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TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư  

Dự án Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 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; 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 Biển 

báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển, với các nội dung chính 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và biên giới biển. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ biên giới, tạo 

điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện hoạt động trên hai tuyến biên giới tỉnh.  

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

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

6. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện:  

- 14 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang và huyện Tây Giang; 

- 16 xã, phường biên giới biển thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị 

xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành.  

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.030.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm ba mươi 

triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư:  

- Tuyến biên giới đất liền: Xây dựng mới khoảng 62 biển báo các loại, gồm: 

Biển báo KVBG: 21 biển; biển báo Vành đai Biên giới: 23 biển; biển báo Vùng 

cấm: 18 biển.  

Thiết kế bằng thép tấm; cột bằng thép ống mạ kẽm; móng bê tông cốt thép; khung 

biển báo hiệu bằng thép hộp mạ kẽm. 
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- Tuyến biên giới biển: Xây dựng mới khoảng 48 biển báo các loại, gồm:  Biển 

báo KVBG: 33 biển; biển báo khu du lịch dịch vụ: 01 biển; biển báo nơi neo đậu tàu 

thuyền: 03 biển; biển báo Vùng cấm: 11 biển. 

Thiết kế bằng thép tấm; cột biển bằng thép ống mạ kẽm; móng BTCT; khung biển 

báo hiệu bằng thép hộp mạ kẽm. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

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 59/BC-BCH ngày 10/01/2020 của Bộ Chỉ huy 

Bộ đội biên phòng tỉnh; 

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

4. 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; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, NC, KTTH. 
D:\Ổ E cũ\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van 
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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: 73 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 02 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 62/TTr-BCH ngày 10/01/2020 

của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Biển báo khu vực biên giới đất liền và biên giới biển. 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: Biển báo khu vực biên giới đất liền và biên giới biển, 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 59/BC-BCH ngày 10/01/2020 của Bộ Chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 62/BC-SKHĐT 

ngày 26/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

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

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

3. Các văn bản liên quan khác: 

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

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

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

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

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

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

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

quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết số 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. 
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- 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 Xây dựng. 

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: Biển báo khu vực biên giới đất liền và biên giới biển. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

- 14 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang và huyện Tây Giang; 

- 16 xã, phường biên giới biển thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, 

thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành.  

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.029.550.000 đồng, làm tròn 2.030.000.000  

(Hai tỷ, không trăm ba mươi triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Quốc phòng, an ninh.  

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

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

Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 75/SKHĐT-TĐDA ngày 14/01/2020 

lấy ý kiến góp ý của Sở Xây dựng về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do Bộ 

Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trình thẩm định (kèm theo Tờ trình số 62/TTr-

BCH ngày 10/01/2020), tuy nhiên đến ngày lập Báo cáo thẩm định chủ trương 

đầu tư dự án Sở Xây dựng không có văn bản tham gia ý kiến góp ý (đã quá thời 

hạn góp ý) nên được xem là thống nhất các nội dung của hồ sơ (theo 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). 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Công tác lắp đặt biển báo nhằm phân định rõ 

phạm vi khu vực biên giới (KVBG) đất liền, KVBG biển (gọi chung là xã, phường 

thuộc địa bàn biên giới) với các xã phường nội địa; giúp các tổ chức, cá nhân nhận 

biết và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi ra, vào, hoạt động trong 

KVBG; tạo điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ 

tuần tra, kiểm soát mọi hoạt động trong KVBG; ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống 

các loại tội phạm góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và tạo điều kiện thúc 
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đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên hai tuyến biên giới của tỉnh. Vì vậy, 

việc đầu tư xây dựng các biển báo KVBG đất liền và KVBG biển là rất cần thiết 

và cấp bách hiện nay. 

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 Biển báo khu vực biên giới đất liền và biên giới biển 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. Phù hợp với quy định Biển báo khu vực 

biên giới đất liền và biên giới biển của Chính phủ theo Nghị định số 34/2014/NĐ-

CP ngày 29/4/2014 về quy chế khu vực Biên giới đất liền và Nghị định số 

71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong 

khu vực Biên giới biển.  

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 2.030.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C 

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

5. Các nội dung đầu tư: 

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

nhà nước, bao gồm các nội dung:  

a.1. Tuyến biên giới đất liền: Xây dựng mới khoảng 62 biển báo các loại, 

gồm: Biển báo KVBG: 21 biển; biển báo Vành đai Biên giới: 23 biển; biển báo 

Vùng cấm: 18 biển.  

