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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  1154  /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 06 tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Đường trục chính nối Khu công nghiệp ô tô Chu Lai  

Trường Hải đến Khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2) 

 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Sau khi xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-BQLGT ngày 01/01/2020, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 98/BC-SKHĐT ngày 04/3/2020 và hồ sơ kèm 

theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và các Nghị quyết của HĐND 

tỉnh số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020, số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính nối Khu công nghiệp ô tô 

Chu Lai Trường Hải đến Khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2); với các nội 

dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường trục chính nối Khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường 

Hải đến Khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2). 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, kết 

nối Khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải với Khu công nghiệp Tam Anh và 

các khu vực lân cận, tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển các khu 

công nghiệp trong khu vực Khu kinh tế mở Chu Lai. 

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

Nam. 

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

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

tỉnh Quảng Nam. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Các xã: Tam Anh Bắc, Tam Anh Nam, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ 
đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 
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10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật:  

- Đầu tư xây dựng đường trục chính nối Khu công nghiệp ô tô Chu Lai 

Trường Hải đến Khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2), với chiều dài khoảng 

3,9Km. 

- Cấp đường: Đường phố chính thứ yếu theo TCXDVN 104:2007, Vtk = 

50Km/h. 

- Tải trọng tính toán: 

Tính áo đường: Trục xe 120KN. 

Tính công trình: Cầu: HL93, cống: H30-XB80.  

- Kết cấu áo đường: Cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi: Eyc ≥ 155Mpa. 

- Mặt cắt ngang tuyến: B(nền) = 13,5m = 10,5m(mặt) + 2x1,5m(lề). 

- Mặt cắt ngang cầu:  B = 14,0m = 3,0m (lan can, lề bộ hành) + 10,5m (mặt) 

+ 0,5m (lan can). 

- Xây dựng hệ thống công trình hạ tầng trên tuyến (hệ thống rãnh dọc, cống 

thoát nước ngang, các nút giao.... và hệ thống ATGT theo quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT).  

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 18/BCTĐ-BQLGT ngày 07/01/2020 của 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. 

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

98/BC-SKHĐT ngày 04/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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

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

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH và ĐT, TC, XD, GTVT;  

- BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh; 

- BQL Khu KTM Chu Lai; 

- UBND huyện Núi Thành;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN.               
()E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\To Trinh\TT 2020\3 05.TTr PD chu truong dau tu Duong truc 

chinh noi KCN o to Chu Lai Truong Hai den KCN Tam Anh gd 2.docx                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  98 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 04 tháng 03 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến 

khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2) 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 20/TTr-BQLGT ngày 

01/01/2020 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh trình 

thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính nối khu 

công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 

2). Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ 

chức có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai 

Trường Hải đến khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2), như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

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

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 18/BCTĐ-BQLGT ngày 07/01/2020 của Ban 

Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 76/BC-SKHĐT 

ngày 02/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

6. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

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

3. Các văn bản liên quan khác: 

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

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

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

ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 

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

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

quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
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- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

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

quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 

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

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

sách nhà nước năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

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

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khi kinh 

tế mở Chu Lai. 

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

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải 

đến khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2). 

2. Dự án nhóm: B. 

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

Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh 

Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam, huyện Núi 

Thành, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ 
đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.. 

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

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

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

1. Sở Giao thông vận tải (Công văn số 128/SGTVT-QLCLCT ngày 

16/01/2020): 

- Sự cần thiết đầu tư: Tuyến đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu 

Lai Trường Hải đến khu công nghiệp Tam Anh được quy hoạch có chiều dài 

khoảng 7,7km, đi song song giữa hai trục đường QL1 và đường cao tốc Đà Nẵng-

Quảng Ngãi, kết nối từ đường trục chính cảng Tam Hiệp đi cao tốc Đà Nẵng-Quảng 

Ngãi đến đường trục chính khu liên hợp công nghiệp dịch vụ, đô thị Việt Hàn 

(đường Việt Hàn) đã xây dựng. Việc xây dựng tuyến đường này nhằm kết nối giao 

thông thông suốt giữa các KCM ô tô Chu Lai Trường Hải, KCN Tam Anh và các 

khu vực lân cận trong Khu KTM Chu Lai, phát triển KT-XH của tỉnh. Hiện nay, 

BQL Khu KTM Chu Lai đã đầu tư giai đoạn 1 (đoạn đầu tuyến phía KCN ô tô Chu 

Lai Trường Hải) với chiều dài 3,8km, mặt cắt ngang 13,5m (đầu tư 1/2 mặt cắt theo 

quy hoạch). Đoạn còn lại dài khoảng 3,9km (đoạn cuối tuyến nối vào đường Việt 
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Hàn) chưa được đầu tư xây dựng nên giao thông từ KCN ô tô Chu Lai Trường Hải 

đến KCN Tam Anh và đường Việt Hàn chưa thông suốt. Do vậy việc đầu tư đường 

trục chính nối KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đến KCN Tam Anh (giai đoạn 2) 

đoạn còn lại dài 3,9km khớp nối với giai đoạn 1 đến đường Việt Hàn là cần thiết.    

- Về quy hoạch: Do điều kiện kinh phí, việc đầu tư giai đoạn 2 đoạn còn lại 

dài 3,9km với mặt cắt ngang 13,5m = 10,5m (mặt)+2x1,5m (lề đất), tương ứng 

1/2 bề rộng mặt đường là phù hợp theo Quy hoạch chung xây dựng Khu KTM 

Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 

13/12/2018.  

- Về quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng đường trục chính nối KCN ô tô Chu 

Lai Trường Hải đến KCN Tam Anh (giai đoạn 2) có điểm đầu dự án khớp nối với 

điểm cuối giai đoạn 1 đã được đầu tư và điểm cuối dự án giao với đường Việt Hàn. 

Tổng chiều dài khoảng 3,9km. 

- Thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị TCXDVN 104-2007. 

- Vận tốc thiết kế: 50km/h, có xét đến yếu tố kỹ thuật đảm bảo thuận lợi cho 

việc nâng cấp tuyến đường hoàn chỉnh theo quy hoạch ở giai đonạ sau. 

- Kết cấu áo đường: Cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi: Eyc ≥ 155Mpa. 

- Tải trọng thiết kế:  

  + Tính áo đường: Trục xe 120MN. 

  + Tính cống: H30-XB80. 

  + Tính cầu: HL93. 

- Tần suất thiết kế đường, cống, cầu nhỏ: 4%. 

- Tần suất thiết kế cầu trung: 1%. 

- Mặt cắt ngang đường: B(nền) = 13,5m = 10,5m(mặt) + 2x1,5m(lề). 

