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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3498/TTr-SGTVT 
ngày 10/11/2022 về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường 
nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến 
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 nêu trên, 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, phê duyệt chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của SGTVT.
4. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án số 

770/BC-SKHĐT ngày 02/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. 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;
3. Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 
4. Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc

giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025;
5. Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh khởi công giai đoạn 2023 – 2025.

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 GTVT, UBND huyện Thăng Bình.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công. 
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2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Thăng Bình.
7. Tổng mức đầu tư dự án: 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông đường bộ.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025. 
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 
1. Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 3497/SGTVT-QLCLCT ngày 

10/11/2022):
- Sự cần thiết đầu tư: Tuyến Quốc lộ 14E có đoạn đầu tuyến từ Bình Minh 

(giao với ĐT.613B) đến thị trấn Hà Lam (giao Km970/QL.1) dài 9,0Km, có mặt 
đường rộng 5,5m, nền rộng 7,5m.

Hiện tại, chỉ có cầu Bình Đào (Km3+897/QL.14E) qua sông Trường Giang 
và đường hai đầu cầu đã được xây mới với bề rộng nền 9,0m, mặt 8,0m, còn lại 
là mặt đường rộng 5,5m. Trong số các đoạn còn lại chưa nâng cấp, mở rộng, có 
đoạn tuyến từ đường Võ Chí Công đến cầu Bình Đào có nhiều đoạn đường 
cong, nền đường nhỏ hẹp (nền 7,5m, mặt 5,5m), hạn chế khả năng lưu thông, có 
nguy cơ mất an toàn giao thông, Do vậy, trước mắt cần đầu tư nâng cấp, mở 
rộng đoạn này nhằm khắc phục hạn chế nêu trên và tăng cường, phát huy hiệu 
quả đầu tư của dự án cầu Bình Đào, kết nối giao thông thuận lợi đến đường Võ 
Chí Công là cần thiết.

- Sự phù hợp với quy hoạch: Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải 
tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018: Chuyển đoạn 
tuyến Quốc lộ 14E từ QL.1 (tại thị trấn Hà Lam) đến ngã ba Bình Minh, huyện 
Thăng Bình thành đường tỉnh (sau khi Bộ Giao thông vận tải chuyển đoạn tuyến 
từ đường nối từ đường 129 (nay là đường Võ Chí Công) đến QL.1 tại Cây Cốc 
thành QL.14E thay cho QL.14E đoạn từ QL.1 tại ngã tư Hà Lam đến Bình 
Minh), đến năm 2030 nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng 
bằng. Hiện nay, quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm
2030 đang được Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, chưa được phê duyệt; theo bản
đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đang trình thẩm định, hướng tuyến QL.14E đoạn 
từ đường Võ Chí Công đến cầu Bình Đào đi theo đường hiện trạng. Đến thời 
điểm hiện tại, đoạn tuyến từ đường Võ Chí Công đến cầu Bình Đào được quy 
hoạch là đường cấp IV theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của 
UBND tỉnh Quảng Nam. Theo Công văn số 1102/UBND-KTHT ngày 
21/6/2022 của UBND huyện Thăng Bình, địa phương đề xuất quy mô mặt cắt 
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ngang 16m=10,5m (mặt) + 2x3,0m (vỉa hè), quy mô này chỉ thực hiện khi có 
quy hoạch xây dựng đô thị của khu vực được phê duyệt. 

- Về quy mô đầu tư: Cải tạo, nâng cấp đường nối từ ĐT.619 (đường Võ Chí 
Công) đến cầu Bình Đào dài khoảng 2,1Km, với quy mô như sau:

+ Cấp đường: Đường cấp V đồng bằng theo TCVN4054-2005, tốc độ thiết 
kế 40Km/h, riêng cắt ngang đường rộng 9,0m (mặt rộng 8,0m) để đồng bộ với
bề rộng đường dẫn đầu cầu Bình Đào mới đã xây dựng. Lý do: Theo quy hoạch 
được duyệt đến thời điểm hiện nay, đoạn tuyến này được quy hoạch đường cấp 
IV. Tuy nhiên, do đoạn tuyến qua khu đông dân cư, việc cải tạo mở rộng nền 
mặt đường cơ bản bám theo đường hiện trạng, chỉ mở rộng đường cong nằm cục 
bộ một số vị trí, để hạn chế bồi thường, giải phóng mặt bằng, ổn định dân cư. 
Nếu chọn đường cấp IV đồng bằng thì yếu tố bình đồ sẽ không đạt, phải tăng 
bán kính đường cong nằm dẫn đến sẽ giải phóng mặt bằng rất nhiều, không đảm 
bảo tính khả thi.

+ Về hướng tuyến: Cơ bản bám theo QL.14E hiện trạng, điểm đầu tại 
Km16+842/ĐT.619, điểm cuối nối vào đường dẫn cầu Bình Đào (mới) tại 
Km3+600/QL.14E.

