
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:  1202 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  09  tháng 3 năm 2019 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 
 

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

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về 

bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2020 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ 

tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi, với các nội dung 

chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý 

Phi. 

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm bảo tồn khu di tích và phát huy giá trị xứng tầm di 

tích cấp quốc gia, đáp ứng nhu cầu tham quan, viếng dâng hương và phát triển du 

lịch của địa phương. 

3. Dự án nhóm: C. 

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

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

6. Chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án: 14.900.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, 

chín trăm triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 13.500.000.000 đồng (Mười ba tỷ, năm trăm triệu đồng); 

- Ngân sách huyện Duy Xuyên: Bố trí thực hiện bồi thường, GPMB và phần 

còn lại để thực hiện dự án. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư: 

a) Quy mô đầu tư: 

- San nền tổng thể với diện tích khoảng 38.000m2. 
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- Xây mới đường giao thông nội bộ bằng bê tông xi măng: Các tuyến chính bề 

rộng 3m với chiều dài khoảng 590m, các tuyến nhánh bề rộng 2m với chiều dài 

khoảng 397m. 

- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện 

và tường rào bảo vệ di tích có chiều dài khoảng 800m. 

- Xây mới bãi đổ xe với diện tích khoảng 1.850m2 bằng bê tông. 

- Phần cảnh quan:  

+ Khu lăng mộ chính và khu bảo vệ lăng mộ có diện tích khoảng 3.000m2: 

Cải tạo lại cảnh quan, xây dựng tường rào; lát nền lối đi quanh khuôn viên với 

diện tích khoảng 500m2. 

+ Khu sân hành lễ, khu vườn hoa thấp tầng, khu vườn thượng uyển: Lát gạch 

nền sân với diện tích khoảng 5.200m2 và hoàn thiện cảnh quan.   

+ Sửa chữa, cải tạo lại khu hồ sen cảnh quan với diện tích khoảng 7.800m2. 

+ Cải tạo lại khu cảnh quan chung với diện tích khoảng 25.000m2. 

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. 

3. Các Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

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

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

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, 

VHTT&DL; 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTN, KGVX, KTTH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:201/SVHTTDL-VP 
V/v góp ý thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật cảnh 

quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi. 

      Quảng Nam, ngày 05 tháng 3 năm 2020 

 
 

 

                     Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

       
 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 287/SKHĐT-TĐDA 

ngày 03/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà 

Đoàn Quý Phi (kèm theo hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do UBND 

huyện Duy Xuyên lập); sau khi xem xét hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

thống nhất với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan 

xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi. Tuy nhiên, đề nghị UBND huyện Duy 

Xuyên (chủ đầu tư) xem xét một số vấn đề liên quan như sau: 

1. Xem xét có thể bổ sung một số nội dung liên quan để thực hiện tu bổ di tích 

gốc nhằm tạo sự đồng bộ về không gian kiến trúc khi thực hiện dự án tôn tạo cảnh 

quan xung quanh. 

2. Tổ chức lập quy hoạch tổng mặt bằng để định hướng không gian nhằm bảo 

vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. 

3. Việc triển khai thực hiện dự án: Tuân thủ quy định của Luật Di sản văn 

hóa, Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ về quy định 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các thông tư, 

văn bản hướng dẫn hiện hành. 
 

Trên đây là ý kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc góp ý thẩm định 

hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung 

quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi . 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND huyện Duy Xuyên (ph/hợp); 

- Lưu: VT, QLVH, VP(Dũng 02) . 
D:\5. Van ban 2020\9. Lang mo  

Doan Quy Phi - Duy Xuyen\1.CV-gop y  

chu truong ha tang quang lang mo (Dung).doc 

 

 

 

   

 
 



CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO 

ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ  

bà Đoàn Quý Phi 

Địa điểm    : Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN DUY XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 28/BC-UBND 

           

 Duy Xuyên, ngày 14 tháng 02 năm  2020 
 

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng  

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi 

Địa điểm: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 

        Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;    

        Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội 13; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội 13; 

Căn cứ 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; 

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

hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 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; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ về về sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của 

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 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 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế 

đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP  ngày 25/12/2018 quy định về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng 

về việc Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp 

bộ phận kết cấu công trình năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 08/2019 QĐ-UBND ngày 02/05.2019 của UBND 

tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử -văn 

hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

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

sách nhà nước năm 2020; 
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Thực hiện Thông báo số 260/TB-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh 

về kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi kiểm tra thực tế và làm 

việc với UBND huyện Duy Xuyên về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 20 

năm đô thị cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận di sản 

văn hóa Thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ 

sinh quyển thế giới và công tác quản lý, trùng tu di tích trên địa bàn; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 16/8/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện Duy Xuyên về bổ sung danh mục công trình thực hiện trong kế 

hoạch năm 2019; 

UBND huyện Duy Xuyên báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng 

công trình: Hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu di tích lăng mộ bà Đoàn Quý Phi, 

với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu lăng mộ bà Đoàn Quý Phi. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C.  

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

4. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên. 

5. Địa điểm thực hiện dự án: Gò Cốc Hùng thuộc thôn 1 (nay là thôn 

Chiêm Sơn) xã Duy Trinh 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 

6.1 Dự kiến tổng mức đầu tư: 14.900.000.000 đồng. 

6.2 Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyến . 

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2020-2021. 

II. NỘI DUNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ: 

1. Khái quát về khu di tích lăng mộ, sự cần thiết đầu tƣ, các điều kiện 

để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ 

1.1 Khái quát về khu di tích lăng mộ: 

Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, khu lăng mộ của bà Đoàn Quý Phi 

vẫn còn tương đối nhưng không được bảo vệ như trước. Trãi qua hai cuộc kháng 

chiến chống Pháp và Mỹ khu lăng mộ này bị hư hỏng nặng bởi bom đạn và sự 

tàn phá của thiên nhiên. Sau ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, bà con trong 

gia tộc tộc Đoàn xã Duy Trinh phối hợp với tộc Nguyễn Phước xã Duy Sơn, 

huyện Duy Xuyên đã tiến hành làm vệ sinh môi trường và đốn hạ cây tạp trong 

lăng mộ, phần mộ chí được trùng tu lại mới, do không có kiến thức về phục 

dựng cũng như kinh phí hạn hẹp nên các bảo thành dù đã bị hư hỏng nặng vẫn 

không trùng tu lại được. 
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- Khu lăng mộ đã bị xuống cấp, thực tế khảo tả theo hiện trạng hiện nay 

như sau:  

 + Lăng mộ bà có hai vòng thành hình chữ nhật bảo vệ (thành nội và 

thành ngoại ), 2 cổng của hai thành, 3 bình phong (1 bình phong tiền và 2 bình 

phong hậu của thành ngoại và thành nội ), 1 mộ chí ở giữa. Thành ngoại xây 

bằng đá hộp hay còn gọi là đá bazan có kích thước lớn nhỏ không đều, lớp vữa 

liên kết dày (vữa truyền thống) gồm nhựa cây bời lời, mật đường, nhựa dây cơm 

nguội và vôi, mũ thành xây gạch trên đỉnh tô vôi, 2 trụ cổng vào hướng Đông 

Nam, trụ cao 2,60m, vuông có cạnh 1,80m, cổng rộng 3,53m. Thành ngoại cao 

2,60m, 4 góc có 4 trụ góc, như vậy thành ngoại có 2 trụ cổng và 4 trụ góc. 

+ Bình phong tiền cao 2,70m, rộng 1,54m dài 4,50m, chân xây bằng đá 

theo dạng chân quỳ, phần trên xây gạch tô vôi, 2 mặt trước sau đắp nổi và tô vẽ 

màu hình long mã, diềm bình phong vẽ hoa cúc nét trắng trên nền đen nay bị 

mất màu. 

+ Bình phong hậu thành ngoại cao 3,10m, dài 7,60m, dày 1,50m, được 

xây đá tô vôi, đắp nổi trên nền gờ đá 2 chim phượng – phụng, con trống bên trái 

dang cánh miệng ngậm kiếm – con mái bên trái miệng ngậm cuốn thư, đế xây 

gạch dạng chân quỳ. 

+ Thành nội cao 1,50m, 2 trụ cổng vuông mỗi cạnh 1m, cao 1,83m, cổng 

rộng 2,32m, 4 góc có 4 trụ. 

+ Bình phong hậu thành nội dài 4,72m, cao 2,20m, dày 0,85m, đắp nổi 

cặp rồng đang vờn trong mây. 

+ Trong cùng là phần mộ chí và bàn hương án đặt lư hương, bàn hương 

án dài 2,34m, rộng 1,18m, cao 0,81m. Mộ chí có hình hộp chữ nhật xây gạch 

cao 3,30 m, đế xây theo dạng giật cấp có nhiều gờ, thân mộ dài 2,70m, 

rộng1,73m, nóc mộ tô vôi võng giữa dạng thuyền. 

1.2 Sự cần thiết phải đầu tƣ: 

       - Sự xâm hại quá nhanh của con người hay của thiên nhiên do nhiều yếu tố 

làm cho khu di tích và khu vực xung quanh bị tàn phá .Vì vậy,  để tránh sự xâm 

hại của thiên nhiên và con người và việc lập khu vực bảo vệ và khu vực cảnh 

quan xung quanh khu vực này là hết sức cần thiết qua đó tạo nên động lực dẫn 

các đoàn tham quan trong địa phương cũng như ngoài tỉnh đến thăm nhiều hơn. 

       - Với di tích gốc có khuôn viên sát các khu dân cư, sát đường dân sinh các 

khu sản xuất và chăn nuôi , vị trí ở xa các khu dân sinh nên việc bảo vệ di tích 

gần như không có ai thường chuyên bảo vệ và chăm sóc cho khu di tích,ý thức 

dân cư, việc chăn thả gia cầm, gia súc tự do nên dẫn đến việc xâm hại di tích 

gốc,làm cho di tích gốc ngày càng hư hỏng, xuống cấp. 

       - Trên cơ sở đó các sở ban ngành của địa phương và huyện, cùng gia đình 

tộc họ Đoàn cũng đã có phương án bảo vệ là lập vành đai bảo vệ tường rào xung 
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quanh nhưng việc này cũng không thể giữ được bởi sự xuống cấp và sự xâm lấn 

của con người, tàn phá của thiên nhiên. 

        - Khu di tích ở khá xa khu dân cư nên việc thăm viếng và các cở sở hạ tầng 

không đảm bảo nên cũng ít được đầu tư thường xuyên nên toàn bộ khu di tích 

cây cối , cỏ mọc um tùm, toàn bộ keo lám tràm phần gần khu di tích gần như 

che phủ toàn bộ khu di tích, diện tích đất trũng hoa màu,khô càn xơ xác làm cho 

khu di tích mất đi vẻ nghiêm trang cũng như không xứng tầm khu di tích 

       - Việc tuyến đường cao tốc đi qua trước khu di tích nó cũng gây ảnh hưởng 

ít nhiều bỏi các tác động về địa chấn, ảnh hưởng tới nền đât chính khu di tích, 

làm vướng tầm nhìn, tạo thành các trũng gây ảnh hưởng đến di tích chính, làm 

cho lượng nước nó bị ứ đọng trước khuôn viên khu di tích 

       - Lễ kỉ niệm là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động niệm 20 năm 

Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận Di sản văn hóa thế 

giới; 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyền 

thế giới của tỉnh Quảng Nam, trên con đường vành đai di sản ấy Khu di tích 

lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi cũng nằm trong , nhưng việc cở sở hạ tầng, các khu 

vực kiến trúc, cảnh quan, không gian chưa đảm bảo cho việc phát triển , cũng 

như  tổng thể con đường vành đai phát triển, tôn tạo, bảo tồn. 

