.800.000.000 5.000.000.000 

2025 27.400.000.000 22.400.000.000 5.000.000.000 

Tổng cộng 249.000.000.000 224.000.000.000 25.000.000.000 
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4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ 

tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả: 

4.1. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư: Năm 2022-2025. 

4.2. Khả năng huy động các nguồn lực: 

Theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các nguồn thu hiện nay của tỉnh 

Quảng Nam và huyện Đông Giang, việc huy động và phân bổ nguồn vốn như đã 

phân tích trên là đáp ứng yêu cầu cho dự án. 

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí 

vận hành dự án sau khi hoàn thành 

5.1. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: 

Stt Khoản mục chi phí   Thành tiền 

1 Chi phí Xây dựng   200.704.437.000 

2 Chi phí Quản lý dự án   3.265.461.000 

3 Chi phí Tư vấn ĐTXD   7.830.628.000 

4 Chi phí Khác   2.883.663.000 

5 Chi phí Dự phòng   16.315.998.000 

6 Chi phí GPMB   18.000.000.000 

  Tổng cộng   249.000.000.000 

5.2. Chi phí vận hành 

Chi phí vận hành hàng năm: Bố trí từ nguồn vốn Quỹ bảo trì địa phương để 

vận hành, sửa chữa khắc phục các hư hỏng. 

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ bộ 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội 

6.1. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường và xã hội: 

6.1.1. Tác động môi trường tự nhiên và biện pháp giảm thiểu: 

+ Môi trường nước: 

- Trong quá trình thi công các chất thải của máy như xăng dầu của các máy 

thi công rơi vãi ra. Khi mưa xuống nước sẽ hoà tan các chất này vào nước và chảy 

xuống sông suối gây ra ô nhiễm môi trường nước. Tuy nhiên. khu vực xây dựng 

dự án. không có lưu vực sông suối lớn nên không ảnh hưởng nhiều đến nguồn 

nước. 

- Biện pháp giảm thiểu: Trong quá trình thi công lượng đất đá công trình 

thải ra được quản lý chặt chẽ không cho rơi vãi vào nguồn nước.  

+ Môi trường đất: 

- Các chất thải tạm thời trong quá trình thi công hoặc vật liệu phục vụ thi công 
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có thể chiếm chỗ hoặc gây ảnh hưởng xấu đến các khu đất kề cận phạm vi dự án. 

- Biện pháp giảm thiểu: Các chất thải trong quá trình thi công cần được 

nhanh chóng đưa về nơi quy định. Việc cất trữ vật liệu phục vụ thi công cần được 

bố trí đúng nơi quy định.  

+ Môi trường không khí : 

- Việc vận chuyển vật liệu đào đắp nền đường. hoạt động của các trạm trộn. 

sử dụng các loại vật liệu dễ gây ô nhiễm. đốt cháy các loại nhiên liệu ... là các tác 

nhân chính gây ô nhiễm trong quá trình thi công với lượng bụi và khí độc thải ra 

khá lớn. 

- Biện pháp giảm thiểu: Trong quá trình thi công các biện pháp chủ yếu là 

tưới nước giữ ẩm công trường; che chắn và có thiết bị giảm bụi cục bộ. Tuy nhiên 

về mặt quản lý. trong quá trình thi công phải giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các 

biện pháp trên. 

+ Tiếng ồn: 

- Tiếng ồn và rung có nguồn gốc phát sinh từ các thiết bị thi công (máy lu. 

đầm. máy trộn bê tông...). phương tiện thi công (xe lu. máy đào. xe tải...) và các 

máy móc khác.  

- Biện pháp giảm thiểu: Sử dụng các thiết bị có tiếng ồn nhỏ. bố trí lịch thi 

công hợp lý. hạn chế bố trí giờ thi công vào ban đêm. 

6.1.2.  Tác động môi trường xã hội:  

- Các hạng mục dự án khi hoàn thành sẽ tác động tích cực rất lớn đến môi 

trường xã hội trong khu vực dự án.   

- Dự án còn là tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. giáo 

dục của các cấp chính quyền và giao lưu trao đổi văn hoá. thông tin của người 

dân trong khu vực. nâng cao trình độ dân trí. giúp cho người dân nhận thức tiếp 

thu và chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được đúng 

đắn. 

6.2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 

- Tạo ra mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối các thôn, xã trong vùng tuyến 

đi qua, phục vụ sản xuất và dân sinh giúp cho sự phát triển bền vững về kinh tế - 

xã hội của huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2020, định hướng 

đến năm 2025 theo tinh thần 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 vùng Tây Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 

năm 2025, Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh 

Quảng Nam năm 2017 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của 

HĐND tỉnh Quảng Nam về việc định hướng đầu tư công trung hạng 2021-2025  










































































	- Đặc điểm địa chất công trình: Khu vực dự án có địa chất chủ yếu là đất đồi trồng keo và đá granít phong hóa mạnh.
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