
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 1184  /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   09   tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

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

bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 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 Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư dự án Cụm công nghiệp Tây An 1, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm công nghiệp 

Tây An 1 góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

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

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

6. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 20.000.000.000 đồng; 

- Ngân sách huyện: 15.000.000.000 đồng. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư:  

- Đầu tư các tuyến đường nhánh Cụm công nghiệp với tổng chiều dài khoảng 

L=2,35 km với mặt cắt ngang Bnền = 6,0m (lề) + 11,25m (mặt đường) + 6,0m 

(lề) = 23,5m. 

- Cấp đường: Đường phố nội bộ theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 

TCXDVN 104 – 2007. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa; Mô đuyn đàn hồi tối thiểu: Eyc = 

120Mpa; 
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- Hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, nút giao, bó vỉa, vỉa hè và hố 

trồng cây.  

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 20/BC-UBND ngày 05/02/2020 của UBND 

huyện Duy Xuyên. 

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

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

5. Công văn số 310/SKHĐT-TĐDA ngày 06/3/2020 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư. 

6. 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&ĐT, TC, XD, 

TN&MT, CT; 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 
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: 100  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 04 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 

05/02/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về việc thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tây An 1. 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, 

như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư. 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 20/BC-UBND ngày 05/02/2020. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 67/BC-

SKHĐT ngày 27/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 30/BCTĐ-

KCKH ngày 05/02/2020 của Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Duy Xuyên 

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. 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, Sở Công thương. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản số 165/SHKĐT-

TĐDA ngày 13/02/2020 của Sở Kế hoạch và đầu tư.  

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh. 

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

5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ 

đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 20.000.000.000 đồng; 

- Ngân sách huyện: 15.000.000.000 đồng. 

9. 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 Công thương: Tại Công văn số 200/SCT-QLCN ngày 20/02/2020. 

- Đầu tư xây dựng dự án là cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo 

điều kiện các nhà máy hiện hữu sản xuất ổn định, đồng thời thu hút các dự án 

đầu tư đầu tư khác trên địa bàn huyện; 

- Đề nghị điều chỉnh lại nguồn vốn đầu tư gồm: vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 

và vốn ngân sách huyện. 

- Đề nghị bổ sung các hạng mục vào tên báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

cho phù hợp. 

2. Sở Xây dựng: Tại Công văn số 233/SXD-PQH ngày 25/02/2020. 

- Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư chưa nêu sự phù hợp với quy hoạch xây 

dựng các cụm công nghiệp; đề nghị tổng hợp ý kiến của UBND huyện Duy 

Xuyên; 

- Hồ sơ kèm theo báo cáo đề xuất không thể hiện rõ cơ sở đề xuất các căn 

cứ xây dựng bằng tính tổng vốn đầu tư dự kiến. 

* Căn cứ góp ý của các đơn vị, Chủ đầu tư đã hoàn hiện hồ sơ cơ bản phù 

hợp với quy định. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 
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1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Những năm gần đây các nhà đầu tư đến với huyện Duy Xuyên nói chung 

và cụm công nghiệp Tây An 1 nói riêng ngày càng tăng cao với xu hướng chất 

lượng cao và nhu cầu sử dụng đa dạng các cụm công nghiệp, tỉnh có chính sách 

ưu đãi với các nhà đầu tư. Do vậy các cụm công nghiệp đã bắt đầu bộc lộ những 

hạn chế do cơ sở hạ tầng xuống cấp, chưa đa dạng và phong phú, chất lượng các 

dịch vụ chưa cao. Xuất phát từ nhu cầu đó việc đầu tư xây dựng cụm công 

nghiệp đáp ứng những nhu cầu và mong đợi của các nhà đầu tư trong nước và 

các nhà đầu tư nước ngoài, khai thác tiềm năng vốn có góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội địa phương là rất 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 

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:  

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

trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019. 

- Hiện nay UBND huyện Duy Xuyên chưa có hồ sơ quy hoạch chi tiết xây 

dựng Cụm Công nghiệp Tây An 1. Theo ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn 

số 233/SXD-PQH ngày 25/02/2020 thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ 

quy hoạch nêu trên là của UBND huyện Duy Xuyên. Do đó, đề nghị UBND 

huyện Duy Xuyên thực hiện thủ tục nêu trên làm cơ sở để cập nhật, lập hồ sơ dự 

án đầu tư trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định. 