Thiết kế bằng thép tấm; cột bằng thép ống mạ kẽm; móng bê tông cốt thép; 

khung biển báo hiệu bằng thép hộp mạ kẽm. 

a.2. Tuyến biên giới biển: Xây dựng mới khoảng 48 biển báo các loại, gồm:  

Biển báo KVBG: 33 biển; biển báo khu du lịch dịch vụ: 01 biển; biển báo nơi neo 

đậu tàu thuyền: 03 biển; biển báo Vùng cấm: 11 biển. 

Thiết kế bằng thép tấm; cột biển bằng thép ống mạ kẽm; móng BTCT; khung 

biển báo hiệu bằng thép hộp mạ kẽm. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm:  

- 14 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang và huyện Tây Giang; 

- 16 xã, phường biên giới biển thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, 

thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành.  

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 2.030.000.000 đồng giai đoạn 2020-2021 (theo Báo cáo thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn số 62/BC-SKHĐT ngày 26/02/2020 của Sở Kế hoạch 

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

2020-2021. 

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 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 Biển báo khu vực biên giới đất liền và biên giới biển. 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; 

- BCH BĐBP tỉnh; 

- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:    62  /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày  26   tháng 02 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển  

tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tại Tờ 

trình số 60/TTr-BCH ngày 10/01/2020 về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn dự án Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới 

biển tỉnh Quảng Nam; 

Qua rà soát, 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 nguồn ngân sách tỉnh cho dự án Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu 

vực biên giới biển tỉnh Quảng Nam, như sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Tờ trình số 60/TTr-BCH ngày 10/01/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Quảng Nam về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển tỉnh Quảng 

Nam; 

2. Báo cáo số 59/BC-BCH ngày 10/01/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Quảng Nam về thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án Biển báo khu 

vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Nam; 

3. Báo cáo số 61/BC-BCH ngày 10/01/2020 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh Quảng Nam về đề xuất chủ trương đầu tư dự án Biển báo khu vực biên 

giới đất liền và khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Nam. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách Nhà nước; 

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công: Nghị định số 

77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và kế hoạch hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng 

dẫn Luật Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, 

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

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016.  
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3. Các văn bản liên quan: 

- 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 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 

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

nước năm 2020 ; 

- Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Quảng Nam; 

- Pháp lý liên quan khác.  

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: Ý kiến bằng văn bản. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Mô tả thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định 

1. Tên dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển 

tỉnh Quảng Nam. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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

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

5. Chủ đầu tư dự án: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: 

- 14 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang và huyện Tây Giang; 

- 16 xã, phường biên giới biển thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, 

thị xã Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành.  

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 2.029.550.000 đ (Hai tỷ, không trăm hai 

mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 100%. 

9. Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới. 

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 137/STC-ĐT ngày 

16/01/2020 của Sở Tài chính). 
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Dự án Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển tỉnh 

Quảng Nam do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam lập, với tổng mức 

đầu tư 2,030 tỷ đồng, đầu tư từ ngân sách tỉnh. 

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

đã thống nhất bổ sung dự án 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 Quảng Nam về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020 đã giao danh mục dự án đầu tư 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 vốn năm 2020, đề nghị cơ quan chủ trì thẩm định kiểm tra, rà soát kế 

hoạch vốn 2020 của ngân sách tỉnh, đồng thời theo dõi ý kiến chỉ đạo của Thường 

trực HĐND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh xử lý cho phù hợp. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về chủ trương 

Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư 

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

17/12/2019; 

Được HĐND tỉnh, UBND tỉnh thống nhất khởi công mới trong kế hoạch 

2020 từ nguồn ngân sách tỉnh tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

của HĐND tỉnh và Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND 

tỉnh  (Biểu số 05). 

2. Về tổng mức đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Chủ trương đầu tư Dự án được chủ đầu tư lập với tổng mức đầu tư dự kiến 

là 2.029,55 triệu đồng từ ngân sách tỉnh, đảm bảo mức dự kiến tại Báo cáo số 

216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo HĐND tỉnh 

về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế 

hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Quảng Nam (Biểu số 05 về danh mục dự án đề 

nghị bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đầu tư kế hoạch năm 

2020); đồng thời dự án đã được UBND tỉnh dự nguồn bố trí khởi công mới trong 

kế hoạch 2020. 

Trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến 

2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hằng năm được HĐND tỉnh thông qua; dự án 

triển khai từ năm 2020, phân kỳ đầu tư năm đầu trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2016-2020 và năm tiếp theo tiếp tục triển khai trong kế hoạch 2021-2025 dự kiến 

đảm bảo phù hợp trong khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh giai đoạn này. 

 IV. Kết luận 

Dự án Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển tỉnh 

Quảng Nam có thời gian đầu tư phù hợp, đảm bảo trong khả năng cân đối nguồn 

vốn ngân sách tỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự 

kiến kế hoạch 2021-2025 của tỉnh.  
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Trên cơ sở các thủ tục đầu tư dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn ngân 

sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn hằng năm đảm bảo 

theo phân kỳ tiến độ thực hiện dự án. 

Đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư 

tiếp theo theo quy định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án./. 

 Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, LĐVX, QHTH, TĐDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đặng Phong 

 



 

 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Tel: 0235.3852711; Fax: 0235.3852712 

10- đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:   269 /SXD-PQH 

 V/v tham gia thẩm định báo cáo đề 

xuất chủ tương đầu tư dự án biển bảo 

khu vực biên giới đất liền và biên 

giới biển 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Quảng Nam, ngày  02    tháng  3     năm 2020 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 

          

 Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Quảng Nam  
 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia thẩm định báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án biển báo khu vực biên giới đất liền và biên 

giới đất liền và biên giới biển, Sở Xây dựng có ý kiến sau: 

- Về mục tiêu xây dựng các biển báo khu vực biên giới đất liền và biên 

giới biển nhằm nâng cao công tác bảo vệ biên giới, xét thấy là phù hợp. Đề nghị 

tổng hợp ý kiến các địa phương liên quan về quy hoạch xây dựng, và pháp lý 

đất đai của từng vị trí biển báo để tổng hợp, xem xét. 

-  Về chi phí đầu tư cụ thể, Sở Xây dựng sẽ tham gia cụ thể trong bước tiếp 

theo trên cơ sở hồ sơ thiết kế của dự án. 

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh (p/hợp); 

- Lưu: Vt, Qh, LH6 
(D:\Dropbox\LeHung 2020\Chu truong dau tu\Bien bao khu 

vuc bien - hai dao BCH BÐBP\2020-CV.doc) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

     

Thư  BPGS EMS Fax Đưa tay 

 
Ngô Ngọc Hùng 

 



KT. GIAM DOc 
PHO GIAM DO 

Trãn Quc Tun 

UBND TiNH QUANG NAM 
SO TAI CH!NH 

S: 43 /STC-DT 

V/ye Tham gia kiên thm dinh 
nguôn von Va khâ näng cn dOi vOn 
Dr an Biên báo khu virc biên giói 
dat lien và khu vi.xc biên giO'i biên 
tinh Quâng Nam 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Dôc lap — Tir do — Hanh phtIc  

Quáng Nain, ngày 46 tháng 01 nám 2020 

KInh giri: Si K hoch và Du tu'. 

S& Tâi chInE Quáng Nam nh.n duic Cong van so 76/SKHDT-LDVX 
ngây 14/01/2029 cüa S Kê hoch và Dau tu ye dê nghj thârn djnh ngun vn va 
khâ nàng can dôi von dr an Biên báo khu vrc biên gió'i dat lien và khu vi'c biên 
gió'i biên tinh Quãng Nam, 

V vn d nay, S& Tài chInh có kin nhu sau: 

Dir an Biên báo khu virc bién gii dt 1in và khu vrc biên giói bin tinE 
Quãng Nam do B chi huy b diibiên phông Quãng Narn I.p, vó'i tong mñc diu 
tu 2.030 triu dlong, dâu tu tà nguôn ngân sách tinh. 

Ti Nghj quyt s 35/NQ-HDND ngày 17/12/2019, HDND tinh Quáng 
Nam dã thông nEat bô sung dr an vào kê hoch dâu tu cong trung hn giai don 
2016-2020, dOng thi tai Quyêt djnh so 4122/QD-UBND ngày 18/12/2020 cüa 
UBND tinh Quàng Nam ye Giao chi tiêu kê hoach  phát triên kinh tê - xà hi và 
Du toán ngân sách nba rnrOc näm 2020 dã giao danh mvc  dir an dau tu kh0i 
cong mâi. trong do có dir an nay. Tuy nhiên chua duc giao ci the ye tong mic 
dâu tu cfing nhu müc bô trI von nàm 2020. 

D nghj Si K hoch và Du tu kim tra rà soát k hoch vn 2020 cña 
ngân sách tinh, dông thOi theo dOi kiên chi do cüa Thu?rng trrc HDND tinh 
d tharn mixu UBND tinh xfr 1 cho phü hçp. 

Trên day là rnt s kin tham gia cña S Tài chInh, d nghi S& K 
hoch và Dâu tu nghiên ciru tong hçp./. 

No'i ,ihfln: 
- Nhu' trên; - 
- BCH BP; 
-BGD; 
- Luu: VT, DT. 