- Mặt cắt ngang cầu: B = 14,0m = 3,0m (lan can, lề bộ hành) + 10,5m (mặt) + 

0,5m (lan can).    

2. Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai (Công văn số 85/KTM-KTTH ngày 

19/02/2020): 

- Sự cần thiết đầu tư: Việc đầu tư đoạn tuyến còn lại sẽ tạo ra tuyến giao 

thông trục kết nối các khu chức năng tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghiệp, 

dịch vụ. 

- Về quy hoạch: Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu KTM Chu Lai, tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018, việc 

đầu tư đoạn còn lại dài 3,9km với mặt cắt ngang 13,5m = 10,5m (mặt)+2x1,5m 

(lề đất), tương ứng 1/2 bề rộng mặt đường theo quy hoạch là phù hợp.  

- Về phạm vi, quy mô đầu tư: Phù hợp với đoạn đầu tuyến dài 3,8km của dự 

án đã đầu tư giai đoạn 1.   

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Trong những năm qua nhằm tạo động lực, đảm 

bảo kết nối giao thông thông suốt, thu hút đầu tư và phát triển các khu công nghiệp 

trong địa bàn Khu KTM Chu Lai, thông qua việc huy động nhiều nguồn lực, 
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UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao 

thông trong khu vực, trong đó đã đầu tư tuyến đường trục chính nối khu công 

nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến khu công nghiệp Tam Anh theo quy hoạch có 

chiều dài 3,8km, mặt cắt ngang 13,5m (đầu tư 1/2 mặt cắt theo quy hoạch). Hiện 

nay đoạn còn lại dài khoảng 3,9km (đoạn cuối tuyến nối vào đường Việt Hàn) chưa 

được đầu tư xây dựng nên giao thông từ KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đến KCN 

Tam Anh và đường Việt Hàn chưa thông suốt. Do vậy việc đầu tư đường trục chính 

nối KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đến KCN Tam Anh (giai đoạn 2) đoạn còn lại 

dài 3,9km nhằm đam bảo kết nối giao thông thông suốt giữa các KCM ô tô Chu Lai 

Trường Hải, KCN Tam Anh và các khu vực lân cận trong Khu KTM Chu Lai, phục 

vụ các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh 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 trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến khu 

công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2) đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy 

định của nhà nước.  

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

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

dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định 

số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. Giai đoạn hiện nay với khả năng cân đối 

nguồn vốn, quy mô dự án đảm bảo phù hợp 1/2 mặt cắt theo quy hoạch chung xây 

dựng Khu KTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1737/QĐ-

TTg ngày 13/12/2018.  

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 140.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

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

5. Các nội dung đầu tư: 

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

nhà nước, bao gồm các nội dung:  

- Đầu tư xây dựng đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường 

Hải đến khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2), với chiều dài khoảng 3,9Km. 

+ Cấp đường: Đường phố chính thứ yếu theo TCXDVN 104:2007, Vthiết kế = 

50Km/h. 

+ Tải trọng tính toán: 

Tính áo đường: Trục xe 120KN. 

Tính công trình: Cầu: HL93, cống: H30-XB80.  

+ Kết cấu áo đường: Cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi: Eyc ≥ 155Mpa. 

+ Mặt cắt ngang tuyến B(nền) = 13,5m = 10,5m(mặt) + 2x1,5m(lề). 

+ Mặt cắt ngang cầu: B = 14,0m = 3,0m (lan can, lề bộ hành) + 10,5m (mặt) 
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+ 0,5m (lan can). 

- Xây dựng hệ thống công trình hạ tầng trên tuyến (hệ thống rãnh dọc, cống 

thoát nước ngang, các nút giao.... và hệ thống ATGT theo quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT).  

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Xã Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, 

tỉnh Quảng Nam. 

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

sách tỉnh là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn ngân sách tỉnh dự kiến 

bố trí 140.000.000.000 đồng giai đoạn 2020-2023 (theo Báo cáo thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn số 76/BC-SKHĐT ngày 02/03/2020 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư) là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 

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

gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2022; qua xem xét các văn bản thẩm định 

nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tiến độ thực hiện 

dự án 2020-2023. 

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

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

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án được lập trên cơ sở quy mô dự án giai đoạn 

1 đã thực hiện, suất đầu tư theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của 

Bộ Xây dựng và 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 

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

chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai 

Trường Hải đến khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2). Kính đề nghị UBND tỉnh 

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

tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BQLGT; 
- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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 UBND TỈNH QUẢNG NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 76 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 02 tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án đường trục 

chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai - Trường Hải đi khu công nghiệp 

Tam Anh (giai đoạn 2) 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. 

   

Theo đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 

đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai - Trường Hải đi khu công 

nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 19/TTr-BQLGT ngày 

07/01/2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

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

dự án đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai - Trường Hải đi khu 

công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2) như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam.  

2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 18/BCTĐ-

BQLGT ngày 07/01/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình giao thông tỉnh Quảng Nam. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

2. 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. 

3. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 

4. Quyết định số 4122/QĐ-UBND này 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020. 

5. Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về đánh 
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giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu 

tư công năm 2020. 

6. Công văn số 128/SGTVT-QLCLCT ngày 16/01/2020 của Sở Giao 

thông Vận tải; Công văn số 85/KTM-KHTH ngày 19/02/2020 của Ban Quản lý 

khu kinh tế mở Chu Lai về tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai - 

Trường Hải đi khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2). 

III. Tổ chức thẩm định 

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

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

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

225/SKHĐT-QHTH ngày 20/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định 

1. Tên dự án: Đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai - 

Trường Hải đi khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2). 

2. Dự án nhóm: Nhóm B. 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Núi Thành. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 140.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách tỉnh 140.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 140.000 triệu đồng. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Công nghiệp 

khác. 

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2023. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 463/STC-ĐT 

ngày 26/02/2020 của Sở Tài chính) 

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh đã thống 
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nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng 

thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh đã 

giao 28 danh mục dự án khởi công mới, trong đó có dự án này. Tuy nhiên chưa 

được giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng như mức bố trí kế vốn cho dự án. 

Về mức bố trí vốn năm 2020: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân 

đối trong dự nguồn kế hoạch vốn năm 2020 là 256.663 triệu đồng cho 28 dự án 

khởi công mới để tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho dự án này phù hợp. Nhu 

cầu vốn còn lại đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 để thực hiện dự án. 