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 35.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C. 

5. Các nội dung khác theo quy định của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư:  

- Đầu tư các tuyến đường nhánh cụm công nghiệp với tổng chiều dài khoảng 

L=2,35 km với mặt cắt ngang Bnền = 6,0m (lề) + 11,25m (mặt đường) + 6,0m 

(lề) = 23,5m. 

- Cấp đường: Đường phố nội bộ theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 

TCXDVN 104 – 2007. 

- Kết cấu mặt đường: Bê tông nhựa; Mô đuyn đàn hồi tối thiểu: Eyc = 

120Mpa; 

- Hệ thống thoát nước ngang, thoát nước dọc, nút giao, bó vỉa, vỉa hè và hố 

trồng cây. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. 

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

sách tỉnh và ngân sách huyện Duy Xuyên là phù hợp và đúng mục tiêu. Phần 

vốn dự kiến bố trí 35.000.000.000  đồng để đầu tư dự án. Trong đó, vốn Ngân 
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sách tỉnh hỗ trợ tối đa là 20.000.000.000 đồng, ngân sách huyện Duy Xuyên là 

15.000.000.000 đồng được bố trí trong 03 năm từ 2020 - 2022 theo Báo cáo 

thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn tại văn bản số 67/BC-SKHĐT ngày 

27/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả 

năng cân đối vốn số 30/BCTĐ-KCKH ngày 05/02/2020 của Phòng Tài chính Kế 

hoạch huyện Duy Xuyên 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 là phù hợp với quy định của 

Luật Đầu tư công. 

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: 

- Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở dự kiến, qua xem xét và so 

sánh các phương án khái toán tổng mức đầu tư sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy 

phương án dự kiến tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng cơ bản phù hợp. Chủ đầu tư lưu 

ý góp ý của Sở Xây dựng về phương pháp lập tổng mức đầu tư theo quy định và 

chuẩn xác giá trị tổng mức đầu tư trong bước lập Dự án đầu tư xây dựng công 

trình 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 Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tây An 1. Kính đề nghị UBND 

tỉnh Quảng Nam xem xét báo cáo cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- Lưu: VT, TĐDA (Bình). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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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: 67 /BC-SKHĐT          Quảng Nam, ngày 27  tháng 02 năm 2020 

 
BÁO CÁO 

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

Dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên 

Hạng mục: Đường nhánh nội bộ và hệ thống thoát nước CCN 

 
Kính gửi: UBND huyện Duy Xuyên. 

 
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 

05/02/2020 của UBND huyện Duy Xuyên về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn dự án Cụm công nghiệp Tây An 1, xã Duy Trung, huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ 

quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn dự án Cụm công nghiệp Tây An 1 với hạng mục đường 

nhánh nội bộ và hệ thống thoát nước CCN, cụ thể 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 09/TTr-UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện Duy 

Xuyên đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cụm công 

nghiệp Tây An 1, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên; 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 20/BC-

UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện Duy Xuyên. 

II. Căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

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

hoạch đầu tư công năm 2020; 

3. Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của 

UBND tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 

17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam; 

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

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

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản. 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Mô tả thông tin chung dự án  

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1 

2. Dự án nhóm: C 

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

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

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư:  35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng). 

Trong đó: 

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ : 20.000.000.000 đồng; 

- Vốn ngân sách huyện  : 15.000.000.000 đồng. 

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

9. Dự kiến phân kỳ đầu tư: 

Đơn vị tính: Đồng 

Năm Ngân sách tỉnh 

Năm 2020 7.000.000.000 

Năm 2021 7.000.000.000 

Năm 2022 6.000.000.000 

Tổng cộng 20.000.000.000 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022 

11. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. 

12. Hình thức đầu tư: Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư. 

II. Tổng hợp ý kiến thẩm định của đơn vị phối hợp 

Ý kiến thẩm định của Sở Tài chính tại Công văn số 388/STC-ĐT ngày 

20/02/2020 với các nội dung sau: 

Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án CCN Tây An 1 thì dự án đầu 

tư xây dựng 05 nhánh tuyến có tổng chiều dài L = 2,35 km, mặt cắt ngang Bn = 

11,25m (mặt) + 12m (vỉa hè) = 23,25m; có tổng mức đầu tư dự kiến 

35.000.000.000 đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh đề nghị thẩm định là 

20.000.000.000 đồng, vốn ngân sách huyện 15.000.000.000 đồng. 