        - Đóng góp vào sự thay đổi về cảnh quan toàn bộ khuôn viên di tích và các 

giải pháp bảo vệ môi trường 

      - Việc khu di tích với diện tích gần 3000m không đảm bảo cho việc tạo 

thành các vành đai bảo vệ,không đảm bảo cho việc các đoàn trong và ngoài tỉnh 

đến thăm viếng dâng hươn,trong các dịp lễ, các ngày tết, và cũng không xứng 

tầm với một khu di tích quốc gia. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng kĩ thuật 

cảnh quan xung quanh khu lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi thông qua thực hiện mở 

rộng khuôn viên khu di tích, đầu tư các hạng mục chỉnh trang bên ngoài khuôn 

viên Khu Di tích Quốc gia lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi để đảm bảo việc bảo vệ, 

đáp ứng các nhu cầu của một khu di tích lịch sử quốc gia, đảm bảo các điều kiện 

để phục vụ và thúc đẩy cho khu di tích phát triển về mặt lịch sử, du lịch từ đó sẽ 

làm cho khu di tích lịch sử xứng tầm với giá trị khoa học, lịch sử, khoảng định 

vai trò vị trí, thân thế của Bà Chúa Tằm Tang xứ Quảng. Tạo điều kiện cho việc 

tham quan, viếng dâng hương, tổ chức các nghi lễ , phát huy giá trị của Khu di 

tích trong việc giáo dục truyền thống cha ông, truyền thống uống nước nhớ 

nguồn, khai thác du lịch, phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương. 

 Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh 

khu lăng mộ là hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay.  

https://vtv.vn/di-san-van-hoa-the-gioi.html
https://vtv.vn/di-san-van-hoa-the-gioi.html
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1.3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án: 

Căn cứ vào số liệu thống kê tình hình phát triển kinh tế, xã hội; nhu cầu về 

đi lại , viếng thăm , dâng hương, tổ chức các nghi lễ của người dân địa phương 

và các đoàn khách trong và ngoài nước. 

Việc đề xuất đầu tư dự án xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan 

xung quanh khu lăng mộ Đoàn Qúy Phi là phù hợp và hết sức thiết thực. Nhằm 

đảm bảo cơ sở hạ tầng,  đảm bảo việc bảo vệ, đáp ứng các nhu cầu của một khu 

di tích lịch sử quốc gia, đảm bảo các điều kiện để phục vụ và thúc đẩy cho khu 

di tích phát triển về mặt lịch sử, du lịch phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương. 

+ Vị trí địa lý: 

Duy Xuyên là một trong những huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Nam. 

Nằm trên bờ Nam sông Thu Bồn và ở vị trí trung độ giữa thành phố Đà Nẵng và 

Tam Kỳ (khoảng 40 km). Ranh giới hành chính được xác định như sau: 

- Phía Ðông giáp biển Ðông. 

- Phía Tây giáp huyện huyện Ðại Lộc và Nông Sơn. 

- Phía Nam giáp huyện Quế Sơn và huyện Duy Xuyên. 

- Phía Bắc giáp các huyện Ðiện Bàn, Ðại Lộc và Thị xã Hội An. 

Huyện Duy Xuyên có 13 xã và 1 thị trấn: Duy Sơn, Duy Trinh, Duy Phú, 

Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Vinh, Duy Phước, Duy Thành, Duy Châu, Duy Tân, 

Duy Hòa, Duy Thu, Duy Trung và Thị trấn Nam Phước. 

+ Điều kiện tự nhiên: 

Huyện Duy Xuyên nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, 

nhiệt độ cao và ít biến động. Khí hậu là nơi chuyển tiếp đan xen giữa khí hậu 

miền Bắc và miền Nam, với tính trội là khí hậu nhiệt đới điển hình ở phía Nam. 

Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng 8 đến tháng 12 và mùa khô 

từ tháng 1 đến tháng 7, thỉnh thoảng có những đợt rét mùa đông nhưng không 

đậm và không kéo dài.  

Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25,9 
0
C; cao nhất vào các tháng 6, 7, 

8, trung bình từ 35-37
0
C; thấp nhất vào các tháng 12, 1, 2, trung bình từ 18-

23
0
C. Cường độ bức xạ trung bình 4,89 kWh/m

2
/ngày. Độ ẩm không khí trung 

bình là 83,4%; cao nhất vào các tháng 10, 11, trung bình từ 85,67-87,67%; thấp 

nhất vào các tháng 6,7, trung bình từ 76,67 - 77,33%. Lượng mưa trung bình 

hàng năm là 2.504,57 mm/năm; lượng mưa cao nhất vào các tháng 10, 11, trung 

bình từ 550-1.000 mm/tháng; thấp nhất vào các tháng 1, 2, 3, 4, trung bình từ 

23-40 mm/tháng. Số giờ nắng bình quân trong năm là 2.156,2 giờ; nhiều nhất là 

vào tháng 5, 6, trung bình từ 234 đến 277 giờ/tháng; ít nhất là vào tháng 11, 12, 

trung bình từ 69 đến 165 giờ/tháng. Hướng gió thịnh hành từ tháng 10 đến tháng 

4 là Đông Bắc, tốc độ gió trung bình hướng này là 3,5 m/s . Trong các tháng từ 

tháng 5 đến tháng 9 hướng gió thịnh hành là hướng Tây Nam, sau đó là hướng 

Đông , với tốc độ trung bình từ 2 đến 3 m/s. Trong những ngày có gió Tây khô 
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nóng tốc độ gió tương đối mạnh đạt từ 4 dến 6 m/s, một số trường hợp có bão, 

tốc độ lên tới 40m/s. 

1.4. Tình hình Kinh tế - Xã hội: 

+ Hiện trạng kinh tế-xã hội: 

- Hiện trạng sử dụng đất: 

Diện tích tự nhiên của huyện Duy Xuyên là 308,75km
2
, cơ cấu các loại 

đất như sau: 

* Ðất NN   : 31,21%. 

* Ðất Lâm Nghiệp  : 39,70% 

* Ðất chuyên dùng : 8,43% 

* Ðất ở   : 8,23% 

* Ðất chưa sử dụng    : 3,86% 

- Dân số, lao động và thành phần dân tộc: 

Dân số trung bình năm 2016 là 126.155 người, mật độ dân số 409 

người/km
2
.  

+ Tình hình sản xuất: 

Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngƣ nghiệp: 

Sản xuất nông nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn, vụ Đông Xuân ít mưa, 

nắng nóng kéo dài; vụ Hè Thu khô hạn và nhiễm mặn; sâu bệnh phát sinh trên 

diện rộng; dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh ở một số địa phương... Nhưng 

với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực của bà con nông 

dân nên SXNN được mùa khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Tổng diện tích gieo trồng 14.906,8 ha. Nhờ xác lập lịch thời vụ, bố trí cơ 

cấu giống hợp lý, tăng cường các biện pháp thâm canh, phòng trừ dịch bệnh và 

tích cực phòng chống hạn, nhiễm mặn, nên cả 2 vụ lúa Đông Xuân và Hè Thu có 

năng suất cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng lương thực đạt 55.241 tấn (trong 

đó thóc 47.929 tấn), bằng 109,9% KH, tăng 11,9%. Tổng giá trị sản xuất đạt 461 

tỷ đồng, tăng 4,11% so với cùng kỳ. 

Công tác dồn điền đổi thửa, cải tạo chỉnh trang đồng ruộng, bê tông hoá 

giao thông nội đồng, kiên cố hoá kênh mương, thuỷ lợi hoá đất màu, xây dựng 

cánh đồng mẫu, cánh đồng kỹ thuật được thực hiện tích cực, đã tạo điều kiện 

thuận lợi để bố trí các loại cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và 

đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng, góp phần nâng cao hiệu quả sản suất.  

Chăn nuôi tiếp tục khó khăn do tác động của thị trường tiêu thụ và dịch 

bệnh. Tổng đàn gia súc 59.502 con, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Trong đó, đàn lợn 

44.646 con, giảm 10,2%; đàn bò 11.441 con, tăng 8,9%; đàn gia cầm 578.000 

con, tăng 3,5%. Đã tiến hành tiêm phòng vụ Xuân: 9.450 liều vắc xin LMLM 
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(đạt 70%) và 6.623 liều vắc xin tụ huyết trùng (đạt 49%) trên đàn trâu bò; tiêm 

phòng vắc xin 3 bệnh đỏ trên đàn lợn 12.558 liều (đạt 50%), 167.500 liều vắc 

xin cúm A H5N1 trên đàn gia cầm. Vụ thu triển khai tiêm phòng được 8.358 liều 

vắc xin LMLM (đạt 60,29%) và 4.200 liều vắc xin tụ huyết trùng (đạt 30,29%) 

trên đàn trâu bò; 236 liều vắc xin LMLM (đạt 26%) và 9.820 liều vắc xin 3 bệnh 

đỏ (đạt 48,27%) trên đàn lợn. Hiện nay có 6 trang trại chăn nuôi lợn với quy mô 

trên 500 con/trang trại và 1 trang trại gà trên 25.000 con.  

Khai thác, nuôi trồng thủy sản có chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 

364 chiếc tàu thuyền, tổng công suất 8.630 CV (chưa kể 48 chiếc làm dịch vụ).  

Nhờ thời tiết thuận lợi và ngư dân tích cực bám biển đánh bắt, nên tổng sản 

lượng khai thác hải sản đạt 10.239 tấn (trong đó xuất khẩu: 4.611 tấn), đạt 103% 

so với kế hoạch cả năm. Tổng diện tích tôm nuôi trong năm 2016 là 112 ha. Phối 

hợp với Chi cục NTTS tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi tôm nước 

lợ theo chương trình VietGap cho các hộ nuôi tôm, nên hạn chế được dịch bệnh, 

sản lượng ước đạt 265 tấn (trong đó tôm 245 tấn, cua 20 tấn), đạt 129,27% so 

với kế hoạch. 

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được tập trung 

chỉ đạo. Các vụ tranh chấp, khiếu kiện về rừng, đất rừng được giải quyết theo 

đúng pháp luật. Tuy nhiên, tình trạng tự ý đốt thực bì trong mùa nắng còn xảy 

ra, dẫn đến cháy rừng ở một số nơi, gây thiệt hại cho nhà nước và nhân dân. 

Sản xuất CN-TTCN:  

Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 3.579 tỷ đồng, tăng 14,54% so cùng 

kỳ. Ngành chế biến, chế tạo đạt giá trị 3.297 tỷ đồng, tăng 12,7%. Trong đó sản 

xuất trang phục, valy túi xách tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, đã sản xuất gần 

60 triệu sản phẩm, đạt 800 tỷ đồng, tăng gần 45% so cùng kỳ. Các ngành thuộc 

nhóm thực phẩm, phi kim loại, đồ gỗ, mây tre... đã cố gắng khai thác nguyên 

liệu, tìm kiếm thị trường nên tăng khá, trong đó các sản phẩm chổi đót, chiếu cói 

từ các làng nghề Đông Yên, Bàn Thạch có nhiều biện pháp cải tiến mẫu mã và 

chất lượng nên tiêu thụ tốt; gạch tuynen đạt giá trị 344,5 tỷ đồng, tăng 10,42% 

so cùng kỳ, có được kết quả này là do năm 2018 thời tiết rất thuận lợi cho sản 

xuất gạch nung; ngói màu cũng từng bước khẳng định vị thế trên thị trường của 

sản phẩm VLXD; kính định hình chịu lực có tăng trưởng nhưng không đáng kể 

(6,76%), đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp nhằm duy trì chất lượng sản 

phẩm để cạnh tranh thị trường. Sợi chỉ công nghiệp sản xuất đạt 4,2 ngàn tấn sợi, 

giá trị 94,8 tỷ đồng góp phần giữ ổn định giá trị ngành dệt vải sợi. Ngành dệt gặp 

nhiều khó khăn, giá trị ngành dệt tiếp tục sụt giảm, chỉ đạt khoảng 70% so với 

cùng kỳ, nhân công ngành dệt tiếp tục chuyển sang các ngành có thu nhập ổn 

định hơn như may mặc. 
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+ Thực trạng về cơ sở hạ tầng chung của huyện: 

Công tác lập và quản lý quy hoạch có nhiều cố gắng. Đã tiến hành điều 

chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới ở một số xã; xây dựng Chương trình 

phát triển đô thị Nam Phước, lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị Nam Phước; 

xây dựng chương trình phát triển KT-XH và quản lý quy hoạch vùng Đông. 