Về tổng mức đầu tư dự án: Theo Sở Tài chính, năm 2021 là năm đầu thời 

kỳ ổn định ngân sách mới nên khả năng tăng thu, vượt thu là rất khó. Hơn nữa 

phải trích 50% nguồn tăng thu, 70% nguồn vượt thu để tạo nguồn cải cách tiền 

lương nên nguồn cân đối tăng thêm để thực hiện các đề án mới trình HĐND tỉnh 

và bổ sung vốn đầu tư gặp khó khăn. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

nghiên cứu tham mưu tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh cho dự 

án phù hợp trong khả năng cân đối vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về quy trình thủ tục đầu tư 

Dự án đã được HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 2020 

theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng 

Nam đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án. 

2. Về tổng mức đầu tư 

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tổng mức đầu tư 

dự án tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 là 140.000 triệu đồng, 

trong đó ngân sách tỉnh 27.000 triệu đồng. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 35/NQ-

HĐND và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh chỉ giao 

danh mục dự án, không giao tổng mức đầu tư. 

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư dự án trên cơ sở 

Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh, báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông tỉnh Quảng Nam, ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của 

Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 128/SGTVT-QLCLCT ngày 16/01/2020. 
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3. Về nguồn vốn đầu tư 

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh thống 

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

đầu tư từ năm 2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xác định nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư theo Báo cáo số 

216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh. 

4. Về cân đối vốn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 

trí khoảng 140.000 triệu đồng thực hiện đầu tư phù hợp với khả năng cân đối 

nguồn ngân sách tỉnh. 

5. Mức vốn bố trí đối với nguồn ngân sách tỉnh 

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh bố trí khoảng 140.000 triệu 

đồng từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 

04 năm, kể từ năm 2020. 

 III. Kết luận 

Dự án đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai - Trường Hải 

đi khu công nghiệp Tam Anh (giai đoạn 2) dự kiến có tổng mức đầu tư 140.000 

triệu đồng đã được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh và đầu tư từ năm 

2020 theo Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019, HĐND tỉnh bổ sung 

vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 

35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019; UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại 

Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 

trí khoảng 140.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và phù hợp trong khả 

năng cân đối thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 04 năm, kể từ 

năm 2020. 

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

tỉnh Quảng Nam hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định báo cáo cấp có thẩm 

quyền phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

  
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, QHTH, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

  Đặng Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ  

KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI 

Số:   85     /KTM-KHTH 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng 

Đường trục chính nối KCN ô tô Chu Lai 

Trường Hải đến KCN Tam Anh (giai 

đoạn 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    

 
Quảng Nam, ngày 19    tháng 02  năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư 

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nhận được Công văn số 57/SKHĐT-

TĐDA ngày 09/01/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư về thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính nối KCN ô tô Chu Lai Trường 

Hải đến KCN Tam Anh (giai đoạn 2), Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai có 

ý kiến như sau: 

1. Về sự cần thiết phải đầu tư:  

Đường trục chính nối Khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến Khu 

công nghiệp Tam Anh có tổng chiều dài khoảng 7,7km nối từ Khu công nghiệp 

ô tô Chu Lai Trường Hải đến Khu công nghiệp Tam Anh tại đường trục chính 

khu công nghiệp liên hợp, dịch vụ, đô thị Việt Hàn (giai đoạn 1); đến nay, dự án 

đã thi công hoàn thành đoạn đầu tuyến dài 3,8km và đưa vào sử dụng năm 2019, 

bước đầu đã phát huy hiệu quả đầu tư, trong đó thu hút được các dự án, đặc biệt 

là phân khu công nghiệp chuyên nông lâm nghiệp (451 ha). Đoạn còn lại dài 

3,9km chưa được đầu tư. Việc đầu tư đoạn tuyến còn lại sẽ tạo ra tuyến giao thông 

trục kết nối các khu chức năng tạo điều kiện thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ. 

2. Về quy hoạch:  

Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê 

duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018, tuyến đường 

trục chính nối KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đến KCN Tam Anh có mặt cắt 

ngang B=35,0m = 2x10,5m (mặt đường) + 2m(dải phân cách) + 2x6m(vỉa hè), 

với chiều dài 7,7km.  

Tuyến đường trục chính nối KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đến KCN Tam 

Anh đã đầu tư với chiều dài 3,8km, với mặt cắt ngang 13,5m = 10,5m (mặt) 

+2x1,5m (lề đất), tương ứng 1/2 bề rộng mặt đường theo quy hoạch. Do vậy, 

chủ đầu tư đề xuất đầu tư đoạn còn lại dài 3,9km với mặt cắt ngang 13,5m là 

phù hợp.  

3. Về phạm vi, quy mô đầu tư:  

Phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với đoạn đầu tuyến từ dài 3,8km của dự án 
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Đường trục chính nối KCN ô tô Chu Lai Trường Hải đến KCN Tam Anh và 

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai. 

Trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đề nghị thiết kế độ dốc ngang 

mặt đường theo đoạn tuyến đã đầu tư của dự án Đường trục chính nối KCN ô tô 

Chu Lai Trường Hải đến KCN Tam Anh; nghiên cứu bổ sung gia cố mái taluy ở 

những vị trí có nền đắp cao và hoàn chỉnh tổ chức giao thông cho toàn dự án 

(7,7 km). 

Ban Quản lý kinh tế mở Chu Lai kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban QLDA ĐTXD các CTGT; 

- Văn phòng Ban; 

- Phòng QH&XD; 

- Lưu: VT, KHTH. 

(D:\S KH-TH\DỰ ÁN\21-đường tc kcn Truong Hai 

đên kcn Tam Anh\01 Y kien ve chu truong dau tu 

duong truc chinh noi KCN oto Chu Lai den KCN 
Tam Anh.doc) 

TRƯỞNG BAN 

 

 

Lê Vũ Thương 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   18/BCTĐ-BQLGT Quảng Nam, ngày 17 tháng 01 năm 2020 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ  

ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Dự án: Đƣờng trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trƣờng Hải  

đến khu công nghiệp Tam Anh (Giai đoạn II) 

Địa điểm: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 
 

Kính gửi: S  K  ho  h v  Đ u t  Qu ng N m 
 

 Căn  ứ Luật Đ u t   ông số 39/2019/QH14 ng y 13/6/2019;  

 Căn  ứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

 Căn  ứ Quy t định số 1737/QĐ-TTg ng y 13/12/2018  ủ  Chính phủ về phê 

duyệt điều  hỉnh Quy ho  h  hung xây dựng Khu kinh t  m  Chu L i, tỉnh Qu ng 

N m đ n năm 2035, t m nhìn đ n năm 2050; 

Căn  ứ Nghị quy t số 35/NQ-HĐND ng y 17/12/2019  ủ  Hội đồng nhân 

dân tỉnh Qu ng N m về bổ sung dự án v o k  ho  h đ u t   ông trung h n gi i 

đo n 2016-2020; 

Căn  ứ Nghị quy t số 36/NQ-HĐND ng y 17/12/2019  ủ  Hội đồng nhân 

dân tỉnh Qu ng N m về k  ho  h đ u t   ông năm 2020. 