 

 

BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 61/TTr-BCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Quảng Nam, ngày 10  tháng 01 năm 2020 

BÁO CÁO  

  Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền  

và khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Nam 

     

               Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
     

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

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

Căn cứ Nghị định số 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 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 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc 

phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP 

ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền; 

Căn cứ Thông tư số 162/2016/TTBQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc 

phòng quy định một số điều thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 

03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong 

khu vực biên giới biển; 

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng; 

Căn cứ 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 tư xây dựng công trình; 

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

công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

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

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

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

 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh kính trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trương 
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đầu tư Dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển với 

những nội dung sau: 
 I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 

 1. Tên dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển. 

 2. Dự án nhóm: C. 

 3. Cấp quyết định dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. 

5. Địa điểm xây dựng  
- 14 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang và  huyện Tây Giang; 

- 16 xã, phường biên giới biển thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, 

thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành.  

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.029.550.000 đồng (Hai tỷ, không trăm hai 

mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:   1.681.435.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:        50.168.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :  152.597.000 đồng. 

- Chi phí khác:          48.705.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng:        96.645.000 đồng. 

(Có Bảng tổng hợp dự toán công trình kèm theo). 

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

8. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

9. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương tỉnh.   

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết phải đầu tư 

Việc lắp đặt biển báo nhằm phân định rõ ràng phạm vi khu vực biên giới 

(KVBG) đất liền, KVBG biển (gọi chung là xã, phường thuộc địa bàn biên giới) 

với xã phường nội địa; đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân nhận biết và chấp 

hành nghiêm các quy định của pháp luật khi ra, vào, hoạt động trong KVBG; tạo 

điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm 

soát mọi hoạt động trong KVBG; ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội 

phạm góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và tạo điều kiện thúc đẩy phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên hai tuyến biên giới của tỉnh Quảng Nam. 

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng công trình biển báo KVBG đất liền và 

KVBG biển là rất cần thiết và cấp bách hiện nay. 

2. Mục tiêu đầu tư 

Xây dựng mới hệ thống biển báo KVBG đất liền và KVBG biển nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ biên giới và tạo điệu kiện thuận lợi 

cho người, phương tiện hoạt động trên hai tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam.  

3. Nội dung đầu tư 

3.1. Tuyến biên giới đất liền 

Qua khảo sát đoạn biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam dài 157,422km cần 

phải đầu tư xây dựng mới 62 biển báo các loại. Cụ thể: 
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- Biển báo KVBG: 21 biển. 

- Biển báo Vành đai Biên giới: 23 biển. 

- Biển báo Vùng cấm: 18 biển. 

3.2. Tuyến biên giới biển 

Qua khảo sát đoạn biên giới tuyến biển tỉnh Quảng Nam dài 125km cần 

phải đầu tư xây dựng mới 48 biển báo các loại. Cụ thể: 

+ Biển báo KVBG: 33 biển. 

+ Biển báo khu du lịch dịch vụ: 01 biển. 

+ Biển báo nơi neo đậu tàu thuyền: 03 biển. 

+ Biển báo Vùng cấm: 11 biển. 

4. Quy mô đầu tư 

4.1. Quy chuẩn thiết kế  

- QCVN 02-2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự 

nhiên dùng trong xây dựng. 

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN  2737-1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN  9386-2012: Công trình chịu động đất - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5575-2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN  9379-2012: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán. 

4.2. Kỹ thuật 
Việc lựa chọn quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật để xây dựng, lắp đặt biển báo 

được xác định theo nguyên tắc: Căn cứ đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo sát các 

điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, khí hậu, thời tiết…) và hướng dẫn tại Thông 

tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 và Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 

21/10/2016 của Bộ Quốc phòng. 

4.3. Quy mô công trình 
- Biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm” trên biên 

giới đất liền được thiết kế bằng thép tấm dày 1,5mm, cột bằng thép ống mạ kẽm 

đường kính 100mm, dày 2mm; móng bê tông cốt thép (BTCT) đá 1x2 M200; 

khung biển báo hiệu bằng thép hộp mạ kẽm 30x60x1,4mm; mặt biển, chữ trên biển 

báo được sơn phản quang; nền biển sơn màu xanh, chữ trên biển sơn màu trắng, cột 

sơn phản quang, màu trắng, đỏ; chữ trên biển báo ghi thành ba dòng: Dòng thứ nhất 

bằng tiếng Việt Nam, dòng thứ hai bằng tiếng của nước đối diện, dòng thứ ba bằng 

tiếng Anh. 