Tăng cường công tác quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng theo quy định. 

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 1.338 tỷ đồng, tăng 25% so với 

cùng kỳ. Ngoài các công trình do Trung ương và tỉnh đầu tư như: Đường Cao 

tốc, Quốc lộ 1A, kè Đê biển Duy Vinh, cầu Cửa Đại và các công trình ở vùng 

Đông với tổng vốn hàng trăm tỷ đồng, ngân sách huyện, xã đã đầu tư trên 100 tỷ 

đồng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư XDCB; vốn các chương trình mục tiêu 

cho các công trình giao thông, thủy lợi, Đền liệt sỹ huyện và nghĩa trang liệt sỹ 

xã, trạm y tế, trường học, chợ, cơ sở làm việc, hội trường, nhà văn hóa xã, thị 

trấn. Nhìn chung, các công trình được triển khai kịp thời, đúng tiến độ và chất 

lượng. Công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB được thực hiện kịp thời, đạt kế 

hoạch đề ra. Riêng dự án Khu Đô thị phố chợ Nam Phước với tổng mức đầu tư 

trên 200 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa chợ vào hoạt động. Việc 

triển khai dự án Khu đô thị Phố chợ Nam Phước gắn với triển khai tích cực 

Chương trình phát triển đô thị năm qua đã góp phần quan trọng sớm đưa thị trấn 

Nam Phước trở thành đô thị loại 4 vào cuối năm 2020. 

+ Thực trạng cơ sở hạ tầng khu di tích: 

Khu đất nghiên cứu  chủ yếu là đất trồng keo, ruộng hoang, đất trống có địa 

hình tương đối bằng phẳng, tuy nhiên đây là khu vực giáp ranh với đường cao 

tốc nên bị ta luy chắn làm tạo ra một vùng trũng đầm lầy. Hướng dốc chủ yếu 

tập trung theo  hướng chính Tây Nam-Đông Bắc,  thấp dần về phía Bắc đường 

cao tốc. 

- Cốt địa hình cao nhất : +11,2 m  

 - Cốt địa hình thấp nhất : +4,25 m  

Toàn bộ khuôn viên di tích lăng mộ chính chỉ có hơn 3000m, còn lại toàn bộ các 

khu vực xung quanh chưa được đầu tư . 

+ Sự phù hợp quy hoạch khu di tích: Khu di tích nằm trong khu vực đồi 

núi, xung quanh là đất trồng keo, ruộng hoang, chỉ nâng cấp mở rộng cơ sở hạ 

tầng xung quanh, phù hợp trong quy hoạch nông thôn mới của xã Duy Trinh. 

1.5. Các điều kiện để thực hiện đầu tƣ, đánh giá về sự phù hợp với quy 

hoạch, kế hoạch đầu tƣ: 

Căn cứ vào số liệu thống kê tình hình phát triển kinh tế, xã hội; nhu cầu về 

đi lại , viếng thăm , dâng hương, tổ chức các nghi lễ của người dân địa phương 

và các đoàn khách trong và ngoài nước. 

       Các văn bản chỉ đạo liên quan. 
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2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

2.1. Mục tiêu đầu tƣ: 

      - Việc khu di tích với diện tích gần 3000m không đảm bảo cho việc tạo 

thành các vành đai bảo vệ,không đảm bảo cho việc các đoàn trong và ngoài tỉnh 

đến thăm viếng dâng hương ,trong các dịp lễ, các ngày tết, và cũng không xứng 

tầm với một khu di tích quốc gia. Vì vậy, việc lập dự án Hạ tầng kĩ thuật cảnh 

quan xung quanh khu lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi  thông qua thực hiện mở rộng 

khuôn viên khu di tích, đầu tư các hạng mục chỉnh trang bên ngoài khuôn viên 

Khu Di tích Quốc gia lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi để đảm bảo việc bảo vệ, đáp 

ứng các nhu cầu của một khu di tích lịch sử quốc gia, đảm bảo các điều kiện để 

phục vụ và thúc đẩy cho khu di tích phát triển về mặt lịch sử, du lịch từ đó sẽ 

làm cho khu di tích lịch sử xứng tầm với giá trị khoa học, lịch sử, khoảng định 

vai trò vị trí, thân thế của Bà Chúa Tằm Tang xứ Quảng. Tạo điều kiện cho việc 

tham quan, viếng dâng hương, tổ chức các nghi lễ , phát huy giá trị của Khu di 

tích trong việc giáo dục truyền thống cha ông, truyền thống uống nước nhớ 

nguồn, khai thác du lịch, phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương. 

       - Đóng góp vào sự thay đổi về cảnh quan toàn bộ khuôn viên di tích và các 

giải pháp bảo vệ môi trường 

      - Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích, gắn với phát triển nghề trồng dâu 

nuôi tằm và phát triển du lịch của địa phương. 

 Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh 

khu lăng mộ là hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay.  

2.2. Quy mô đầu tƣ:   

 22.1. Phần san nền: 
 - Lấy khu mộ chính làm cost khống chế từ cost này hạ xuống năm bậc 

giảm xuống 0,75m làm khu sân hành lễ và vườn hoa tầng thấp. Tiếp đó hạ cost 3 

bậc (0.45m) là khu vườn thượng uyển và vuốt xuôi ra mép hồ theo độ dốc 1% 

 - Khu vực bãi đậu xe được vuốt từ đường hiện trạng xuống với độ dốc 6% 

tại vị trí lối vào và vuốt dọc hết phạm vi bản đậu xe với độ dốc 4%.  Khi qua hết 

phạm vi bãi đậu xe vuốt dốc ra hồ với độ dốc 1.5%.  

 - Các khu vực quanh hồ được thiết kế dốc ra hồ với dộ dốc 1%. 

- Toàn bộ diện tích san nền khoảng 38.000m2 

 2.2.2 Phần giao thông: 

 - Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phục vụ đi lại trong khu 

vực lập dự án trên nền hạng mục san nền. Tuyến  chính T1: L=590.23m, B=3m; 

các tuyến nhánh: L=397.17m, B=2.0m. 

2.2.3. Phần thoát nước: 

 - Cống thoát nước dọc bố trí dưới bãi đậu xe và sân khu phụ vụ sử dụng 

cống BTLT 2 lớp thép tải trọng H30; khẩu độ cống D1000, lớp móng dưới cống 

được lót lớp cấp phối đá dăm Dmax37,5; hướng thoát nước chảy về từ cống hiện 

trạng trên tuyến đường hiện trạng ra hồ sen. 
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 - Cống thoát nước dọc bố trí dẫn nước từ hồ sen ra cống cao tốc Đà Nẵng  

-Quảng Ngãi sử dụng cống BTLT 1 lớp thép tải trọng H10; khẩu độ cống 

D1500, lớp móng dưới cống được lót lớp cấp phối đá dăm Dmax37,5; hướng 

thoát nước chảy về các cống cao tốc. 

2.2.4 Phần cấp điện: 

 - Xây dựng mới trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp cấp điện và hệ 

thống chiếu sáng.  

- Trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA: 01 trạm. 

- Đường dây 0,4kV đi ngầm xây dựng mới: 76 mét. 

- Đường dây chiếu sáng đi ngầm xây dựng mới: 373 mét. 

2.2.5. Phần cấp nước: 

 - Đầu tư xây mới giếng khoan để cấp nước tưới cảnh quan cho toàn khu. 

 - Đầu tư xây mới ống gang dẻo DI 100 

 - Đầu tư xây mới ống nhựa HDPE D110, D 90, D75, D5, D32 

 - Đầu tư xây mới ống  khóa dọc  D150 PVC, miệng khóa gang, tê cút 

 - Toàn bộ hệ thống nối bằng phương pháp khâu nối, ống đi dưới lớp cỏ, 

lớp lát nền,  

2.2.6. Phần lát cảnh quan: 

* Các khu vực cảnh quan chính gồm:  

- Khu lăng mộ chính với tổng diện tích 3000m2, trong đó diện tích lát nền 

500m2 được chia là 2 phần:  

+ Khu lăng mộ chính: Chỉ điều chỉnh về mặt cảnh quan, cắt tỉa cỏ, vệ sinh 

và trồng thêm phần cỏ mới, cây thấp tầng địa phương. 

 + Khu bảo vệ lăng mộ: Đối với khu này cải tạo về mặt cảnh quan, trồng 

thêm cỏ, các loại cây thấp tầng, cây tạo hình, đường đi thăm phần mộ chính, lát 

nền mới các loại cây bóng mát phù hợp với tổng thể chung. Xây dựng thêm 

tường vào quanh khu vực này theo tường rào hiện trạng đã xuống cấp và hư 

hỏng. Lát lại phần nền bằng đá cubic xung quanh lối đi quanh khuôn viên khu 

mộ, phần cây xanh trồng thêm cây chuối ngọc tọa viền lối đi, cây tía tô cảnh tạo 

viên mảng nhấn, lớp cỏ lá gừng tạo mảng. 

- Các khu sân hành lễ, vườn hoa thấp tầng, vườn thượng uyển với tổng 

diện tích 12.000m2. Riêng phần lát nền với diện tích 5.200m2. Trong đó: 

+ Khu sân hành lễ : Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần nền, phần 

lát nền, toàn bộ phần nền lát trên phần nền san nền đã đảm bảo yêu cầu độ chặt, 

phần nền lát bằng gạch blook 200x100x50, riêng xung quanh phần cây xanh 

điểm xây tường gạch và ốp đá grannit xung quanh. 

+ Khu vườn hoa thấp tầng:  Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần 

đường đi lối lại , lát mới toàn bộ gạch blook cho lối đi các sản phẩm gạch hay 

chất liệu gạch sử dụng nguồn  tại địa phương, trồng mới toàn bộ thảm cỏ, các 

cây thấp tầng cắt tỉa. 

+ Khu vườn thượng uyển: Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần 

đường đi lối lại, lát mới toàn bộ gạch blook cho lối đi, sản phẩm tại địa phương, 

trồng mới toàn bộ thảm cỏ, các cây bóng mát ,cây thân lớn. 

- Khu hồ sen cảnh quan: Tận dụng diện tích đầm lầy có sẵn và dựa vào 

hướng thoát nước chính cũng như sự thay đổi của địa hình mở rộng thêm phần 
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đất đầm lầy tạo thành hồ cảnh quan chính cho khu dự án, đào thêm mới khu vực 

này để tạo đủ độ sâu giữ nước vào những mùa hạn hán, tạo các kè xung quan hồ 

chống sạt bờ,toàn bộ mặt nước này sẽ thả sen và súng. Cải tạo khu hồ sen cảnh 

quan với diện tích 7.800m2 

- Khu bãi đổ xe: Đầu tư xây mới bãi đỗ xe với diện tích 1850m2 với các 

kết cấu chính. 

+ Lớp bê tông nền đá 1x2 M350 dày 250mm bền mặt tạo nhám. 