I. Nội dung chủ yếu của Báo cáo Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

1. Tên dự án: Đ ờng trụ   hính nối Khu  ông nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng H i 

đ n Khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II). 

2. Dự án: Nhóm B. 

3. Cấp quy t định  hủ tr ơng đ u t : Hội đồng nhân dân tỉnh Qu ng N m. 

4. Cấp quy t định đ u t : UBND tỉnh Qu ng N m. 

5. Tên  hủ đ u t : B n QLDA ĐTXD  á  CTGT Qu ng N m. 

6. Đị  điểm: Xã T m Anh Bắ  v  xã T m Anh N m, huyện Núi Th nh. 

7. Dự ki n tổng mứ  dự án: 140.000.000.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sá h tỉnh. 

9. Ng nh, lĩnh vự ,  h ơng trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngành giao thông 

- Lĩnh vự : Đ ờng bộ 

10. Thời gi n thự  hiện: 2020-2022. 

11. Dự ki n ph n kỳ đ u t  sử dụng nguồn vốn  
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ĐVT: Triệu đồng 

Năm thực hiện Ngân sách tỉnh Tỷ lệ 

2020 49.000 35% chi phí 

2021 49.000 35% chi phí 

2022 42.000 30% chi phí 

Tổng cộng 140.000  

 

12. Hình thứ  đ u t   ủ  dự án: Đ u t  xây dựng mới. 

13. Hình thứ  QLDA: Chủ đ u t  trự  ti p qu n lý dự án. 

14. Mụ  tiêu đ u t : 

 - Việ  đ u t  tuy n đ ờng trụ   hính nối khu  ông nghiệp ô tô Chu L i 

Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II) sẽ ho n thiện hệ thống 

gi o thông liên vùng nối từ Khu  ông nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng H i đ n Khu 

 ông nghiệp T m Anh, thú  đẩy sự phát triển  ủ  Khu  ông nghiệp T m Anh,  

Khu  ông nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng H i v   á  khu lân  ận, góp ph n xú  ti n 

đ u t  v o Khu kinh t  m  Chu L i nói riêng v  tỉnh Qu ng N m nói  hung. 

- T o tiền đề đẩy nh nh tố  độ đô thị hó  khu vự , góp ph n thự  hiện th nh 

 ông  á  quy ho  h  hung,  hi ti t theo định h ớng phát triển kinh t  xã hội  ủ  

đị  ph ơng theo h ớng Đô thị hoá  ông nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn. 

15. Ph m vi đ u t , quy mô đ u t , gi i pháp thi t k  

15.1. Ph m vi đ u t : Xây dựng mới Đ ờng trụ   hính nối khu  ông nghiệp 

ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II)  ó điểm đ u 

nối v o điểm  uối (t i Km3+818,03)  ủ  dự án Đ ờng trụ   hính nối Khu  ông 

nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n Khu  ông nghiệp T m Anh (gi i đo n 1), 

điểm  uối gi o với đ ờng trụ   hính Việt H n, tổng  hiều d i tuy n kho ng 

3,90km. 

15.2. Quy mô đ u t   

- Cấp đ ờng: Đ ờng phố  hính thứ y u theo TCXDVN 104-2007. 

- Mặt  ắt ng ng (gi i đo n 1): Bnền = 13,5m = 10,5m (mặt) +2x1,5m (lề). 

- K t  ấu áo đ ờng: Cấp   o A1. 

- Mô đun đ n hồi yêu   u: Ey  ≥ 155Mp . 

- T i trọng thi t k : áo đ ờng: trụ  120kN;  ống: H30-HK80;   u: HL93; 

- T n suất thi t k  đ ờng,  ống,   u nhỏ: 4%;  

- T n suất thi t k    u trung,   u lớn: 1%. 

- Khổ   u: B  u = 14,0m = 10,5m (mặt) +2x1,75m (lề). 

- Khổ  ống: Bằng bề rộng nền đ ờng. 

- Qui mô  ông trình: Vĩnh  ửu. 

15.3. Gi i pháp sơ bộ 
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 ) Bình diện tuy n: Tim tuy n tuân thủ theo quy ho  h đ ợ  duyệt. Điểm 

đ u nối v o điểm  uối (t i Km3+818,03)  ủ  dự án Đ ờng trụ   hính nối Khu 

 ông nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n Khu  ông nghiệp T m Anh (gi i đo n 

1), h ớng tuy n đi thẳng, điểm  uối gi o với đ ờng trụ   hính Việt H n, tổng 

 hiều d i tuy n kho ng 3,90km. 

b) Cắt dọ  tuy n  

Trắ  dọ  tuy n đ ợ  thi t k  phù hợp theo quy ho  h v  đ m b o k t nối 

tốt với  á  tuy n đ ờng thuộ  khu  ông nghiệp đ ợ  quy ho  h, đồng thời đ m 

b o t n suất thi t k  P=4%.  

c) Trắ  ng ng tuy n 

Bề rộng nền đ ờng Bn = 1,5+10,5+1,5 = 13,5m. Trong đó: 

  - Bề rộng mặt đ ờng xe  h y: 10,5m. 

  - Bề rộng lề đất: 1,5m x 2 = 3,0m. 

d) Nền đ ờng 

Tuy n đi qu   á  khu vự  đất trồng ho  m u, xen lẫn với một số đo n ngắn 

l  đồng ruộng lú  n ớ . Nền đ ờng đắp đất đ m  hặt K.95, trong ph m vi 50 m 

d ới đáy áo đ ờng đ m  hặt K.98. Tr ờng hợp  ó đị   hất  ó nền đất yêu thì 

  n ph i kh o sát đánh giá  hi ti t v  đề xuất gi i pháp phù hợp để đ m b o ổn 

định nền đ ờng. 

e) K t  ấu áo đ ờng  

+ Bê tông nhự   hặt BTNC 12,5 d y 5 m. 

+ Bê tông nhự   hặt BTNC 19 d y 7 m. 

+ Cấp phối đá dăm lo i 1 Dm x25 d y 15 m. 

+ Cấp phối đá dăm lo i 1 Dm x37,5 d y 35 m. 