+ Mặt cắt ngang: Bn=9,0m =8,0m (mặt và lề gia cố) + 2x0,5m (lề đất). - 
Kết cấu áo đường: Bê tông nhựa. - Khổ cống bằng khổ nền đường. - Xây dựng 
mương thoát nước dọc 2 bên tuyến. - Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng chiều 
dài 2,1Km.

- Về tổng mức đầu tư dự kiến: 110 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường,
giải phóng mặt bằng, tái định cư khoảng 55,32 tỷ đồng 

2. UBND huyện Thăng Bình (tại Công văn số 2131/UBND-TC ngày 
18/11/2022): 

- Nội dung của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cơ bản đáp ứng đầy đủ 
nội dung theo quy định tại điều 31, Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày
13/6/2019. 

- Sự cần thiết đầu tư: Trong báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nêu cơ bản 
đúng theo thực trạng của tuyến đường tại địa phương nhằm khắc phục các hạn 
chế về khả năng lưu thông, có nguy cơ mất an toàn giao thông và tăng cường, 
phát huy hiệu quả của dự án cầu Bình Đào, kết nối giao thông thuận lợi giữa các 
vùng đến đường Võ Chí Công. Do vậy việc đầu tư tuyến đường trên là rất cần 
thiết.

- Mục tiêu, quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư và các nội dung khác: Cơ 
bản thống nhất theo nội dung của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và ý kiến 
của Sở Giao thông vận tải tại công văn số 3497/SGTVT-QLCLCT ngày 
10/11/2022.

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Theo báo cáo của cơ quan lập đề xuất chủ 

trương đầu tư, tuyến Quốc lộ 14E có đoạn đầu tuyến từ Bình Minh (giao với 
ĐT.613B) đến thị trấn Hà Lam (giao Km970/QL.1) dài 9,0Km, có mặt đường 
rộng 5,5m, nền rộng 7,5m. Hiện tại, chỉ có cầu Bình Đào (Km3+897/QL.14E) 
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qua sông Trường Giang và đường hai đầu cầu đã được xây mới với bề rộng nền 
9,0m, mặt 8,0m, còn lại là mặt đường rộng 5,5m. Trong số các đoạn còn lại chưa 
nâng cấp, mở rộng, có đoạn tuyến từ đường Võ Chí Công đến cầu Bình Đào có 
nhiều đoạn đường cong, nền đường nhỏ hẹp (nền 7,5m, mặt 5,5m), hạn chế khả 
năng lưu thông, có nguy cơ mất an toàn giao thông. Do vậy, trước mắt cần đầu 
tư nâng cấp, mở rộng đoạn này nhằm khắc phục hạn chế nêu trên và tăng cường, 
phát huy hiệu quả đầu tư của dự án cầu Bình Đào, kết nối giao thông thuận lợi 
đến đường Võ Chí Công 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 nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công 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 quyết nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, 
UBND tỉnh giao chi tiết tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/02/2022. Dự 
án phù hợp với Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018.

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 110 tỷ đồng, theo đó dự án thuộc nhóm B theo quy 
định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.

5. Các nội dung quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư công: 
a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư, bao gồm:
Cải tạo, nâng cấp đường nối từ ĐT.619 (đường Võ Chí Công) đến cầu Bình

Đào dài khoảng 2,1Km, với quy mô như sau:
- Cấp đường: Đường cấp V đồng bằng theo TCVN4054-2005.
- Mặt cắt ngang: Bn=9,0m =8,0m (mặt và lề gia cố) + 2x0,5m (lề đất).
- Kết cấu áo đường: Bê tông nhựa.
- Khổ cống bằng khổ nền đường.
- Xây dựng mương thoát nước dọc 2 bên tuyến.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên toàn tuyến.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 
c) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng vốn ngân sách 

tỉnh dự kiến bố trí 110.000.000.000 đồng giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 
2026 - 2030 theo báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại số 
770/BC-SKHĐT ngày 02/12/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

d) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất dự án thời gian tiến 
độ thực hiện dự án năm 2023-2025. Qua xem xét văn bản thẩm định nguồn vốn 
và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị tiến 
độ thực hiện dự án giai đoạn 2023-2026. 
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đ) Về tổng mức đầu tư của dự án được lập trên cơ sở xác định sơ bộ theo 
khối lượng tương đối phù hợp với quy mô đầu tư, số liệu sẽ chuẩn xác ở các 
bước tiếp theo. 

e) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đã xác định sơ bộ, 
đánh giá, tính toán về hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

6. Các nội dung liên quan khác: 
- Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở dự tính khối lượng theo thiết kế 

sơ bộ và định mức, đơn giá công việc thực hiện theo quy định của nhà nước; giá 
trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả 
thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo 
không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm 
quyền.

- Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 
hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 
hiện hành.

IV. KẾT LUẬN:
Dự án Đường nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công đủ điều kiện để 

trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.
Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GTVT;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TĐDA (Trung).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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