+ Biển báo KVBG: 21 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo vành đai Biên giới: 23 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo vùng cấm: 18 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

- Biển báo “khu vực biên giới biển”, “vùng cấm”, “khu du lịch dịch vụ”, 

“nơi neo đậu tàu thuyền” thiết kế bằng thép tấm dày 1,5mm; cột biển bằng thép ống 

mạ kẽm, đường kính 100mm, dày 02mm; móng BTCT đá 1x2 M200; khung biển 

báo hiệu bằng thép hộp mạ kẽm 30x60x1,4mm; mặt biển, chữ trên biển báo sơn 

phản quang; nền biển sơn mầu xanh đen, chữ trên biển sơn mầu trắng; cột biển sơn 

phản quang, mầu trắng, đỏ; chữ trên biển báo ghi thành hai dòng: Dòng thứ nhất 

bằng tiếng Việt Nam, dòng thứ hai bằng tiếng Anh. 
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+ Biển báo KVBG biển: 33 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo Khu du lịch dịch vụ: 01 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo nơi neo đậu tàu thuyền: 03 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo Vùng cấm: 11 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

5. Đánh giá tác động môi trường 

- Môi trường đất: Việc đào đắp từng biển báo sẽ gây ra bụi trong quá trình 

thi công. Ngoài ra lượng chất thải từ công trình cũng có khả năng làm ảnh hưởng 

đến môi trường của khu vực thi công nói chung . 

- Để tránh ảnh hưởng đến môi trường cần phải dự kiến những giải pháp kỹ 

thuật về phương án thi công.  

- Môi trường nước: Việc lắp đặt hệ  thống biển báo trong KVBG đất liền, 

KVBG biển ít ảnh hưởng đến môi trường nước tại vị trí xây dựng và xung quanh. 

  - Môi trường không khí: Do nguyên vật liệu thi công phần đế móng biển 

báo không nhiều cộng thêm phần thân trụ và mặt biển được gia công sẵn bằng thép 

không rỉ vì vậy ít có khả năng ảnh hưởng đến môi trường không khí. Trong giai 

đoạn thi công việc di chuyển của xe vận chuyển nguyên vật liệu, máy thi công sẽ 

có giải pháp giảm thiểu phù hợp để tránh ảnh hưởng đến môi trường không khí. 

- Các hệ sinh thái, hệ động thực vật 

+ Mặt tích cực: Cơ sở hạ tầng tốt hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, bảo 

vệ nguồn nước tự nhiên và hệ sinh thái thực vật, động vật tại khu vực thi công 

công trình; 

+ Mặt tiêu cực: Nếu không quản lý chặt chẽ thì công trình sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến môi trường sinh thái tại khu vực công trình. 

Vì vậy các ngành chức năng cần có biện pháp phát huy mặt tích cực, khắc 

phục mặt tiêu cực để bảo vệ môi trường. 

- Tác động trong quá trình thi công: Vật liệu xây dựng cần có biện pháp 

đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ chức công trường khoa học, hợp lý, không gây ô 

nhiễm nguồn nước và phải có biện pháp xử lý chất thải hợp lý. 

6. Công tác bảo vệ môi trường 

Quá trình tổ chức thi công và vận chuyển thiết bị, phương tiện, nguyên vật 

liệu sẽ gây ra tiếng ồn và bụi. Do đó cần phải áp dụng các biện pháp thích hợp 

nhằm giảm thiểu tiếng ồn và không gây ô nhiễm môi trường.                              

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Biển báo 

khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban QLDA (TM). Th09. 

 

              CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

         Đại tá Nguyễn Bá Thông 

 



 

 

BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 62 /TTr-BCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Quảng Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

  Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền  

và khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Nam 

     

               Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
     

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

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

Căn cứ Nghị định số 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 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 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc 

phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP 

ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền; 

Căn cứ Thông tư số 162/2016/TTBQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc 

phòng quy định một số điều thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 

03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong 

khu vực biên giới biển; 

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng; 

Căn cứ 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 tư xây dựng công trình; 

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

công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

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

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

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

 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh kính trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trương 
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đầu tư Dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển với 

những nội dung sau: 
 I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 

 1. Tên dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển. 

 2. Dự án nhóm: C. 

 3. Cấp quyết định dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. 

5. Địa điểm xây dựng  
- 14 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang và  huyện Tây Giang; 

- 16 xã, phường biên giới biển thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, 

thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành.  

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.029.550.000 đồng (Hai tỷ, không trăm hai 

mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:   1.681.435.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:        50.168.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :  152.597.000 đồng. 

- Chi phí khác:          48.705.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng:        96.645.000 đồng. 

(Có Bảng tổng hợp dự toán công trình kèm theo). 

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

8. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

9. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương tỉnh.   

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết phải đầu tư 

Việc lắp đặt biển báo nhằm phân định rõ ràng phạm vi khu vực biên giới 

(KVBG) đất liền, KVBG biển (gọi chung là xã, phường thuộc địa bàn biên giới) 

với xã phường nội địa; đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân nhận biết và chấp 

hành nghiêm các quy định của pháp luật khi ra, vào, hoạt động trong KVBG; tạo 

điều kiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm 

soát mọi hoạt động trong KVBG; ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội 

phạm góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và tạo điều kiện thúc đẩy phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên hai tuyến biên giới của tỉnh Quảng Nam. 