Trong b ớ  lập báo  áo nghiên  ứu kh  thi   n nghiên  ứu, so sánh lự  

 họn ph ơng án k t  ấu áo đ ờng đ m b o hợp lý. 

g) Nút giao thông: Thi t k  gi o  ắt  ùng mứ  bán kính rẽ xe tối thiểu 

R=12m. Cá  nút gi o đ ợ  thi t k  d ng đơn gi n,  ùng mứ . 

h) Rãnh dọ  v   ống thoát n ớ  ng ng 

- Rãnh dọ : Những đo n nền đ ờng đ o, nền đ ờng nử  đ o nử  đắp thi t 

k  rãnh dọ  thoát n ớ  ti t diện hình th ng; những đo n rãnh  ó độ dố  dọ  thi t 

k   4% rãnh dọ  đ ợ  gi   ố bằng bê tông. 

- Cống thoát n ớ  ng ng: Sử dụng  ống tròn,  ống hộp, k t  ấu bằng bê 

tông. 

i) Công trình   u:  ó 01   u, dự ki n khẩu độ L=2x24m, k t  ấu d m bằng 

BTCT dự ứng lự ; mố trụ bằng BTCT đặt trên móng  ọ  kho n nhồi. 

k) Thi t k   ông trình  n to n gi o thông: Theo điều lệ báo hiệu đ ờng bộ 

QCVN41-2016. 

II. Nhận xét, đánh giá về nội dung Báo cáo Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

1. Sự   n thi t, mụ  tiêu đ u t ,  á  điều kiện để thự  hiện đ u t , đánh giá 

về sự phù hợp với quy ho  h, k  ho  h đ u t  
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- Đáp ứng ho n thiện hệ thống gi o thông liên vùng nối từ Khu  ông 

nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng H i đ n Khu  ông nghiệp T m Anh. thú  đẩy sự 

phát triển  ủ  khu  ông nghiệp T m Anh, khu  ông nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng 

H i v   á  khu vự   lân  ận, góp ph n xú  ti n đ u t  v o Khu kinh t  m  Chu 

L i nói riêng v  tỉnh Qu ng N m nói  hung.  

- Phù hợp với quy ho  h  hi ti t tỷ lệ 1/2000 khu  ông nghiệp T m Anh đã 

đ ợ  phê duyệt t i Quy t định số 157A/QĐ-KTM ng y 17/5/2010  ủ  B n 

Qu n lý khu kinh t  m  Chu L i. 

- Dự án nằm trong d nh mụ  k  ho  h dự ki n đ u t   ông trung h n 2016-

2020. 

2. Đánh giá về mụ  tiêu, quy mô, đị  điểm v  ph m vi đ u t  

Dự án đáp ứng yêu   u mụ  tiêu phát triển  á  khu  ông nghiệp ô tô Chu 

L i Tr ờng H i v  khu  ông nghiệp T m Anh bền vững; quy mô, đị  điểm v  

ph m vi đ u t  đ m b o phù hợp với quy ho  h v  định h ớng phát triển  ủ  

 á  khu  ông nghiệp nói trên. 

3. Đánh giá về khái toán tổng mứ  đ u t  v   ơ  ấu nguồn vốn đ u t , kh  

năng  ân đối nguồn vốn đ u t   ông 

Tổng mứ  đ u t  phù hợp với suất đ u t   á   ông trình trên đị  b n. Cơ  ấu 

nguồn vốn từ nguồn vốn ngân sá h tỉnh đề nghị bố trí v o k  ho  h trung h n 

2016-2020. 

4. Về ti n độ triển kh i thự  hiện 

Phù hợp với nguồn vốn v  quy mô  ủ  dự án. 

5. Đánh giá về tá  động môi tr ờng, xã hội  ủ  dự án 

- Trong gi i đo n kh i thá  dự án  á  y u tố tá  động đ n môi tr ờng do 

tuy n đ ờng gây r   hủ y u l  ti ng ồn v  bụi. Với đặ  điểm khu dân     á h x  

dự án nên l ợng bụi phát tán r  h i bên đ ờng,   ờng độ ti ng ồn  nh h  ng 

không đáng kể.  

- Dự án sẽ từng b ớ  ho n thiện hệ thống h  t ng khu  ông nghiệp hiện đ i 

thu hút đ u t  v o  á  khu  ông nghiệp nói trên, góp ph n thú  đẩy phát triển 

kinh t  đị  ph ơng, l  động lự   hính  ho việ  đô thị hoá nông thôn;  huyển đổi 

 ơ  ấu kinh t  nông nghiệp th nh  ơ  ấu kinh t   ông - nông nghiệp - th ơng 

m i - dị h vụ du lị h, nâng   o GDP/ng ời  ủ  đị  ph ơng. 

6. Đánh giá về hiệu qu  đ u t  

- Từng b ớ  ho n thiện hệ thống h  t ng kỹ thuật  á  khu  ông nghiệp, t o 

điều kiện phát triển kinh t  xã hội, đ m b o  n ninh quố  phòng; hình th nh nên 

 á  khu  ông nghiệp, khu dị h vụ du lị h t o  ông ăn việ  l m  ho ng ời dân, 

giúp ng ời dân nâng   o mứ  sống, tăng thu nhập, nâng   o dân trí. 

- C i t o môi tr ờng   nh qu n, gi m thiểu ô nhiễm môi tr ờng, đẩy m nh 

quá trình  ông nghiệp hoá, hiện đ i hoá; thú  đẩy phát triển  á  ng nh nghề 

truyền thống; đáp ứng ti n trình hội nhập khu vự  v  quố  t . 

7. Ki n nghị 
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 Báo  áo đề xuất  hủ tr ơng đ u t  dự án Đ ờng trụ   hính nối khu  ông 

nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II) 

 ơ b n đáp ứng yêu   u. 

III. Kết luận 

Hồ sơ báo  áo đề xuất  hủ tr ơng đ u t  dự án: Đ ờng trụ   hính nối khu 

công nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i 

đo n II) đáp ứng yêu   u, kính đề nghị S  K  ho  h v  Đ u t  Qu ng N m xem 

xét thẩm định, trình phê duyệt./. 