+ Lớp ni long lót nền chống mất nước 

+ Lớp nền san nền đã đạt độ chặt K95 

- Khu cảnh quan chung: Trồng mới thêm các mảng cỏ cây xanh đường đi 

dạo, các cây bóng mát, các lối tiếp cận với các khu chức năng, kết nối các không 

gian, đầu tư mới tuyến đường đi dạo quanh dự án với diện tích 25.000 m2. 

 2.2.7. Tường rào bảo vệ xung quanh diện tích khu vực: 

 - Đầu tư xây mới tường rào dài 800m. Tường rào thoáng thép gai , cột 

BTCT cao 1,0m( riêng phần nổi trên mặt đất) phần dưới đất chiếm 0,4m 

3. Địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

3.1. Địa điểm: Gò Cốc Hùng thuộc thôn 1 (nay là thôn Chiêm Sơn) xã Duy 

Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam  

3.2. Phạm vi đầu tư: Hệ thống hạ tầng kĩ thuật cảnh quan xung quanh khu 

lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi  nằm trong khuôn viên tổng thể với diện tích 49.990 

m2 Gò Cốc Hùng thuộc thôn 1 (nay là thôn Chiêm Sơn) xã Duy Trinh  

IV. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU 

TƢ, KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VIỆC 

HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN: 

1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ: 

1.1. Căn cứ lập sơ bộ tổng mức đầu tƣ: 

- 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; Công văn số 1798/SXD-VP ngày 30/10/2019 của 

Sở Xây dựng Quảng Nam về việc hướng dẫn tạm thời quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ. 

- Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của bộ xây dựng ngày về 

việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo công bố số 1776/BXD-

VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. 

- Định mức số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của bộ xây dựng về việc 

công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần bổ sung. 

- Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 kèm theo quyết định số: 

587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi và bổ sung phần lắp 

đặt. 

- Giá vật liệu quý 3/2019 theo công bố giá vật liệu xây dựng số của Liên 

sở  TC-XD tỉnh Quảng Nam. Một số loại vật liệu  đặc chủng tham khảo giá của 

các nhà cung cấp. 
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- Định mức dự toán xây dựng công trình kèm theo công bố số 1776/BXD-

VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. 

- Định mức số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của bộ xây dựng về việc 

công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần bổ sung. 

- Định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 kèm theo quyết định số: 

587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng về sửa đổi và bổ sung phần lắp 

đặt. 

- Giá vật liệu quý 3/2019 theo công bố giá vật liệu xây dựng số: 42/CB-LS  

ngày 19/8/2019 của UBND Tỉnh Quảng Nam. Một số loại vật liệu  đặc chủng 

tham khảo giá của các nhà cung cấp. 

- Tham khảo tập đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Quảng Nam ban hành kèm 

theo quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh Quảng 

Nam. 

- Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc Ban hành đơn giá và quy định về tính cước vận chuyển hàng hóa 

bằng ô tô được thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam. 

- Quyết định số 1252/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 17/4/2012 về việc 

Đính chính một số loại đường trong bảng tính đơn giá cước vận chuyển tại 

khoản 1, mục II, Phụ lục I kèm theo Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 

19/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

- Quyết định số 79/QĐ-BXD, ngày 15/02/2017 của Bộ Xây Dựng về việc 

công bố Định mức chi phí quản lý Dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình. 

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 về việc quy định quyết 

toán Dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC, ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính về 

việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí thẩm định Dự án đầu 

tư xây dựng. 

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 về việc qui định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây 

dựng. 

- Thông tư số: 329/2016/QĐ-BTC ngày 26/12/2016 của bộ Tài Chính ban 

hành quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

1.2. Tổng mức đầu tƣ dự án: 

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; Công văn số 1798/SXD-VP ngày 

30/10/2019 của Sở Xây dựng Quảng Nam về việc hướng dẫn tạm thời quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính 

phủ 

- Tổng mức đầu tƣ dự kiến là: 14.900.000.000 đồng (Mười bốn tỷ chín trăm 
triệu  đồng).  
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Trong đó: 

 

Chi phí xây dựng : 11.678.210.000 đồng 

 Chi phí thiết bị : 225.000.0000 đồng 

 Chi phí bồi thường, GPMB : 1.000.000.0000 đồng 

 Chi phí quản lý dự án : 317.062.000 đồng 

 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 824.690.000 đồng 

 Chi phí khác : 268.502.000 đồng 

 Chi phí dự phòng. : 586.536.000 đồng 

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tƣ công 

và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án :  

- Phần vốn đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ: 13.500.000.000 đồng. 

- Phần còn lại ngân sách huyện đảm bảo. 

V. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƢ PHÙ 

HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ VÀ KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG CÁC 

NGUỒN LỰC THEO THỨ TỰ ƢU TIÊN HỢP LÝ BẢO ĐẢM ĐẦU TƢ 

TẬP TRUNG, CÓ HIỆU QUẢ 

1. Công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2020. 

2. Xây dựng công trình: Năm 2020 - 2021 

VI. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH 

THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH 

TT H¹ng môc chi phÝ ký hiÖu 
Gi¸ trÞ sau thuÕ 

(®ång) 

I Chi phÝ x©y l¾p Gxd     11.678.210.000  

1.

1 
San nÒn G1       2.874.571.000  

1.

2 
Giao th«ng G2       1.210.037.000  

1.

3 
HÖ thèng tho¸t níc G3       1.109.691.000  

1.

4 
HÖ thèng cÊp níc G4          331.610.000  

1.

5 
L¸t nÒn G5       2.663.716.000  

1.

6 
C©y xanh G6       2.675.623.000  

1.

7 
HÖ thèng cÊp ®iÖn G7          704.289.000  

1.

8 
Têng rµo G8          108.673.000  

II Chi phÝ thiÕt bÞ  Gtb          225.000.000  

II

I 
Chi phÝ båi thõêng, Gpmb GGPMB          225.000.000  

II

I 
Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n Gqlda          321.839.290  

IV Chi phÝ t vÊn ®Çu t Gtv®t          317.062.000  



 15 

TT H¹ng môc chi phÝ ký hiÖu 
Gi¸ trÞ sau thuÕ 

(®ång) 

1 Chi phÝ lËp b¸o c¸o KTKT Tv1.1          389.532.424  

2 Chi phÝ thÈm tra thiÕt kÕ Tv2.1            22.952.275  

3 Chi phÝ thÈm tra dù to¸n TV3.1            22.253.221  

4 

Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu 

vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu 

XD 

TV4.1            45.205.496  

5 
Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng 

XD 
TV5.1          298.962.120  

6 

Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu 

vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu 

thiÕt bÞ 

TV6            43.765.000  

7 
Chi phÝ gi¸m s¸t l¾p ®Æt 

thiÕt bÞ 
TV7             1.807.453  

8 Chi phÝ kh¶o s¸t ®Þa h×nh TV8              2.000.000  

V chi phÝ kh¸c Gk              1.807.000  

1 Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh K1            23.751.977  

2 
LÖ phÝ thÈm ®Þnh HSMT, kÕt 

qu¶ lùa chän nhµ thÇu  
K2             11.875.989  

3.

1 
PhÝ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ K3a            14.680.135  

4 
LÖ phÝ thÈm ®Þnh b¸o c¸o 

KTKT 
K4               2.831.000  

5 
LÖ phÝ thÈm duyÖt thiÕt kÕ 

phßng ch¸y ch÷a ch¸y 
K5               1.440.830  

6 Chi phÝ kiÓm to¸n K6           169.636.500  

7 
Chi phÝ thÈm tra phª duyÖt 

quyÕt to¸n 
K7             46.786.000  

VI Dù phßng phÝ Gdp          586.536.000  

  
Do yÕu tè khèi lîng ph¸t 

sinh 
Dp1           498.137.000  

  Tæng céng Gtdt     14.900.000.000  

VII. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG, 

XÃ HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI 

1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng, xã hội:  

Khu vực xây dựng dự án chủ yếu là đất trống, cằn cội, sình lầy  và đất 

trồng cây hằng năm, nên việc tác động đến môi trường, xã hội không ảnh hưởng 

đến dân sinh, cũng như các hoạt động khác. Thông qua thực hiện mở rộng 

khuôn viên khu di tích, đầu tư các hạng mục chỉnh trang bên ngoài khuôn viên 

Khu Di tích Quốc gia lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi để đảm bảo việc bảo vệ, đáp 

ứng các nhu cầu của một khu di tích lịch sử quốc gia, đảm bảo các điều kiện để 

phục vụ và thúc đẩy cho khu di tích phát triển về mặt lịch sử, du lịch từ đó sẽ 

làm cho khu di tích lịch sử xứng tầm với giá trị khoa học, lịch sử, khoảng định 
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vai trò vị trí, thân thế của Bà Chúa Tằm Tang xứ Quảng. Tạo điều kiện cho việc 

tham quan, viếng dâng hương, tổ chức các nghi lễ , phát huy giá trị của Khu di 

tích trong việc giáo dục truyền thống cha ông, truyền thống uống nước nhớ 

nguồn, khai thác du lịch, phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương. 

       - Đóng góp vào sự thay đổi về cảnh quan toàn bộ khuôn viên di tích và các 

giải pháp bảo vệ môi trường 

      - Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích, gắn với phát triển nghề trồng dâu 

nuôi tằm và phát triển du lịch của địa phương. 

 

1.1. Phạm vi và hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng: 

- Phạm vi: Những khu vực chịu tác động trực tiếp của công trình và các 

vùng chịu tác động gián tiếp. 

- Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án khả thi và thiết kế 

xây dựng các công trình giao thông ,hạ tầng theo tiêu chuẩn 22TCN 242-98 của 

Bộ Giao thông vận tải. 

1.2. Dự báo những tác động môi trƣờng, đề xuất biện pháp giảm thiểu: 

- Biện pháp giảm thiểu được đề xuất có thể ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tác 

động tới mức có thể chấp nhận được. 

- Đề xuất biện pháp giảm thiểu: Giải pháp kỹ thuật xây dựng và thực hiện 

các biện pháp sẽ được thực hiện theo trình tự từ dễ đến khó, bao gồm 5 bước sau: 

+ Ngăn ngừa các tác động: Không tiến hành bất cứ một hoạt động nào hoặc 

không tiến hành một phần của phần việc của hoạt động gây tác động. 

+ Giảm nhẹ: Giới hạn mức độ hoặc quy mô của hành động và quá trình 

xuất hiện hành động đó. 

+ Điều chỉnh: Điều chỉnh các tác động thông qua việc sửa chữa hoặc phục 

hồi môi trường bị ảnh hưởng. 

+ Bảo vệ và duy tu: Giảm hoặc loại bỏ tác động theo thời gian thông qua 

việc bảo tồn hoặc duy tu trong thời gian hoạt động của một hành động. 

+ Đền bù: Bù đắp lại những mất mát do bị tác động bằng cách thay thế 

hoặc cung cấp các nguồn tài nguyên, nhân lực hoặc tạo ra môi trường thay thế. 

- Dự báo những tác động đối với môi trường tự nhiên và đề xuất biện pháp 

giảm thiểu: 

* Dự báo những tác động đối với môi trường tự nhiên: 

+ Tác động tới chất lượng môi trường không khí trong quá trình thi công 

+ Tiếng ồn trong quá trình thi công và khai thác. 

* Biện pháp giảm thiểu:  

+ Giảm thiểu bụi phát sinh do vận chuyển vật liệu thi công, xử lý chất thải 

rắn không được đốt ngoài trời, các biện pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác 
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động, thậm chí ngừng thi công cho đến khi điều kiện thích hợp được thiết lập. 

Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ phát thải của dòng xe trong giai đoạn khai 

thác. Nhìn chung, mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi 

công không ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh sống.  

+ Phương án tuyến khảo sát thiết kế chọn phương án không có di dân, tái 

định cư, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt cũng như các hoạt động của 

dân cư trong vùng dự án. 

2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội: 

2.1. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án: 

- Ủy ban nhân dân Huyện Duy Xuyên (chủ đầu tư dự án) rất mong muốn 

tiếp nhận nguồn vốn từ tỉnh và từ nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng và 

hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kĩ thuật, cảnh quan 

xuang quanh khu di tích lăng mộ, Thông qua thực hiện mở rộng khuôn viên khu 

di tích, đầu tư các hạng mục chỉnh trang bên ngoài khuôn viên Khu Di tích 

Quốc gia lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi để đảm bảo việc bảo vệ, đáp ứng các nhu 

cầu của một khu di tích lịch sử quốc gia, đảm bảo các điều kiện để phục vụ và 

thúc đẩy cho khu di tích phát triển về mặt lịch sử, du lịch từ đó sẽ làm cho khu 

di tích lịch sử xứng tầm với giá trị khoa học,.Tạo điều kiện cho việc tham quan, 

viếng dâng hương, tổ chức các nghi lễ , phát huy giá trị của Khu di tích trong 

việc giáo dục truyền thống cha ông, truyền thống uống nước nhớ nguồn, khai 

thác du lịch. 

       - Đóng góp vào sự thay đổi về cảnh quan toàn bộ khuôn viên di tích quốc 

gia và các giải pháp bảo vệ môi trường 

      - Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích, gắn với phát triển nghề trồng dâu 

nuôi tằm và phát triển du lịch của địa phương. 

- Năng lực Chủ đầu tư: Chủ đầu tư đã thực hiện nhiều dự án có quy mô và 

tính chất tương tự. 

2.2. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án:  

- Đáp ứng các nhu cầu của một khu di tích lịch sử quốc gia, phát triển du 

lịch, kinh tế - xã hội. 

- Tạo điều kiện cho việc tham quan, viếng dâng hương, tổ chức các nghi lễ 

, phát huy giá trị của Khu di tích trong việc giáo dục truyền thống cha ông, 

truyền thống uống nước nhớ nguồn. 

- Hoàn thiện và phát triển cơ sở ha ̣tầng ,các di tích văn hóa cấp tỉnh, cấp quốc 

gia theo quy hoạch đã định. 

- Gắn phát triển với bảo vệ môi trường cảnh quan, giảm nhẹ tác động của 

biến đổi khí hậu đối với môi trường sống của con người. 

VIII. PHÂN CHIA DỰ ÁN THÀNH PHẦN 

Tổ chức đầu tư xây dựng trong 1 giai đoạn. 

IX. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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1. Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: UBND tỉnh Quảng Nam. 

2. Cơ quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ: Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

3. Chủ đầu tƣ: Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên. 

4. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2019. 

5. Thời gian thực hiện đầu tƣ: Năm 2020 - 2021. 

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:  

Trên đây là nội dung đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Hạ 

tầng kĩ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn Qúy Phi. UBND huyện 

kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét, thẩm 

định, phê duyệt chủ trương đầu tư cho công trình để chủ đầu tư thực hiện các 

bước tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Lưu: VT, TCKH, Việt(10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bốn 

 

          
 

 

 



 

 

1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DUY XUYÊN 

     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 21/TTr-UBND Duy Xuyên, ngày 14 tháng 02 năm 2020 
 
 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư  

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ  

bà Đoàn Quý Phi 

Địa điểm: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về 

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 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; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ 

về về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 

10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 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 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của 

Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự 

án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây 

dựng về việc Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng 

tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; 

UBND huyện Duy Xuyên trình UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Kế hoạch 

và Đầu tư xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi; Địa 

điểm: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam theo những nội dung 

chủ yếu sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn 

Quý Phi  

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

4.1. Phần san nền: 

- Lấy khu mộ chính làm cost khống chế từ cost này hạ xuống năm bậc 

giảm xuống 0,75m làm khu sân hành lễ và vườn hoa tầng thấp. Tiếp đó hạ cost 

3 bậc (0.45m) là khu vườn thượng uyển và vuốt xuôi ra mép hồ theo độ dốc 1% 

- Khu vực bãi đậu xe được vuốt từ đường hiện trạng xuống với độ dốc 

6% tại vị trí lối vào và vuốt dọc hết phạm vi bản đậu xe với độ dốc 4%.  Khi 

qua hết phạm vi bãi đậu xe vuốt dốc ra hồ với độ dốc 1.5%.  

- Các khu vực quanh hồ được thiết kế dốc ra hồ với dộ dốc 1%. 

4.2 Phần giao thông: 

- Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phục vụ đi lại trong khu 

vực lập dự án trên nền hạng mục san nền. Tuyến  chính T1: L=590.23m, 

B=3m; các tuyến nhánh: L=397.17m, B=2.0m. 

4.3. Phần thoát nước: 

- Cống thoát nước dọc bố trí dưới bãi đậu xe và sân khu phụ vụ sử dụng 

cống BTLT 2 lớp thép tải trọng H30; khẩu độ cống D1000, lớp móng dưới 

cống được lót lớp cấp phối đá dăm Dmax37,5; hướng thoát nước chảy về từ 

cống hiện trạng trên tuyến đường hiện trạng ra hồ sen. 

- Cống thoát nước dọc bố trí dẫn nước từ hồ sen ra cống cao tốc Đà Nẵng  

-Quảng Ngãi sử dụng cống BTLT 1 lớp thép tải trọng H10; khẩu độ cống 

D1500, lớp móng dưới cống được lót lớp cấp phối đá dăm Dmax37,5; hướng 

thoát nước chảy về các cống cao tốc. 

4.4 Phần cấp điện: 

- Xây dựng mới trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp cấp điện và hệ 

thống chiếu sáng.  

- Trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA: 01 trạm. 

- Đường dây 0,4kV đi ngầm xây dựng mới: 76 mét. 

- Đường dây chiếu sáng đi ngầm xây dựng mới: 373 mét. 

4.5. Phần cấp nước: 

- Đầu tư xây mới giếng khoan để cấp nước tưới cảnh quan cho toàn khu. 

- Đầu tư xây mới ống gang dẻo DI 100 

- Đầu tư xây mới ống nhựa HDPE D110, D 90, D75, D5, D32 
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- Đầu tư xây mới ống  khóa dọc  D150 PVC, miệng khóa gang, tê cút 

- Toàn bộ hệ thống nối bằng phương pháp khâu nối, ống đi dưới lớp cỏ, 

lớp lát nền,  

4.6. Phần lát cảnh quan: 

- Các khu vực cảnh quan chính gồm:  

- Khu lăng mộ chính được chia là 2 phần: 

+ Khu lăng mộ chính: Chỉ điều chỉnh về mặt cảnh quan, cắt tỉa cỏ, vệ 

sinh và trồng thêm phần cỏ mới, cây thấp tầng địa phương. 

+ Khu bảo vệ lăng mộ: Đối với khu này cải tạo về mặt cảnh quan, trồng 

thêm cỏ, các loại cây thấp tầng, cây tạo hình, đường đi thăm phần mộ chính, lát 

nền mới các loại cây bóng mát phù hợp với tổng thể chung. Xây dựng thêm 

tường vào quanh khu vực này theo tường rào hiện trạng đã xuống cấp và hư 

hỏng. Lát lại phần nền bằng đá cubic xung quanh lối đi quanh khuôn viên khu 

mộ, phần cây xanh trồng thêm cây chuối ngọc tọa viền lối đi, cây tía tô cảnh 

tạo viên mảng nhấn, lớp cỏ lá gừng tạo mảng. 

- Khu sân hành lễ: Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần nền, phần 

lát nền, toàn bộ phần nền lát trên phần nền san nền đã đảm bảo yêu cầu độ chặt, 

phần nền lát bằng gạch blook 200x100x50, riêng xung quanh phần cây xanh 

điểm xây tường gạch và ốp đá grannit xung quanh. 

- Khu vườn hoa thấp tầng:  Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần 

đường đi lối lại , lát mới toàn bộ gạch blook cho lối đi các sản phẩm gạch hay 

chất liệu gạch sử dụng nguồn  tại địa phương, trồng mới toàn bộ thảm cỏ, các 

cây thấp tầng cắt tỉa. 

- Khu vườn thượng uyển: Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần 

đường đi lối lại, lát mới toàn bộ gạch blook cho lối đi, sản phẩm tại địa 

phương, trồng mới toàn bộ thảm cỏ, các cây bóng mát ,cây thân lớn. 

- Khu hồ sen cảnh quan: Tận dụng diện tích đầm lầy có sẵn và dựa vào 

hướng thoát nước chính cũng như sự thay đổi của địa hình mở rộng thêm phần 

đất đầm lầy tạo thành hồ cảnh quan chính cho khu dự án, đào thêm mới khu 

vực này để tạo đủ độ sâu giữ nước vào những mùa hạn hán, tạo các kè xung 

quan hồ chống sạt bờ,toàn bộ mặt nước này sẽ thả sen và súng. 

- Khu bãi đổ xe: Đầu tư xây mới bãi đỗ xe với diện tích 1850m2 với các 

kết cấu chính. 

+ Lớp bê tông nền đá 1x2 M350 dày 250mm bền mặt tạo nhám. 

+ Lớp ni long lót nền chống mất nước 

+ Lớp nền san nền đã đạt độ chặt K95 

- Khu cảnh quan chung: Trồng mới thêm các mảng cỏ cây xanh đường đi 

dạo, các cây bóng mát, các lối tiếp cận với các khu chức năng, kết nối các 

không gian, đầu tư mới tuyến đường đi dạo quanh dự án. 

4.7. Tường rào bảo vệ xung quanh diện tích khu vực: 

 - Đầu tư xây mới tường rào dài 800m. Tường rào thoáng thép gai , cột 

BTCT cao 1,0m( riêng phần nổi trên mặt đất) phần dưới đất chiếm 0,4m 
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5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.900.000.000 đồng (Mười bốn tỷ chín trăm 

triệu  đồng).  

Trong đó: 

 

Chi phí xây dựng : 11.678.210.000 đồng 

 Chi phí thiết bị : 225.000.0000 đồng 

 Chi phí bồi thường, GPMB : 1.000.000.0000 đồng 

 Chi phí quản lý dự án : 317.062.000 đồng 

 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 824.690.000 đồng 

 Chi phí khác : 268.502.000 đồng 

 Chi phí dự phòng. : 586.536.000 đồng 

6. Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:  

- Phần vốn đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ: 13.500.000.000 đồng. 

- Phần còn lại ngân sách huyện đảm bảo. 

 7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021. 

8. Các nội dung khác: 

8.1. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án: 

- Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật cảnh quan xung quanh khu lăng 

mộ bà Đoàn Qúy Phi thông qua thực hiện mở rộng khuôn viên khu di tích, đầu 

tư các hạng mục chỉnh trang bên ngoài khuôn viên Khu Di tích Quốc gia để 

đảm bảo các điều kiện để phục vụ và thúc đẩy cho khu di tích phát triển về mặt 

lịch sử, du lịch từ đó sẽ làm cho khu di tích lịch sử xứng tầm với giá trị khoa 

học, lịch sử, khẳng định vai trò vị trí, thân thế của Bà Chúa Tằm Tang xứ 

Quảng. Tạo điều kiện cho việc tham quan, viếng dâng hương, tổ chức các nghi 

lễ, phát huy giá trị của Khu di tích trong việc giáo dục truyền thống cha ông, 

truyền thống uống nước nhớ nguồn, khai thác du lịch, phát triển Kinh tế - Xã 

hội địa phương. 