Theo Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc thành lập CCN Tây An 1, CCN này có quy mô diện tích là 60,28 ha. Theo 

quy định tại điểm c khoản 2 điều 7 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 
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17/4/2012 của UBND tỉnh thì CCN Tây An 1 được hỗ trợ mức tối đa không quá 

20 tỷ đồng. 

Chủ đầu tư không cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quy hoạch chi tiết 

CCN Tây An 1 nên Sở Tài chính không đủ thông tin chính xác về dự án. Vì vậy, 

đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với chủ đầu tư về quy hoạch chi tiết CCN 

này và căn cứ Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND, kế hoạch vốn năm 2020 tham 

mưu UBND tỉnh bố trí vốn hỗ trợ dự án cho phù hợp. 

 III. Ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1. Về sự cần thiết đầu tư 

Các tuyến đường nhánh trong CCN được thấm nhập nhựa nhưng nay đã bị 

hư hỏng nặng, một số tuyến là đường đất nên không đáp ứng được nhu cầu đi lại 

cho những doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất tại đây. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng 

hạ tầng Cụm công nghiệp Tây An 1 là rất cần thiết, nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế địa phương theo hướng CN-TMDV-NN, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới của huyện và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. 

2. Về quy mô và nội dung đầu tư 

- Quy mô diện tích: 60,28 ha.  

- Nội dung đầu tư: Đường nhánh nội bộ và hệ thống thoát nước CCN. 

3. Về thời gian đầu tư: Từ năm 2020 đến năm 2022. 

4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Cụm công nghiệp Tây An 1, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên có diện tích 

60,28 ha, phù hợp với đối tượng được hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công 

nghiệp bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh theo điểm c khoản 2 điều 7 Quyết định số 

06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam, với mức hỗ trợ 

tối đa không quá 20 tỷ đồng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh và UBND tỉnh bố trí vốn 

theo danh mục dự án tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 

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

Quảng Nam. 

IV. Kết luận 

Dự án Cụm công nghiệp Tây An 1, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên dự 

kiến tổng mức đầu tư là 35.000.000.000 đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ tối 

đa không quá 20.000.000.000 đồng.  

Về quy hoạch chi tiết xây dựng CCN: Tại Điều 16 Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp quy định trình tự đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN theo các bước như 

sau: 

1. Lập, phê duyệt Báo cáo đầu tư thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. 

2. Lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp. 

3. Lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. 
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4. Tổ chức thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp và quản lý vận hành, khai thác các công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn 

thành. 

Tuy nhiên, hiện nay UBND huyện Duy Xuyên đang thực hiện thủ tục bước 

3 nhưng chưa có hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng CCN Tây An 1. Vì vậy, đề 

nghị UBND huyện Duy Xuyên lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng CCN 

Tây An 1 để đảm bảo hồ sơ theo quy định. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án 

Cụm công nghiệp Tây An 1, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên. Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị UBND huyện Duy Xuyên hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, triển khai 

thực hiện và quyết toán dự án đúng quy định của Luật đầu tư công và các văn bản 

pháp luật có liên quan./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TĐDA, KTN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Nguyễn Hoàng Thanh 

 

 

 



 

 

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:  233 /SXD-PQH 

 V/v ý kiến thẩm định chủ trương 

đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp 

Tây An 1, xã Duy Trung, huyện 

Duy Xuyên và Cụm công nghiệp 

Quế Thọ 3, huyện Hiệp Đức  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Quảng Nam, ngày  25 tháng 02 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 ý kiến thẩm 

định chủ trương đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tây An 1, xã Duy Trung, 

huyện Duy Xuyên và Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, huyện Hiệp Đức, Sở Xây 

dựng có ý kiến sau: 

1. Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng 

Hiện nay, quy hoạch chi tiết (1/500) Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (kể 

cả cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết) thuộc 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện theo Nghị định 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6243/UBND-KTN ngày 

31/10/2018. Theo đó, hai hồ sơ đề nghị đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tây 

An 1, huyện Duy Xuyên và hạ tầng Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, huyện Hiệp 

Đức chưa nêu sự phù hợp với quy hoạch xây dựng các cụm công nghiệp; đề 

nghị tổng hợp ý kiến của UBND huyện Duy Xuyên và UBND huyện Hiệp Đức. 