Nơi nhận: 
- Nh  trên; 

- Th ờng trự  HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- L u: VT. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  20/TTr- BQLGT Quảng Nam, ngày  17 tháng 01 năm  2020 
 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải  

đến khu công nghiệp Tam Anh (Giai đoạn II) 

Địa điểm: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 
 

 

Kính gửi: S  K  ho  h v    u t  Qu ng N m  
   

 Căn  ứ Luật   u t   ông số 39/2019/QH14 ng y 13/6/2019;  

 Căn  ứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

 Căn  ứ Quy t định số 1737/Q -TTg ng y 13/12/2018  ủ  Chính phủ về phê 

duyệt điều  hỉnh Quy ho  h  hung xây dựng Khu kinh t  m  Chu L i, tỉnh Qu ng 

N m đ n năm 2035, t m nhìn đ n năm 2050; 

Căn  ứ Nghị quy t số 35/NQ-H ND ng y 17/12/2019  ủ  Hội đồng nhân 

dân tỉnh Qu ng N m về bổ sung dự án v o k  ho  h đ u t   ông trung h n gi i 

đo n 2016-2020; 

Căn  ứ Nghị quy t số 36/NQ-H ND ng y 17/12/2019  ủ  Hội đồng nhân 

dân tỉnh Qu ng N m về k  ho  h đ u t   ông năm 2020  

B n QLDA  TXD  á  CTGT tỉnh Qu ng N m trình S  K  ho  h v    u 

t  xem xét thẩm định v  trình  ấp thẩm quyền phê duyệt Báo  áo đề xuất  hủ 

tr ơng đ u t  dự án:   ờng trụ   hính nối Khu  ông nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng 

H i đ n Khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II) với  á  nội dung  hính s u: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1  Tên dự án:   ờng trụ   hính nối Khu  ông nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng H i 

đ n Khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II)  

2  Dự án: Nhóm B  

3  Cấp quy t định  hủ tr ơng đ u t : Hội đồng nhân dân tỉnh Qu ng N m  

4. Cấp quy t định đ u t : UBND tỉnh Qu ng N m  

5  Tên  hủ đ u t : B n QLDA  TXD  á  CTGT Qu ng N m  

6   ị  điểm: Xã T m Anh Bắ  v  xã T m Anh N m, huyện Núi Th nh  

7  Dự ki n tổng mứ  đ u t  dự án: 140.000.000.000 đồng  

8  Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sá h tỉnh. 

9  Ng nh, lĩnh vự ,  h ơng trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngành giao thông 

- Lĩnh vự :   ờng bộ 
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10  Thời gi n thự  hiện: 2020-2022. 

11  Dự ki n phân kỳ đ u t  sử dụng nguồn vốn  

              ĐVT: Triệu đồng 

Năm thực hiện Ngân sách tỉnh Tỷ lệ 

2020 49.000 35% chi phí 

2021 49.000 35% chi phí 

2022 42.000 30% chi phí 

Tổng cộng 140.000  

 

12  Hình thứ  đ u t   ủ  dự án:   u t  xây dựng mới. 

13  Hình thứ  QLDA: Chủ đ u t  trự  ti p qu n lý dự án  

14  Mụ  tiêu đ u t : 

 - Việ  đ u t  tuy n đ ờng trụ   hính nối khu  ông nghiệp ô tô Chu L i 

Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II) sẽ ho n thiện hệ thống 

gi o thông liên vùng nối từ Khu  ông nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng H i đ n Khu 

 ông nghiệp T m Anh, thú  đẩy sự phát triển  ủ  Khu  ông nghiệp T m Anh,  

Khu  ông nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng H i v   á  khu lân  ận, góp ph n xú  ti n 

đ u t  v o Khu kinh t  m  Chu L i nói riêng v  tỉnh Qu ng N m nói  hung  

- T o tiền đề đẩy nh nh tố  độ đô thị hó  khu vự , góp ph n thự  hiện th nh 

 ông  á  quy ho  h  hung,  hi ti t theo định h ớng phát triển kinh t  xã hội  ủ  

đị  ph ơng theo h ớng  ô thị hoá  ông nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn  

15. Ph m vi đ u t , quy mô đ u t , gi i pháp thi t k  

15.1. Ph m vi đ u t : Xây dựng mới   ờng trụ   hính nối khu  ông nghiệp 

ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II)  ó điểm đ u 

nối v o điểm  uối (t i Km3+818,03)  ủ  dự án   ờng trụ   hính nối Khu  ông 

nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n Khu  ông nghiệp T m Anh (gi i đo n 1), 

điểm  uối gi o với đ ờng trụ   hính Việt H n, tổng  hiều d i tuy n kho ng 

3,90km. 

15.2. Quy mô đ u t   

- Cấp đ ờng:   ờng phố  hính thứ y u theo TCXDVN 104-2007. 

- Mặt  ắt ng ng (gi i đo n 1): Bnền = 13,5m = 10,5m (mặt) +2x1,5m (lề)  

- K t  ấu áo đ ờng: Cấp cao A1. 

- Mô đun đ n hồi yêu   u: Ey  ≥ 155Mp   

- T i trọng thi t k : áo đ ờng: trụ  120kN;  ống: H30-HK80;   u: HL93; 

- T n suất thi t k  đ ờng,  ống,   u nhỏ: 4%;  

- T n suất thi t k    u trung,   u lớn: 1%  

- Khổ   u: B  u = 14,0m = 10,5m (mặt) +2x1,75m (lề)  
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- Khổ  ống: Bằng bề rộng nền đ ờng  

- Quy mô  ông trình: Vĩnh  ửu  

15.3. Gi i pháp sơ bộ 

 ) Bình diện tuy n: Tim tuy n tuân thủ theo quy ho  h đ ợ  duyệt   iểm 

đ u nối v o điểm  uối (t i Km3+818,03)  ủ  dự án   ờng trụ   hính nối Khu 

 ông nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n Khu  ông nghiệp T m Anh (gi i đo n 

1), h ớng tuy n đi thẳng, điểm  uối gi o với đ ờng trụ   hính Việt H n, tổng 

 hiều d i tuy n kho ng 3,90km  

b) Cắt dọ  tuy n  

Trắ  dọ  tuy n đ ợ  thi t k  phù hợp theo quy ho  h v  đ m b o k t nối 

tốt với  á  tuy n đ ờng thuộ  khu  ông nghiệp đ ợ  quy ho  h, đồng thời đ m 

b o t n suất thi t k  P=4%   

c) Trắ  ng ng tuy n 

Bề rộng nền đ ờng Bn = 1,5+10,5+1,5 = 13,5m  Trong đó: 

  - Bề rộng mặt đ ờng xe  h y: 10,5m  

  - Bề rộng lề đất: 1,5m x 2 = 3,0m  

d) Nền đ ờng 

Tuy n đi qu   á  khu vự  đất trồng ho  m u, xen lẫn với một số đo n ngắn 

l  đồng ruộng lú  n ớ   Nền đ ờng đắp đất đ m  hặt K 95, trong ph m vi 50 m 

d ới đáy áo đ ờng đ m  hặt K 98  Tr ờng hợp  ó đị   hất  ó nền đất yêu thì 

  n ph i kh o sát đánh giá  hi ti t v  đề xuất gi i pháp phù hợp để đ m b o ổn 

định nền đ ờng  

e) K t  ấu áo đ ờng  

+ Bê tông nhự   hặt BTNC 12,5 d y 5 m  

+ Bê tông nhự   hặt BTNC 19 d y 7 m  

+ Cấp phối đá dăm lo i 1 Dm x25 d y 15 m  

+ Cấp phối đá dăm lo i 1 Dm x37,5 d y 35 m. 