- Năng lực Chủ đầu tư: Chủ đầu tư đã thực hiện nhiều dự án có quy mô và 

tính chất tương tự. 

8.2. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án:  

- Đáp ứng các nhu cầu của một khu di tích lịch sử quốc gia, phát triển du 

lịch, kinh tế - xã hội. 

- Tạo điều kiện cho việc tham quan, viếng dâng hương, tổ chức các nghi lễ 

, phát huy giá trị của Khu di tích trong việc giáo dục truyền thống cha ông, 

truyền thống uống nước nhớ nguồn. 

- Hoàn thiện và phát triển cơ sở ha ̣tầng ,các di tích văn hóa cấp tỉnh, cấp 

quốc gia theo quy hoạch đã định. 

- Gắn phát triển với bảo vệ môi trường cảnh quan, giảm nhẹ tác động của 

biến đổi khí hậu đối với môi trường sống của con người. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 
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- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

- Báo cáo thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

- Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, phần vốn ngân 

sách huyện; 

UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư cho công trình để chủ 

đầu tư thực hiện các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Lưu: VT, TCKH, Việt(10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bốn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DUY XUYÊN 

     CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 20/TTr-UBND Duy Xuyên, ngày 14 tháng 02 năm 2020 
 

 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn  

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ  

bà Đoàn Quý Phi 

Địa điểm: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về 

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 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; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ 

về về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 

10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 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 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của 

Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự 

án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng 

về việc Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp 

bộ phận kết cấu công trình năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; 

UBND huyện Duy Xuyên trình UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Hạ 

tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi; Địa điểm: Xã 

Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam theo những nội dung chủ yếu 

sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn 

Quý Phi  

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên. 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

4.1. Phần san nền: 

 - Lấy khu mộ chính làm cost khống chế từ cost này hạ xuống năm bậc 

giảm xuống 0,75m làm khu sân hành lễ và vườn hoa tầng thấp. Tiếp đó hạ cost 

3 bậc (0.45m) là khu vườn thượng uyển và vuốt xuôi ra mép hồ theo độ dốc 1% 

 - Khu vực bãi đậu xe được vuốt từ đường hiện trạng xuống với độ dốc 

6% tại vị trí lối vào và vuốt dọc hết phạm vi bản đậu xe với độ dốc 4%.  Khi 

qua hết phạm vi bãi đậu xe vuốt dốc ra hồ với độ dốc 1.5%.  

 - Các khu vực quanh hồ được thiết kế dốc ra hồ với dộ dốc 1%. 

4.2 Phần giao thông: 

 - Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phục vụ đi lại trong khu 

vực lập dự án trên nền hạng mục san nền. Tuyến  chính T1: L=590.23m, 

B=3m; các tuyến nhánh: L=397.17m, B=2.0m. 

4.3. Phần thoát nước: 

- Cống thoát nước dọc bố trí dưới bãi đậu xe và sân khu phụ vụ sử dụng 

cống BTLT 2 lớp thép tải trọng H30; khẩu độ cống D1000, lớp móng dưới 

cống được lót lớp cấp phối đá dăm Dmax37,5; hướng thoát nước chảy về từ 

cống hiện trạng trên tuyến đường hiện trạng ra hồ sen. 

- Cống thoát nước dọc bố trí dẫn nước từ hồ sen ra cống cao tốc Đà Nẵng  

-Quảng Ngãi sử dụng cống BTLT 1 lớp thép tải trọng H10; khẩu độ cống 

D1500, lớp móng dưới cống được lót lớp cấp phối đá dăm Dmax37,5; hướng 

thoát nước chảy về các cống cao tốc. 

4.4 Phần cấp điện: 

- Xây dựng mới trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp cấp điện và 

hệ thống chiếu sáng.  

- Trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA: 01 trạm. 

- Đường dây 0,4kV đi ngầm xây dựng mới: 76 mét. 

- Đường dây chiếu sáng đi ngầm xây dựng mới: 373 mét. 

4.5. Phần cấp nước: 

 - Đầu tư xây mới giếng khoan để cấp nước tưới cảnh quan cho toàn khu. 

 - Đầu tư xây mới ống gang dẻo DI 100 

 - Đầu tư xây mới ống nhựa HDPE D110, D 90, D75, D5, D32 

 - Đầu tư xây mới ống  khóa dọc  D150 PVC, miệng khóa gang, tê cút 
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 - Toàn bộ hệ thống nối bằng phương pháp khâu nối, ống đi dưới lớp cỏ, 

lớp lát nền,  

4.6. Phần lát cảnh quan: 

- Các khu vực cảnh quan chính gồm:  

- Khu lăng mộ chính được chia là 2 phần: 

+ Khu lăng mộ chính: Chỉ điều chỉnh về mặt cảnh quan, cắt tỉa cỏ, vệ 

sinh và trồng thêm phần cỏ mới, cây thấp tầng địa phương. 

 + Khu bảo vệ lăng mộ: Đối với khu này cải tạo về mặt cảnh quan, trồng 

thêm cỏ, các loại cây thấp tầng, cây tạo hình, đường đi thăm phần mộ chính, lát 

nền mới các loại cây bóng mát phù hợp với tổng thể chung. Xây dựng thêm 

tường vào quanh khu vực này theo tường rào hiện trạng đã xuống cấp và hư 

hỏng. Lát lại phần nền bằng đá cubic xung quanh lối đi quanh khuôn viên khu 

mộ, phần cây xanh trồng thêm cây chuối ngọc tọa viền lối đi, cây tía tô cảnh 

tạo viên mảng nhấn, lớp cỏ lá gừng tạo mảng. 

- Khu sân hành lễ: Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần nền, phần 

lát nền, toàn bộ phần nền lát trên phần nền san nền đã đảm bảo yêu cầu độ chặt, 

phần nền lát bằng gạch blook 200x100x50, riêng xung quanh phần cây xanh 

điểm xây tường gạch và ốp đá grannit xung quanh. 

- Khu vườn hoa thấp tầng:  Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần 

đường đi lối lại , lát mới toàn bộ gạch blook cho lối đi các sản phẩm gạch hay 

chất liệu gạch sử dụng nguồn  tại địa phương, trồng mới toàn bộ thảm cỏ, các 

cây thấp tầng cắt tỉa. 

- Khu vườn thượng uyển: Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần 

đường đi lối lại, lát mới toàn bộ gạch blook cho lối đi, sản phẩm tại địa 

phương, trồng mới toàn bộ thảm cỏ, các cây bóng mát ,cây thân lớn. 

- Khu hồ sen cảnh quan: Tận dụng diện tích đầm lầy có sẵn và dựa vào 

hướng thoát nước chính cũng như sự thay đổi của địa hình mở rộng thêm phần 

đất đầm lầy tạo thành hồ cảnh quan chính cho khu dự án, đào thêm mới khu 

vực này để tạo đủ độ sâu giữ nước vào những mùa hạn hán, tạo các kè xung 

quan hồ chống sạt bờ,toàn bộ mặt nước này sẽ thả sen và súng. 

- Khu bãi đổ xe: Đầu tư xây mới bãi đỗ xe với diện tích 1850m2 với các 

kết cấu chính. 

+ Lớp bê tông nền đá 1x2 M350 dày 250mm bền mặt tạo nhám. 

+ Lớp ni long lót nền chống mất nước 

+ Lớp nền san nền đã đạt độ chặt K95 

- Khu cảnh quan chung: Trồng mới thêm các mảng cỏ cây xanh đường đi 

dạo, các cây bóng mát, các lối tiếp cận với các khu chức năng, kết nối các 

không gian, đầu tư mới tuyến đường đi dạo quanh dự án. 

4.7. Tường rào bảo vệ xung quanh diện tích khu vực: 

 - Đầu tư xây mới tường rào dài 800m. Tường rào thoáng thép gai , cột 

BTCT cao 1,0m( riêng phần nổi trên mặt đất) phần dưới đất chiếm 0,4m 
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5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.900.000.000 đồng (Mười bốn tỷ chín trăm 

triệu  đồng).  

Trong đó: 

 

Chi phí xây dựng : 11.678.210.000 đồng 

 Chi phí thiết bị : 225.000.0000 đồng 

 Chi phí bồi thường, GPMB : 1.000.000.0000 đồng 

 Chi phí quản lý dự án : 317.062.000 đồng 

 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 824.690.000 đồng 

 Chi phí khác : 268.502.000 đồng 

 Chi phí dự phòng. : 586.536.000 đồng 

6. Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:  

- Phần vốn đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ: 13.500.000.000 đồng. 

- Phần còn lại ngân sách huyện đảm bảo. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021. 

8. Các nội dung khác: 

8.1. Phân tích sơ bộ tính khả thi của dự án: 

- Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật cảnh quan xung quanh khu lăng 

mộ bà Đoàn Qúy Phi thông qua thực hiện mở rộng khuôn viên khu di tích, đầu 

tư các hạng mục chỉnh trang bên ngoài khuôn viên Khu Di tích Quốc gia để 

đảm bảo các điều kiện để phục vụ và thúc đẩy cho khu di tích phát triển về mặt 

lịch sử, du lịch từ đó sẽ làm cho khu di tích lịch sử xứng tầm với giá trị khoa 

học, lịch sử, khẳng định vai trò vị trí, thân thế của Bà Chúa Tằm Tang xứ 

Quảng. Tạo điều kiện cho việc tham quan, viếng dâng hương, tổ chức các nghi 

lễ, phát huy giá trị của Khu di tích trong việc giáo dục truyền thống cha ông, 

truyền thống uống nước nhớ nguồn, khai thác du lịch, phát triển Kinh tế - Xã 

hội địa phương. 

- Năng lực Chủ đầu tư: Chủ đầu tư đã thực hiện nhiều dự án có quy mô và 

tính chất tương tự. 

8.2. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án:  

- Đáp ứng các nhu cầu của một khu di tích lịch sử quốc gia, phát triển du 

lịch, kinh tế - xã hội. 

- Tạo điều kiện cho việc tham quan, viếng dâng hương, tổ chức các nghi lễ 

, phát huy giá trị của Khu di tích trong việc giáo dục truyền thống cha ông, 

truyền thống uống nước nhớ nguồn. 

- Hoàn thiện và phát triển cơ sở ha ̣tầng ,các di tích văn hóa cấp tỉnh, cấp 

quốc gia theo quy hoạch đã định. 

- Gắn phát triển với bảo vệ môi trường cảnh quan, giảm nhẹ tác động của 

biến đổi khí hậu đối với môi trường sống của con người. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 
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- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

- Báo cáo thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

   - Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, phần vốn ngân 

sách huyện; 

UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 

chính xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư cho công trình để chủ 

đầu tư thực hiện các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Lưu: VT, TCKH, Việt(10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bốn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DUY XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 29/BC-UBND Duy Xuyên, ngày 14 tháng 02 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư xây dựng  

Công trình: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ  

bà Đoàn Quý Phi 

Địa điểm: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 
 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan 

xung quanh lăng mộ bà Đoàn Quý Phi; Địa điểm: Xã Duy Trinh, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam; 

Các tài liệu liên quan khác. 

II. Các tài liệu liên quan khác 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về 

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 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; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ 

về về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 

10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 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 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của 

Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự 

án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng 

về việc Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp 

bộ phận kết cấu công trình năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020. 



 2 

III. Tổ chức thẩm định: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: UBND huyện Duy Xuyên. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Không. 