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng công trình biển báo KVBG đất liền và 

KVBG biển là rất cần thiết và cấp bách hiện nay. 

2. Mục tiêu đầu tư 

Xây dựng mới hệ thống biển báo KVBG đất liền và KVBG biển nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ biên giới và tạo điệu kiện thuận lợi 

cho người, phương tiện hoạt động trên hai tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam.  

3. Nội dung đầu tư 

3.1. Tuyến biên giới đất liền 

Qua khảo sát đoạn biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam dài 157,422km cần 

phải đầu tư xây dựng mới 62 biển báo các loại. Cụ thể: 
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- Biển báo KVBG: 21 biển. 

- Biển báo Vành đai Biên giới: 23 biển. 

- Biển báo Vùng cấm: 18 biển. 

3.2. Tuyến biên giới biển 

Qua khảo sát đoạn biên giới tuyến biển tỉnh Quảng Nam dài 125km cần 

phải đầu tư xây dựng mới 48 biển báo các loại. Cụ thể: 

- Biển báo KVBG: 33 biển. 

- Biển báo khu du lịch dịch vụ: 01 biển. 

- Biển báo nơi neo đậu tàu thuyền: 03 biển. 

- Biển báo Vùng cấm: 11 biển. 

4. Quy mô đầu tư 

4.1. Quy chuẩn thiết kế  

- QCVN 02-2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự 

nhiên dùng trong xây dựng. 

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN  2737-1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN  9386-2012: Công trình chịu động đất - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5575-2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN  9379-2012: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán. 

4.2. Kỹ thuật 
Việc lựa chọn quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật để xây dựng, lắp đặt biển báo 

được xác định theo nguyên tắc: Căn cứ đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo sát các 

điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, khí hậu, thời tiết…) và hướng dẫn tại Thông 

tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 và Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 

21/10/2016 của Bộ Quốc phòng. 

4.3. Quy mô công trình 
- Biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm” trên biên 

giới đất liền được thiết kế bằng thép tấm dày 1,5mm, cột bằng thép ống mạ kẽm 

đường kính 100mm, dày 2mm; móng bê tông cốt thép (BTCT) đá 1x2 M200; 

khung biển báo hiệu bằng thép hộp mạ kẽm 30x60x1,4mm; mặt biển, chữ trên biển 

báo được sơn phản quang; nền biển sơn màu xanh, chữ trên biển sơn màu trắng, cột 

sơn phản quang, màu trắng, đỏ; chữ trên biển báo ghi thành ba dòng: Dòng thứ nhất 

bằng tiếng Việt Nam, dòng thứ hai bằng tiếng của nước đối diện, dòng thứ ba bằng 

tiếng Anh. 

+ Biển báo KVBG: 21 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo vành đai Biên giới: 23 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo vùng cấm: 18 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

- Biển báo “khu vực biên giới biển”, “vùng cấm”, “khu du lịch dịch vụ”, 

“nơi neo đậu tàu thuyền” thiết kế bằng thép tấm dày 1,5mm; cột biển bằng thép ống 

mạ kẽm, đường kính 100mm, dày 02mm; móng BTCT đá 1x2 M200; khung biển 

báo hiệu bằng thép hộp mạ kẽm 30x60x1,4mm; mặt biển, chữ trên biển báo sơn 

phản quang; nền biển sơn mầu xanh đen, chữ trên biển sơn mầu trắng; cột biển sơn 

phản quang, mầu trắng, đỏ; chữ trên biển báo ghi thành hai dòng: Dòng thứ nhất 

bằng tiếng Việt Nam, dòng thứ hai bằng tiếng Anh. 
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+ Biển báo KVBG biển: 33 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo Khu du lịch dịch vụ: 01 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo nơi neo đậu tàu thuyền: 03 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo Vùng cấm: 11 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

5. Đánh giá tác động môi trường 

- Môi trường đất: Việc đào đắp từng biển báo sẽ gây ra bụi trong quá trình 

thi công. Ngoài ra lượng chất thải từ công trình cũng có khả năng làm ảnh hưởng 

đến môi trường của khu vực thi công nói chung . 

- Để tránh ảnh hưởng đến môi trường cần phải dự kiến những giải pháp kỹ 

thuật về phương án thi công.  

- Môi trường nước: Việc lắp đặt hệ  thống biển báo trong KVBG đất liền, 

KVBG biển ít ảnh hưởng đến môi trường nước tại vị trí xây dựng và xung quanh. 