2. Về đấu nối với Quốc lộ 14E 

Liên quan đến tuyến đường trục chính vào Cụm công nghiệp Quế Thọ 3, vị 

trí đấu nối với Quốc lộ 14E có nằm trong danh mục các điểm đấu nối Quốc lộ 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 05/8/2010; 

về mở rộng đấu nối và tổ chức đấu nối, đề nghị tổng hợp ý kiến của Sở Giao 

thông vận tải. 

3. Về chi phí đầu tư:  

Hồ sơ kèm theo báo cáo đề xuất không thể hiện rõ cơ cở đề xuất các căn cứ 

xây dựng bằng tính tổng vốn đầu tư dự kiến. Trong trường hợp lập bằng phương 

pháp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 (Xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở, kế hoạch 

thực hiện dự án, biện pháp tổ chức thi công định hướng, điều kiện thực tiễn 

thực hiện dự án, các yêu cầu cần thiết khác của dự án và hệ thống định mức, 



 

 

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam. Tel: 0235.3852711; Fax: 0235.3852712 
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đơn giá xây dựng, các chế độ, chính sách liên quan), đề nghị Sở Kế hoạch và 

Đầu tư có ý kiến để các đơn vị lập theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 đê điều chỉnh cho phù hợp. 

 Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng! 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

- UBND huyện Duy Xuyên (p/hợp); 

- UBND huyện Hiệp Đức (p/hợp); 

- Lưu: Vt, Qh, LH6 
(D:\Dropbox\LeHung 2020\Chu truong dau tu\@Ha tang 

CCN Tay An 1 - D.Xuyen  va Que Tho 3 - H.Duc\2020-

CV.doc) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

     

Thư  BPGS EMS Fax Đưa tay 

 Ngô Ngọc Hùng 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  200     /SCT-QLCN 

V/v thẩm định Báo cáo chủ 

trương đầu tư dự án CCN Tây 

An 1, huyện Duy Xuyên. 

            Quảng Nam, ngày  20   tháng 02 năm 2020 

     

           Kính gửi:    Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Sở Công Thương nhận được Công văn số 165/SKHĐT-TĐDA ngày 

13/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án CCN Tây An 1, huyện Duy Xuyên. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở 

Công Thương có ý kiến sau: 

a. Căn cứ pháp lý: 

CCN Tây An 1 được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1435/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2019 với tổng diện tích 60,28ha, vì vậy đủ điều kiện đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật CCN Tây An 1. 

b. Tính cấp thiết phải đầu tư: 

CCN Tây An 1 hiện thu hút 06 dự án đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt 60%, giải quyết 

gần 500 lao động tại địa phương. 

Hiện nay, đường giao thông trong CCN Tây An 1 chưa đáp ứng nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong Cụm. 

Vì vậy, đầu tư xây dựng CCN Tây An 1 là cần thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng 

kỹ thuật, tạo điều kiện các nhà máy hiện trạng sản xuất ổn định, đồng thời  thu hút 

các dự án đầu tư khác trên địa bàn huyện. 

c. Nguồn vốn: 

- Báo cáo dự án đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh 20 tỷ đồng theo quy định 

tại Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc ban hành Quy chế quản lý và ưu đãi đầu tư cụm công nghiệp là chưa phù 

hợp, lý do: Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 đã hết hiệu lực thi 

hành, hiện Sở Công Thương đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Cơ chế mới thay 

thế, vì vậy đề nghị điều chỉnh lại nguồn vốn đầu tư gồm: vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 

và vốn ngân sách huyện. 

- Trong báo cáo thể hiện tổng mức đầu tư dự kiến là 35 tỷ đồng, gồm các hạng 

mục đường giao thông nội bộ và mương thoát nước; đề nghị điều chỉnh lại tên Báo 

cáo đề xuất chủ trương cho phù hợp (bổ sung thêm Hạng mục cụ thể). 