Trong b ớ  lập báo  áo nghiên  ứu kh  thi   n nghiên  ứu, so sánh lự  

 họn ph ơng án k t  ấu áo đ ờng đ m b o hợp lý  

g) Nút giao thông: Thi t k  gi o  ắt  ùng mứ  bán kính rẽ xe tối thiểu 

R=12m  Cá  nút gi o đ ợ  thi t k  d ng đơn gi n,  ùng mứ   

h) Rãnh dọ  v   ống thoát n ớ  ng ng 

- Rãnh dọ : Những đo n nền đ ờng đ o, nền đ ờng nử  đ o nử  đắp thi t 

k  rãnh dọ  thoát n ớ  ti t diện hình th ng; những đo n rãnh  ó độ dố  dọ  thi t 

k   4% rãnh dọ  đ ợ  gi   ố bằng bê tông  

- Cống thoát n ớ  ng ng: Sử dụng  ống tròn,  ống hộp, k t  ấu bằng bê 

tông. 

i) Công trình   u:  ó 01   u, dự ki n khẩu độ L=2x24m, k t  ấu d m bằng 

BTCT dự ứng lự ; mố trụ bằng BTCT đặt trên móng  ọ  kho n nhồi  
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k) Thi t k   ông trình  n to n gi o thông: Theo điều lệ báo hiệu đ ờng bộ 

QCVN41-2016. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Nghị quy t số 35/NQ-H ND ng y 17/12/2019  ủ  Hội đồng nhân dân tỉnh 

Qu ng N m về bổ sung dự án v o k  ho  h đ u t   ông trung h n gi i đo n 2016-

2020; 

2. Nghị quy t số 36/NQ-H ND ng y 17/12/2019 khó  IX, kỳ họp thứ 14 về 

k  ho  h đ u t   ông năm 2020. 

3  Báo  áo thẩm định nội bộ dự án:   ờng trụ   hính nối khu  ông nghiệp 

ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II).  

4  Cá  t i liệu liên qu n khá   

B n QLDA  TXD  á  CTGT tỉnh Qu ng N m trình S  K  ho  h v    u 

t  thẩm định và trình  ấp thẩm quyền phê duyệt Báo  áo đề xuất  hủ tr ơng dự 

án:   ờng trụ   hính nối khu  ông nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n khu 

 ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II)./. 
 

 

Nơi nhận:  
    - Nh  trên; 

    - H ND tỉnh QNam(b/cáo); 

    - UBND tỉnh QN m(b/cáo); 

    - L u VT  

 

      GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

      Nguyễn Thanh Tâm 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 19/TTr- BQLGT Quảng Nam, ngày  07 tháng  01 năm  2020 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Dự án: Đường trục chính nối khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải  

đến khu công nghiệp Tam Anh (Giai đoạn II) 

Địa điểm: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

Kính gửi: S  K  ho  h v    u t  Qu ng N m  

 Căn  ứ Luật   u t   ông số 39/2019/QH14 ng y 13/6/2019;  

 Căn  ứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

 Căn  ứ Quy t định số 1737/Q -TTg ng y 13/12/2018  ủ  Chính phủ về phê 

duyệt điều  hỉnh Quy ho  h  hung xây dựng Khu kinh t  m  Chu L i, tỉnh Qu ng 

N m đ n năm 2035, t m nhìn đ n năm 2050; 

Căn  ứ Nghị quy t số 35/NQ-H ND ng y 17/12/2019  ủ  Hội đồng nhân 

dân tỉnh Qu ng N m về bổ sung dự án v o k  ho  h đ u t   ông trung h n gi i 

đo n 2016-2020; 

 Căn  ứ Nghị quy t số 36/NQ-H ND ng y 17/12/2019  ủ  Hội đồng nhân dân 

tỉnh Qu ng N m về k  ho  h đ u t   ông năm 2020  

 B n QLDA  TXD  á  CTGT tỉnh Qu ng N m kính đề nghị S  K  ho  h 

v    u t  thẩm định nguồn vốn v  kh  năng  ân đối vốn dự án:   ờng trụ  

 hính nối khu  ông nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m 

Anh (Gi i đo n II) với  á  nội dung s u: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án:   ờng trụ   hính nối khu  ông nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng 

H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II).  

2  Dự án nhóm: B. 

3. Cấp quy t định  hủ tr ơng đ u t : Hội đồng nhân dân tỉnh Qu ng N m  

4  Cấp quy t định đ u t  dự án: UBND tỉnh Qu ng Nam. 

5  Tên  hủ đ u t : B n QLDA  TXD  á  CTGT tỉnh Qu ng N m  

6.  ị  điểm thự  hiện dự án: Huyện Núi Thành, tỉnh Qu ng N m  

7. Dự ki n tổng mứ  đ u t     :   140.000.000.000 đồng  

Trong đó:  
 

 

Chi phí xây dựng:  90.796.000.000 đồng 

Chi phí qu n lý dự án, t  vấn đ u 

t ,  hi phí khá : 
9.272.000.000 đồng 
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Chi phí gi i phóng mặt bằng:   29.733.000.000 đồng 

Chi phí dự phòng:  10.199.000.000  đồng 

8  Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sá h tỉnh. 

9  Ng nh, lĩnh vự ,  h ơng trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

- Ngành giao thông 

- Lĩnh vự :   ờng bộ 

10  Thời gi n thự  hiện: 2020-2022. 

11. Dự ki n phân kỳ đ u t  sử dụng nguồn vốn  

ĐVT: Triệu đồng 

Năm thực hiện Ngân sách tỉnh Tỷ lệ 

2020 49.000 35% chi phí 

2021 49.000 35% chi phí 

2022 42.000 30% chi phí 

Tổng cộng 140.000  

 

12  Hình thứ  đ u t   ủ  dự án:   u t  xây dựng mới. 

13  Hình thứ  QLDA: Chủ đ u t  trự  ti p qu n lý dự án  

14  Mụ  tiêu đ u t  

 - Việ  đ u t  tuy n đ ờng trụ   hính nối khu  ông nghiệp ô tô Chu L i 

Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II) sẽ ho n thiện hệ thống 

gi o thông liên vùng nối từ Khu  ông nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng H i đ n Khu 

 ông nghiệp T m Anh, thú  đẩy sự phát triển  ủ  Khu  ông nghiệp T m Anh,  

Khu  ông nghiệp ôtô Chu L i Tr ờng H i v   á  khu lân  ận, góp ph n xú  ti n 

đ u t  v o Khu kinh t  m  Chu L i nói riêng v  tỉnh Qu ng N m nói  hung  

- T o tiền đề đẩy nh nh tố  độ đô thị hó  khu vự , góp ph n thự  hiện 

th nh  ông  á  quy ho  h  hung,  hi ti t theo định h ớng phát triển kinh t  xã 

hội  ủ  đị  ph ơng theo h ớng  ô thị hoá  ông nghiệp hoá nông nghiệp nông 

thôn. 