- Môi trường không khí: Do nguyên vật liệu thi công phần đế móng biển báo 

không nhiều cộng thêm phần thân trụ và mặt biển được gia công sẵn bằng thép 

không rỉ vì vậy ít có khả năng ảnh hưởng đến môi trường không khí. Trong giai 

đoạn thi công việc di chuyển của xe vận chuyển nguyên vật liệu, máy thi công sẽ 

có giải pháp giảm thiểu phù hợp để tránh ảnh hưởng đến môi trường không khí. 

- Các hệ sinh thái, hệ động thực vật 

+ Mặt tích cực: Cơ sở hạ tầng tốt hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, bảo 

vệ nguồn nước tự nhiên và hệ sinh thái thực vật, động vật tại khu vực thi công 

công trình; 

+ Mặt tiêu cực: Nếu không quản lý chặt chẽ thì công trình sẽ ảnh hưởng 

trực tiếp đến môi trường sinh thái tại khu vực công trình. 

Vì vậy các ngành chức năng cần có biện pháp phát huy mặt tích cực, khắc 

phục mặt tiêu cực để bảo vệ môi trường. 

- Tác động trong quá trình thi công: Vật liệu xây dựng cần có biện pháp 

đảm bảo vệ sinh môi trường. Tổ chức công trường khoa học, hợp lý, không gây ô 

nhiễm nguồn nước và phải có biện pháp xử lý chất thải hợp lý. 

6. Công tác bảo vệ môi trường 

Quá trình tổ chức thi công và vận chuyển thiết bị, phương tiện, nguyên vật 

liệu sẽ gây ra tiếng ồn và bụi. Do đó cần phải áp dụng các biện pháp thích hợp 

nhằm giảm thiểu tiếng ồn và không gây ô nhiễm môi trường.                              

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Biển báo 

khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban QLDA (TM). Th09. 

 

              CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

         Đại tá Nguyễn Bá Thông 

 



 

 

BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 60 /TTr-BCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

         Quảng Nam, ngày10 tháng 01 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án: Biển báo khu vực 

biên giới đất liền và khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Nam 

            

              Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 
   

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

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

Căn cứ Nghị định số 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 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 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc 

phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP 

ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền; 

Căn cứ Thông tư số 162/2016/TTBQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc 

phòng quy định một số điều thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 

03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong 

khu vực biên giới biển; 

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng; 

Căn cứ 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 tư xây dựng công trình; 

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

công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

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

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

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

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh kính trình Uỷ ban nhân dân, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả 
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năng cân đối vốn Dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên 

giới biển với những nội dung sau: 
 I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN 

 1. Tên dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển. 

 2. Dự án nhóm: C. 

 3. Cấp quyết định dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. 

5. Địa điểm xây dựng  
- 14 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang và  huyện Tây Giang; 

- 16 xã, phường biên giới biển thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, 

thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành.  

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.029.550.000 đồng (Hai tỷ, không trăm hai 

mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:   1.681.435.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án:        50.168.000 đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :  152.597.000 đồng. 

- Chi phí khác:          48.705.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng:        96.645.000 đồng. 

(Có Bảng tổng hợp dự toán công trình kèm theo). 

7. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

8. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

9. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương tỉnh.   

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 
 II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

2. Tờ trình thẩm định nguồn vốn.  

3. Báo cáo đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án. 

4. Tờ trình Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kính trình Uỷ ban nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Nam xem xét, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự 

án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban QLDA (TM). Th09. 

 

            CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

         Đại tá Nguyễn Bá Thông 
 

 

 



 

 

BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:59/BC-BCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

       Quảng Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

BÁO CÁO 

  Thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư Dự án: Biển báo khu vực biên giới  

đất liền và khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Nam 

     

               Kính gửi:  

   - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

     

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

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

Căn cứ Nghị định số 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 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 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 của Bộ Quốc 

phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP 

ngày 29/4/2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền; 

Căn cứ Thông tư số 162/2016/TTBQP ngày 21/10/2016 của Bộ Quốc 

phòng quy định một số điều thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 

03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong 

khu vực biên giới biển; 

Căn cứ Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình xây dựng; 

Căn cứ 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 tư xây dựng công trình; 

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

công bố xuất vốn đầu tư xây dựng công trình; 

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

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBDN 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; 
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 Căn cứ hồ sơ Dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên 

giới biển., Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thẩm định chủ trương 

đầu tư của Dự án với những nội dung sau: 

 1. Tên dự án: Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển. 

 2. Dự án nhóm: C 

 3. Cấp quyết định dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam. 

5. Địa điểm xây dựng: 

- 14 xã biên giới thuộc huyện Nam Giang và  huyện Tây Giang. 

- 16 xã, phường biên giới biển thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, 

thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên, huyện Thăng Bình, huyện Núi Thành.   