PHẦN THỨ HAI 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 

I. Mô tả thông tin chung của dự án: 

1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật cảnh quan xung quanh lăng mộ bà Đoàn 

Quý Phi  

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên 

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: 

4.1. Phần san nền: 

 - Lấy khu mộ chính làm cost khống chế từ cost này hạ xuống năm bậc 

giảm xuống 0,75m làm khu sân hành lễ và vườn hoa tầng thấp. Tiếp đó hạ cost 

3 bậc (0.45m) là khu vườn thượng uyển và vuốt xuôi ra mép hồ theo độ dốc 1% 

 - Khu vực bãi đậu xe được vuốt từ đường hiện trạng xuống với độ dốc 

6% tại vị trí lối vào và vuốt dọc hết phạm vi bản đậu xe với độ dốc 4%.  Khi 

qua hết phạm vi bãi đậu xe vuốt dốc ra hồ với độ dốc 1.5%.  

 - Các khu vực quanh hồ được thiết kế dốc ra hồ với dộ dốc 1%. 

4.2 Phần giao thông: 

 - Xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ phục vụ đi lại trong khu 

vực lập dự án trên nền hạng mục san nền. Tuyến  chính T1: L=590.23m, 

B=3m; các tuyến nhánh: L=397.17m, B=2.0m. 

4.3. Phần thoát nước: 

 - Cống thoát nước dọc bố trí dưới bãi đậu xe và sân khu phụ vụ sử dụng 

cống BTLT 2 lớp thép tải trọng H30; khẩu độ cống D1000, lớp móng dưới 

cống được lót lớp cấp phối đá dăm Dmax37,5; hướng thoát nước chảy về từ 

cống hiện trạng trên tuyến đường hiện trạng ra hồ sen. 

 - Cống thoát nước dọc bố trí dẫn nước từ hồ sen ra cống cao tốc Đà Nẵng  

-Quảng Ngãi sử dụng cống BTLT 1 lớp thép tải trọng H10; khẩu độ cống 

D1500, lớp móng dưới cống được lót lớp cấp phối đá dăm Dmax37,5; hướng 

thoát nước chảy về các cống cao tốc. 

4.4 Phần cấp điện: 

 - Xây dựng mới trạm biến áp phân phối, đường dây hạ áp cấp điện và hệ 

thống chiếu sáng.  

- Trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA: 01 trạm. 

- Đường dây 0,4kV đi ngầm xây dựng mới: 76 mét. 

- Đường dây chiếu sáng đi ngầm xây dựng mới: 373 mét. 

4.5. Phần cấp nước: 

 - Đầu tư xây mới giếng khoan để cấp nước tưới cảnh quan cho toàn khu. 

 - Đầu tư xây mới ống gang dẻo DI 100 
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 - Đầu tư xây mới ống nhựa HDPE D110, D 90, D75, D5, D32 

 - Đầu tư xây mới ống  khóa dọc  D150 PVC, miệng khóa gang, tê cút 

 - Toàn bộ hệ thống nối bằng phương pháp khâu nối, ống đi dưới lớp cỏ, 

lớp lát nền,  

4.6. Phần lát cảnh quan: 

- Các khu vực cảnh quan chính gồm:  

- Khu lăng mộ chính được chia là 2 phần: 

+ Khu lăng mộ chính: Chỉ điều chỉnh về mặt cảnh quan, cắt tỉa cỏ, vệ 

sinh và trồng thêm phần cỏ mới, cây thấp tầng địa phương. 

 + Khu bảo vệ lăng mộ: Đối với khu này cải tạo về mặt cảnh quan, trồng 

thêm cỏ, các loại cây thấp tầng, cây tạo hình, đường đi thăm phần mộ chính, lát 

nền mới các loại cây bóng mát phù hợp với tổng thể chung. Xây dựng thêm 

tường vào quanh khu vực này theo tường rào hiện trạng đã xuống cấp và hư 

hỏng.  

- Khu sân hành lễ: Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần nền, phần 

lát nền, toàn bộ phần nền lát trên phần nền san nền đã đảm bảo yêu cầu độ chặt, 

phần nền lát bằng gạch blook 200x100x50, riêng xung quanh phần cây xanh 

điểm xây tường gạch và ốp đá grannit xung quanh. 

- Khu vườn hoa thấp tầng:  Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần 

đường đi lối lại , lát mới toàn bộ gạch blook cho lối đi các sản phẩm gạch hay 

chất liệu gạch sử dụng nguồn  tại địa phương, trồng mới toàn bộ thảm cỏ, các 

cây thấp tầng cắt tỉa. 

- Khu vườn thượng uyển: Khu vực này đầu tư xây mới toàn bộ phần 

đường đi lối lại, lát mới toàn bộ gạch blook cho lối đi, sản phẩm tại địa phương, 

trồng mới toàn bộ thảm cỏ, các cây bóng mát ,cây thân lớn. 

- Khu hồ sen cảnh quan: Tận dụng diện tích đầm lầy có sẵn và dựa vào 

hướng thoát nước chính cũng như sự thay đổi của địa hình mở rộng thêm phần 

đất đầm lầy tạo thành hồ cảnh quan chính cho khu dự án, đào thêm mới khu 

vực này để tạo đủ độ sâu giữ nước vào những mùa hạn hán, tạo các kè xung 

quan hồ chống sạt bờ,toàn bộ mặt nước này sẽ thả sen và súng. 

- Khu bãi đổ xe: Đầu tư xây mới bãi đỗ xe với diện tích 1850m2 với các 

kết cấu chính. 

+ Lớp bê tông nền đá 1x2 M350 dày 250mm bền mặt tạo nhám. 

+ Lớp ni long lót nền chống mất nước 

+ Lớp nền san nền đã đạt độ chặt K95 

- Khu cảnh quan chung: Trồng mới thêm các mảng cỏ cây xanh đường đi 

dạo, các cây bóng mát, các lối tiếp cận với các khu chức năng, kết nối các 

không gian, đầu tư mới tuyến đường đi dạo quanh dự án. 

4.7. Tường rào bảo vệ xung quanh diện tích khu vực: 

 - Đầu tư xây mới tường rào dài 800m. Tường rào thoáng thép gai , cột 

BTCT cao 1,0m( riêng phần nổi trên mặt đất) phần dưới đất chiếm 0,4m 

5. Tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện dự án: 14.900.000.000 đồng (Mười 
bốn tỷ chín trăm triệu  đồng).  
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Trong đó: 

 

Chi phí xây dựng : 11.678.210.000 đồng 

 Chi phí thiết bị : 225.000.0000 đồng 

 Chi phí bồi thường, GPMB : 1.000.000.0000 đồng 

 Chi phí quản lý dự án : 317.062.000 đồng 

 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 824.690.000 đồng 

 Chi phí khác : 268.502.000 đồng 

 Chi phí dự phòng. : 586.536.000 đồng 

6. Nguồn vốn đầu tư và mức vốn cụ thể theo từng nguồn:  

- Phần vốn đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ: 13.500.000.000 đồng. 

- Phần còn lại ngân sách huyện đảm bảo. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2021. 

II. Ý kiến thẩm định: 

1. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật cảnh quan xung quanh khu lăng 

mộ bà Đoàn Qúy Phi thông qua thực hiện mở rộng khuôn viên khu di tích, đầu 

tư các hạng mục chỉnh trang bên ngoài khuôn viên Khu Di tích Quốc gia để 

đảm bảo các điều kiện để phục vụ và thúc đẩy cho khu di tích phát triển về mặt 

lịch sử, du lịch từ đó sẽ làm cho khu di tích lịch sử xứng tầm với giá trị khoa 

học, lịch sử, khẳng định vai trò vị trí, thân thế của Bà Chúa Tằm Tang xứ 

Quảng. Tạo điều kiện cho việc tham quan, viếng dâng hương, tổ chức các nghi 

lễ, phát huy giá trị của Khu di tích trong việc giáo dục truyền thống cha ông, 

truyền thống uống nước nhớ nguồn, khai thác du lịch, phát triển Kinh tế - Xã 

hội địa phương. 

2. Mục tiêu của dự án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

3. Nội dung và quy mô đầu tư: Phù hợp với nhu cầu phát triển 

4. Hình thức đầu tư phù hợp với Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

5. Phạm vi, địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên. 

6. Thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy mô, tính chất dự án. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Phù hợp nội dung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu 

tư công năm 2020. 

8.  Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

Dự án đầu tư nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

III. Kết luận: 

Việc đầu tư xây dựng hạ tầng kĩ thuật cảnh quan xung quanh khu lăng 

mộ bà Đoàn Qúy Phi thông qua thực hiện mở rộng khuôn viên khu di tích, đầu 

tư các hạng mục chỉnh trang bên ngoài khuôn viên Khu Di tích Quốc gia để 

đảm bảo các điều kiện để phục vụ và thúc đẩy cho khu di tích phát triển về mặt 

lịch sử, du lịch từ đó sẽ làm cho khu di tích lịch sử xứng tầm với giá trị khoa 

học, lịch sử, khẳng định vai trò vị trí, thân thế của Bà Chúa Tằm Tang xứ 

Quảng. Tạo điều kiện cho việc tham quan, viếng dâng hương, tổ chức các nghi 

lễ, phát huy giá trị của Khu di tích trong việc giáo dục truyền thống cha ông, 

truyền thống uống nước nhớ nguồn, khai thác du lịch, phát triển Kinh tế - Xã 

hội địa phương.  
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Dự án đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn, khả 

năng cân đối vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Lưu: VT, TCKH, Việt(10b). 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Bốn 
 

 



UBND I_{UYFN DUY XUYEN
PHONG r,q.t cnixH - KH

s6: 9( Bcto-TCKFI

cQNrC HOA LA HQI CHU NGHL{ \]ET NAM
DOc lap - Trr do - H4nh phfrc

Duy XtryQn, ngdy lZ thdng 02 ncim 2020

BAo cAo
K6t qun thim ilinh ngu6n v6n vi kh6 ning cAn el6i v6n

(ph6n vOn ngf,n srlch huy6n)
Cdng trinh: Ha tAng kf th*fft crinh quan xung quanh lang m6

bh Doirn Quy Phi

I. Cin crtr ph{p Iy th6m itinh:
can cir luat Lr-rat DAu tu c6ng so +gtzol4leH13 ngay atfiD0ta;
can cf' Ludt XAy dqng so solzo 14leH 13 ngdy lg1612014;
Can cri'I\fehi clinh so 77 2015AID-CP ngdy l0lgl2015 cira Chinh phu v6

kd hoach dAu ticOng rrung han vd hang ndm; Nghi dinh s6 13612015/ND-cp

lqay;Ill2l20tr,..o1 chinh_p-hr-r ve hiL,irg cian tfi hanh m6t s6 di6ur cira Luat

3-,U,:.!,tl*9.1^N9hi 
clinir t(t tz.oizaiBArDtp ngdy 13tlgt20l B cr-la c-hinh phLrvd v'0 sr-ra d6i, 

_b6 sung m6r.so .tio,_r.Nghi ii"n ,a linol,slxo_cp ngau1,019,2a1,5 cira chinh phir v0 kti hoach ctaLi tLrc6ng rrung han va hing 
"a",:;6I?6110lsiNP-9L!ea1'3I i2t2o15 cura Chinh ph.Ivo nJong rrA,-, ini tranh rnot

so clreu cua Lr,rat D6.ur tLL cong;

.,A ..;^^a:,1::',9,,151 
di+ 

T. 
l2gtieD-BXD nsdy t2fi0t20lB cLra Bo XAy du,ng

l: :i:t^: ?:q,!u 
sudt v6n cl6Lr riL xd1' dLrng cong trinh va gi6 xa1, clunrg ton_u t",o[

no phnn ket car_r c6ng trinh ndm 2017;

cdn ciL j'rghl q,ry'6t so.:o,Nq-HDNID ngay 17112.2019 cr_ra Hoi d6ns,ha'r cldn tinh Quang Nam i,o te hoach datr trr*cong ndm 2020;
can cu QLrl,er dinh s6 4t22ieD-uBl'ID nga), r}tt2t2al9 cua UBNDtinh (luaing Nair-t vs vidc giao chi tieur phat rrienlintriO 