15. Ph m vi đ u t , quy mô đ u t , gi i pháp thi t k  

15.1. Ph m vi đ u t : Xây dựng mới   ờng trụ   hính nối khu  ông nghiệp 

ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II)  ó điểm đ u 

nối v o điểm  uối (t i Km3+818,03)  ủ  dự án   ờng trụ   hính nối Khu  ông 

nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n Khu  ông nghiệp T m Anh (gi i đo n 1), 

điểm  uối gi o với đ ờng trụ   hính Việt H n, tổng  hiều d i tuy n kho ng 

3,90km. 

15.2. Quy mô đ u t   
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- Cấp đ ờng:   ờng phố  hính thứ y u theo TCXDVN 104-2007. 

- Mặt  ắt ng ng (gi i đo n 1): Bnền = 13,5m = 10,5m (mặt) +2x1,5m (lề)  

- K t  ấu áo đ ờng: Cấp   o A1  

- Mô đun đ n hồi yêu   u: Ey  ≥ 155Mp   

- T i trọng thi t k : áo đ ờng: trụ  120kN;  ống: H30-HK80;   u: HL93; 

- T n suất thi t k  đ ờng,  ống,   u nhỏ: 4%;  

- T n suất thi t k    u trung,   u lớn: 1%  

- Khổ   u: B  u = 14,0m = 10,5m (mặt) +2x1,75m (lề)  

- Khổ  ống: Bằng bề rộng nền đ ờng  

- Qui mô  ông trình: Vĩnh  ửu  

15.3. Gi i pháp sơ bộ 

 ) Bình diện tuy n: Tim tuy n tuân thủ theo quy ho  h đ ợ  duyệt   iểm 

đ u nối v o điểm  uối (t i Km3+818,03)  ủ  dự án   ờng trụ   hính nối Khu 

 ông nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n Khu  ông nghiệp T m Anh (gi i đo n 

1), h ớng tuy n đi thẳng, điểm  uối gi o với đ ờng trụ   hính Việt H n, tổng 

 hiều d i tuy n kho ng 3,90km  

b) Cắt dọ  tuy n  

Trắ  dọ  tuy n đ ợ  thi t k  phù hợp theo quy ho  h v  đ m b o k t nối 

tốt với  á  tuy n đ ờng thuộ  khu  ông nghiệp đ ợ  quy ho  h, đồng thời đ m 

b o t n suất thi t k  P=4%   

c) Trắ  ng ng tuy n 

Bề rộng nền đ ờng Bn = 1,5+10,5+1,5 = 13,5m  Trong đó: 

  - Bề rộng mặt đ ờng xe  h y: 10,5m  

  - Bề rộng lề đất: 1,5m x 2 = 3,0m  

d) Nền đ ờng 

Tuy n đi qu   á  khu vự  đất trồng ho  m u, xen lẫn với một số đo n ngắn 

l  đồng ruộng lú  n ớ   Nền đ ờng đắp đất đ m  hặt K 95, trong ph m vi 50 m 

d ới đáy áo đ ờng đ m  hặt K 98  Tr ờng hợp  ó đị   hất  ó nền đất yêu thì 

  n ph i kh o sát đánh giá  hi ti t v  đề xuất gi i pháp phù hợp để đ m b o ổn 

định nền đ ờng  

e) K t  ấu áo đ ờng  

+ Bê tông nhự   hặt BTNC 12,5 dày 5cm. 

+ Bê tông nhự   hặt BTNC 19 d y 7 m  

+ Cấp phối đá dăm lo i 1 Dm x25 d y 15 m  

+ Cấp phối đá dăm lo i 1 Dm x37,5 d y 35 m  

Trong b ớ  lập báo  áo nghiên  ứu kh  thi   n nghiên  ứu, so sánh lự  

 họn ph ơng án k t  ấu áo đ ờng đ m b o hợp lý  

g) Nút giao thông: Thi t k  gi o  ắt  ùng mứ  bán kính rẽ xe tối thiểu 

R=12m  Cá  nút gi o đ ợ  thi t k  d ng đơn gi n,  ùng mứ   
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h) Rãnh dọ  v   ống thoát n ớ  ng ng 

- Rãnh dọ : Những đo n nền đ ờng đ o, nền đ ờng nử  đ o nử  đắp thi t 

k  rãnh dọ  thoát n ớ  ti t diện hình th ng; những đo n rãnh  ó độ dố  dọ  thi t 

k   4% rãnh dọ  đ ợ  gi   ố bằng bê tông  

- Cống thoát n ớ  ng ng: Sử dụng  ống tròn,  ống hộp, k t  ấu bằng bê 

tông. 

i) Công trình   u:  ó 01   u, dự ki n khẩu độ L=2x24m, k t  ấu d m bằng 

BTCT dự ứng lự ; mố trụ bằng BTCT đặt trên móng  ọ  kho n nhồi  

k) Thi t k   ông trình  n to n gi o thông: Theo điều lệ báo hiệu đ ờng bộ 

QCVN41-2016. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Nghị quy t số 35/NQ-H ND ng y 17/12/2019  ủ  Hội đồng nhân dân tỉnh 

Qu ng N m về bổ sung dự án v o k  ho  h đ u t   ông trung h n gi i đo n 2016-

2020; 

2. Nghị quy t số 36/NQ-H ND ng y 17/12/2019 khó  IX, kỳ họp thứ 14 về 

k  ho  h đ u t   ông năm 2020. 

3  Báo  áo thẩm định nội bộ dự án:   ờng trụ   hính nối khu  ông nghiệp 

ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp T m Anh (Gi i đo n II).  

4. Cá  t i liệu liên qu n khá   

B n QLDA  TXD  á  CTGT tỉnh Qu ng N m trình S  K  ho  h v    u 

t  Qu ng N m thẩm định nguồn vốn v  kh  năng  ân đối vốn  ủ  dự án:   ờng 

trụ   hính nối khu  ông nghiệp ô tô Chu L i Tr ờng H i đ n khu  ông nghiệp 

T m Anh (Gi i đo n II)./. 
 
 

Nơi nhận:  
- Nh  trên; 

- Th ờng trự  H ND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- L u VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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