6. Mục tiêu đầu tư 

Xây dựng mới hệ thống biển báo KVBG đất liền và KVBG biển nhằm 

góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ biên giới và tạo điệu kiện thuận lợi 

cho người, phương tiện hoạt động trên hai tuyến biên giới tỉnh Quảng Nam.  

7. Nội dung đầu tư 

7.1. Tuyến biên giới đất liền 

Qua khảo sát đoạn biên giới đất liền tỉnh Quảng Nam dài 157,422km cần 

phải đầu tư xây dựng mới 62 biển báo các loại. Cụ thể: 

- Biển báo KVBG: 21 biển. 

- Biển báo Vành đai Biên giới: 23 biển. 

- Biển báo Vùng cấm: 18 biển. 

7.2. Tuyến biên giới biển 

Qua khảo sát đoạn biên giới tuyến biển tỉnh Quảng Nam dài 125km cần 

phải đầu tư xây dựng mới 48 biển báo các loại. Cụ thể: 

- Biển báo KVBG: 33 biển. 

- Biển báo khu du lịch dịch vụ: 01 biển. 

- Biển báo nơi neo đậu tàu thuyền: 03 biển. 

- Biển báo Vùng cấm: 11 biển. 

8. Quy mô đầu tư 

8.1. Quy chuẩn thiết kế  

- QCVN 02-2009/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự 

nhiên dùng trong xây dựng. 

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN  2737-1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN  9386-2012: Công trình chịu động đất - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5575-2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN  9379-2012: Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán. 
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8.2. Kỹ thuật 

Việc lựa chọn quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật để xây dựng, lắp đặt biển báo 

được xác định theo nguyên tắc: Căn cứ đánh giá kết quả nghiên cứu, khảo sát các 

điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, khí hậu, thời tiết…) và hướng dẫn tại Thông 

tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28/5/2015 và Thông tư số 162/2016/TT-BQP ngày 

21/10/2016 của Bộ Quốc phòng. 

8.3. Quy mô công trình 

- Biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm” trên biên 

giới đất liền được thiết kế bằng thép tấm dày 1,5mm, cột bằng thép ống mạ kẽm 

đường kính 100mm, dày 2mm; móng bê tông cốt thép (BTCT) đá 1x2 M200; 

khung biển báo hiệu bằng thép hộp mạ kẽm 30x60x1,4mm; mặt biển, chữ trên biển 

báo được sơn phản quang; nền biển sơn màu xanh, chữ trên biển sơn màu trắng, cột 

sơn phản quang, màu trắng, đỏ; chữ trên biển báo ghi thành ba dòng: Dòng thứ nhất 

bằng tiếng Việt Nam, dòng thứ hai bằng tiếng của nước đối diện, dòng thứ ba bằng 

tiếng Anh. 

+ Biển báo KVBG: 21 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo vành đai Biên giới: 23 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo vùng cấm: 18 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

- Biển báo “khu vực biên giới biển”, “vùng cấm”, “khu du lịch dịch vụ”, 

“nơi neo đậu tàu thuyền” thiết kế bằng thép tấm dày 1,5mm; cột biển bằng thép ống 

mạ kẽm, đường kính 100mm, dày 02mm; móng BTCT đá 1x2 M200; khung biển 

báo hiệu bằng thép hộp mạ kẽm 30x60x1,4mm; mặt biển, chữ trên biển báo sơn 

phản quang; nền biển sơn mầu xanh đen, chữ trên biển sơn mầu trắng; cột biển sơn 

phản quang, mầu trắng, đỏ; chữ trên biển báo ghi thành hai dòng: Dòng thứ nhất 

bằng tiếng Việt Nam, dòng thứ hai bằng tiếng Anh. 

+ Biển báo KVBG biển: 33 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo Khu du lịch dịch vụ: 01 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo nơi neo đậu tàu thuyền: 03 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

+ Biển báo Vùng cấm: 11 biển (bằng sắt mạ kẽm sơn phản quang). 

9. Dự kiến tổng mức đầu tư: 2.029.550.000 đồng (Hai tỷ, không trăm hai 

mươi chín triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng:   1.681.435.000 đồng; 

- Chi phí quản lý dự án:        50.168.000 đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :  152.597.000 đồng; 

- Chi phí khác:          48.705.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng:        96.645.000 đồng. 

(Có Bảng tổng hợp dự toán công trình kèm theo). 

10. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới. 

11. Loại cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. 

12. Nguồn vốn: Ngân sách địa phương tỉnh.   
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13. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

14. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án  

Năm 2020: 2.029.550.000 đồng (Hai tỷ, không trăm hai mươi chín triệu, 

năm trăm năm mươi nghìn đồng). 

15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án. 

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kính trình Ủy ban nhân dân, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Biển báo khu 

vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban QLDA (TM). Th09. 

 

            CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

         Đại tá Nguyễn Bá Thông 
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