-Jnoi-va 
clLL to6n

nudn siich nhii nr-io'c n5m 2020

Can ciL QiLr.rii clinh ser 6617 eD-UBND nea), 16i9rl0l5
Diri.XLr-r'er-r v'e i,ifc Giao nhiem'Lr tha'r c'linh gio.ao.te *,,Ai
nguon von va kha ning can ddi von caic chr_ro,ng trinh. dLr
hLLl'6n q,.-rain 1, hoiic sLr clLrng l,on ngan sach hLn,0,itheo Di0Lr

Eia cli6m: Xi Duy Trinh, huy6n Duy Xuy6n, tinh euring Narn

LLrrit Diiur tLL cOng

cura LIBND hLiren
r .)

cttri tt'Ltonl c{ltrr lrr,.
' rl , :an o"rLr tLt rlo cep

:1.28. lg, Jl eLra

II. KOt quri rh6m dinh:

1' Ton ch-r {n: I{a tAng k! thLrAt canh qr-ran xlrng quanh l[ng 11o bd Doair()r rr Ph i
\ '' r rLr

ffi



2. Cht'r cIAu ftr: Uy ban nhAn dAn huy€n DLry Xuy6n.

3. Dia di6nr thu'c hi6n clu'{n: Xd Dul.Trinh, hr,L1,en Dr_Lr Xu},€n

4. NOi ctung vi quy mO dAu trr xf,y clu'ng:

4. l. Phfin sun nAn:

- \av khu m6 chinh lam cost kh6ng ch0 tir cost nay ha xu6ng nlm bac
giarrn xu6ng 0,75mldLm khr.r sdn hanh l5 vd-vuon hoa tdng thap TiOp clo ha cosr
3 bAc (0.a5m) ld ichr-r vuo'n thuo-ng uy0n va vLrot .xudi ra mdp ho theo do doc l%

- Khu vuc bdi d?u x9 duoc vu6t tir ducrng hi€n trang *u6ng voi do cloc
6% tai vi tri 16i vao vd vu6t doc h6t pham vi ban dau xe *i oo io, q, . Khi, : t ,aqua het ph?m vr bdi daLr xe vudt d6c ra h6 voi do doc I.5%,

- Cdc khu vuc qr-ranh hd duoc thiOt kd doc ra hd vsi cl6 c15c 1%.

4.2 Phfrn giuo fiAng:

- XAy dqng h6 th6ng dLro'ng giao thdng nQi bQ phr,Lc r,'Lr c1i lari trong kh1r
vLi'c 16p du an. tr0n n6n hang muc san nen. Tr-ry6n chinh Tl: L=590.23m,
r\{B=3rn; cac nrydn nhanh: L:397.17ur, B:2.0m.

4.3. Phfin tltocit nttrc:
-1C6iig thoat nu6'c cloc b0 tri clr-ro'i bai cldu xe. va san khLr ph,-L vui sir cluns

cong BTLT 2lop thep tai trong H30; khdu c16 c6ng D1000, i6p rnong ciLloi
cong c1r-ro-c l6t 1op c6p phOi c16 clarr Dmax37,5;.htrdng thoat,r.ro. chay vC tu
cdng hien trang trOn tuy6n duo"ng hi6n Lrang ra hd sen.

^i- Cong tiroat nr,r6c dgc bd tri d6n nu6c tir h6 sen ra c6ng cao toc Da Nang
-Quang Ngdi sir clung .9*g BTLT 1 ldp thep tdi trong uio; khdu dg c6n[
D1500, io'p rn6ng.cluoi 95ng 6u99 lot l6p cap ph6i d6 cldm Dmax37,5, hLrong
tho6t nr-r6'c chay vd c6c cong cao t6c.

4.1 Phitn citp cti€n:

. - Xll, clung mui tram bi0n ap phdn ph0i. duLo'ng ddr ha ap cap ctidn r,a he
lituit:. ;.ti.itL sart':.

- Tr,Lni l-.len 11: ll rr.Ji.,\'-lt)01..\,\:()1rnln.

- Duo'ng dAy,0,4kV di ngAm rii1,,ch-rr-rg mo,i: 76 mer.

- Dr-rong ddt,chi0ui s6ng di ngit xAy,clunu mo'i: i73 mer.

4.5. Phfin cdp nrd'c:

- EAu tu xAy rnoi gieng khoan c1e cAp nuo'c ttio'i canh quan cho todn lihu.

- Dau tur xAl'rno'i ong gang cieo DI 100

- Ddu tu xAy moi ong nhua HDPE D110, D 90, D75, D5, Dj2
- EALr tr-r xdy mo'i 6ng khoa cloc D150 PVC, mi0ng khoa gang, te cfrt

:iur n0i, ong c1i ciLro'i lop co,
i Lr lr 1 ll I l].'il .

l



a.6. Phin ltit crinh qtuut:

- Cac khu vtrc canh qrlan chinh g6rn:
- I(hu lang mQ chinh cluoc chia ld 2 phAn:

;_5:: _,11.: if.^ilThl .9hi^didi-r.chrnh ve mat cdnh quan, cat tia co, r,,6sinr.r va tr6ng them lqa, co moi, .aitr.,ap ii;; ;;.;n;;;' 
qucul' ual t

+ I(hr"r bao v6 r6ng m.Q: poi voi tt., nay.aitao v6"mat canh cu' l\rrLr .,4*, ve lang mo: uoi vor khti ndy cai tao v6 mit c6.nh quan, tr6ngt\ern .g: .?r loai cay thAp tang, cdlr.tao hinh, iq** di ti16m;herr;; chinh, r6t

ff;1.::::"":,1"-1,:lt T:* Tdl,phil h?p vo,1 tgns"the chuni i.", ol,g themtuor.rg vdo qr-ranh khy yu; nay t[eo tircrng ,.ao niin iro;;;;"-;;;*''j';';r;';;i
l*l*: 3:,r.Y:"r...: 

o:i,rn"du cubic, "l+ q,*nr,'ioi di quanh t<hurorr vien khu,:md, phan criaxanh ,,.:rt ,ri9-..ay .nral"d;';;;'"'5"..i;l;i, :;iiir"['.:tffi\"
tao vi6n mAng nhAn, iop co ia gir:ng tao mang=. '" "'16ry.\

- I(hu san hdnrr 15; I(huiuJndy dau iu xdy mo1 toan bQ phan. n.n, pnff:,:il:)lat,0n, to?l qnphin n€, lat tr6, pt-rAn;;-r;; riir,ircTa,r bao yeur cdLr cro char-loy'
:iT :^.:.lill:ii fl?.:l ^bt"_* 

zooxr00x50, rienj ,,ng qr,anh phAn .;):;ffii9/di€in xay_tr.'o'ng ea.I ua op a4 g;";rl;,,n]*;;;: ^L'lrr. LlLlctrut IrIIarI cav xar'Lh

rr,,A,-_-"',i1} f"i hoa th6p tA.,g' Kh1 v[c ndy diu ru x6y' moi todn b6 phAncllrong ctL roi lai , 16t mo'i toan h6 gach blook cho r6i di c6c san phdm gach ha,vchat iieu gqch su clung ngu6n tai?ia prrlrong, i."rg -oi todn b6 tha'r co, caccAy thap tdng cat tia.

- I(h, vLro'n thuong .-,yen, I(hr-r vuc nay dau tu x6y m6i todn b6 phan
dr-r'ong di ldi Lai, lttt *oi toar. b6 gach brooi< .h;'r6i;,';;; o,run-, tai diaphr-ro'ng, tr6ng mo'i todn b6 tham co, cdc c6y bong *6t ,ca,v- tha. ro,n.

- I(hu h6 sen canh qr-ran: Tdn ciLrng cli€n tich dam iail co sin r,.a dua 
'aohLrong thoirt nr-r'o'c. chinh gfrng nhu sLr trr{ ct6i cua clia hinh 1io, r6ng th6m ph;;

dAt darn lAy t4o jhalh no cairr qLran chinh cho khu clLr. an, c1ao thern rnoi l<hLrvuc nav d0. tao clr-r c16 sAi-r giiL ,rro'. r'ao nhimg mlra han hiin, tao cac Le xr-Lngquan h6 ch6ng sat bo',rodn 6o 
^at 

nrroc nay' sd iha ,.n vdL s[rng.

, t, , 
- ,1lu,bai d6 xe: D6r-L tu ral,moi b5i d6 xe voi cli6n tich 1g50m2 r.di cic

ttCt C&Ll Cntnh.

+ Lo'p bd tdng ,0n c16 1,.2 N,{350 ddy 25Orr-rm b€n mit rao nham

- Lop ni long iot nen ch6ng mdt nuoc
* L6p nen sun n6n di dat c16 chat I(95
- KhLL canh qLran chr-ing: -trOng 

rno'i thOm cac rnang co cii_r. r:r1h diLd,ng c1idao, cac ca1' bong mar. cric toi tiop can vo,i cac kliLr Jn,,. ,-.rn*. 1'j;;;; :;:khong eian. ddLi tr-r rnoi tr-ir'€n clui'crng cli clao qLianh cluL an.

4.7. Trdng rcio biio va xung quunh dian r{ctr khu t,trc:
- DdLr tu xdy mo'i rtrong rAo dai g00m. Tr_rons rao thoanq thep gai . cotBTCT cao 1,0rn( ri6ng phAn n6i tr6n rnat ddt) phAn ciLroi d6t chi0m 0..lrl



, : , l9r* mirc cIAu trr clu'ki6n thu,c hi6n du,in: 14.900.000.000 cl6ng (l,[Lroi
bon q; chfn trd.m n,i1u. dong).

Trons clo: Chi phi xAy clr-rnq I L67S l I0 000 rlr,nq
Chi phi thi6t bi

Chi phi bdi thuLong, GpMB

Chi phi quan lv du'An

Chi phi kh6c

Chi phi drr pl-rong.

: 225.000.0000 clotrs

1.000.000.0000 cl6ns

: 3 17.062.000 donc
Chiplri tuL r,,An ddLL tu xay clLrr-is . 824.690.000 ct6nc

6. cc'c6u r,guon v5n thu'c hi6n dAu tu'(phAn ng6n s6ch huy6,):

, t j'1 T^g,r6n 
v6n cliu tu: NgAn sach huyQn: L2100 000.000 dong (lvl6t ty

bon trdm tri€u cl6ng) tir nguon khai th6c qLr! dAt vd tdng thr.r .s6n sach hur,,6n, 
-

6.2 Ti0n c10 phin kj,v6n cIAu tu'thu,c hi6n cltr 6n:

: 168.501.000 donu

: 5 86.535.000 donq

'I'Crne coug

400 000 000 I -100 00,i.00,,J

1 000.000 0c0 1.0Cu.00u,00r)

Nint -

Nanr 2020

Nirn 2021

T6ng cdng:

7. Flinh thirc quin Iy' dr f n: ThLLc hi6n theo c6c c1r-rv clinh hi€n ha*ir
cr-r-r \lrr nL[oc.

8. Phuong thirc thu'c hi6n: Theo quy'dinh cira Nha nuoc ve ildLr thaLr.

. flcln da-v lir r, lii0n thArn clinh cLra phonq Tai chinh - l(0 hoecir r,3 nqLidn
r'0n ie. 1<ha ning can cfOi r,'On ctOi t cri iiLr ;ir.i' i-ia L:i,r-" 1.,', irlujt e-rrrlr ,1l',r,-, i,,ng
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