Trên đây là ý kiến của Sở Công Thương, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND huyện Duy Xuyên (t/h);   

- Lưu: VT, QLCN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

                                                                                                        NGUYỄN QUANG THỬ 
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UBND TiNH QUANG NAM CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
SO TA! CHiNH Dc 1p  - T do - Hnh phñc 

S: 388 /STC-ET QuángNam, ngày20 tha'ng 02 nãm 2020 

V/v Tham gia kin v nguèn vn 
và khã näng can dôi von dr an Cim 
cong nghip Tây An 1 

KInh gri: Si K hoch và Du tu tinh Quang Nam. 

S Tài chInE nhân duçc Cong van s 15?/SKHDT-KTN ngày 13/02/2020 cüa 
So Kê hoach và Dâu tu' dê ng tharn gia kiên ye nguôn von và kliâ náng can di 
von ho trcl dâu tu xây dimg cong trmnh Ciirn cong nghip Tây An 1, kern theo TO trInh 
sO 09/TTr-UBND và Báo cáo dê xuât chii tnrong dâu tu so 19/BC-TJBND ngày 
05/02/2020 cüa ngày 05/02/2020 cña UBND huyn Duy xuyên. 

Vn d nay, SO Tài chinh Co kin nhu sau: 

Theo Báo cáo d xut chü tnrang du tu di,r an Ciim cong nghip Tây An 1 do 
TJBND huyn Duy xuyên 1p ngày 05/02/2020 thI dir an dâu tu xây dirrng 05 nhánh 
tuyên có tong chiêu dài L = 2,35Km, m.t cAt ngang Bnên = 11,25m(mt) + 
2x6,Om(via he) = 23,25m, có tong müc dâu tu dr kiên 35.000.000.000 dong, trong do 
von ngân sách tinE (dê ngh thâm djnh): 20.000.000.000 dông, von ngan sách huyn: 
15.000.000.000 dông. 

Theo Quyt dijnh s 1435/QD-UBND ngày 15/5/2019 cUa UBND tinh v vic 
thành 1p Ciim cong nghip Tây An 1, thI Cm Cong nghip nay có quy mô din tIch 
là 60,28 ha. 

Theo quy dijnh t.i dim c khoàn 2 diu 7 Quyt djnh s 06/2012/QD-UBND 
ngày 17/4/2012 cüa UBND tinE ban hành Quy chê quãn 1 và uu drai dâu tu ciirn 
cong nghip trên dja bàn tinh Quáng Narn có nêu: "Dôi vó'i các huyçn (thành phó,) 
dóng bang: Cym cong nghip diçn tIch ti 30 ha tth len, mi'c hO /n tOi dci khOng 
qua 20 tji) dOng". 

Wn nay, chü du tu không cung cp dy dü cac h so', tài 1iu lien quan dn quy 
hoch chi tit ciim cOng nghip nêu trên nên SO Tài chInh không dü thông tin chInE 
xac ye dçr an (05 nhánh tuyên nêu trên CO nAm trong cim cong nghip hay không, có 
phü hgp vOi quy rnô quy hoich duçxc duyt hay không) dê tham gia thâm djnh nguôn 
von dâu tu. 

Do vy, SO Tài chInh d nghj SO K hoch và D.0 tu lam vic ci th vOi chü du 
tu v quy hoch chi tiêt crn cong nghip nêu trên. Trên CO SO dO, cn cii quy chê 
quail 1 và u'u dài dâu tu crn cong nghip trên dja bàn tinE theo Quyêt djnh sO 
06/201 2/QD-UBND ngày 17/4/2012 cña UBND tinh Va kê hoach von näm 2020 bô 
trI Cho cong tác nay, SO Kê hoach và Dâu tix tham mru UBND tinh bO trI von ho tro 
dánchophühcip. 



Tuân 

Trên day là kin tham gia cüa Sâ Tài chirih, kmnh gri S K hoch và Du tu 
xem xét, tong hp./. 

Noinhin: 
- Nhu trén; 
- UBND tinh (báo cáo); 

UBND huyn Duy xuyên; 
- Luu: VT, TCDT. 
(D: !May Chien\!cong trinh\!nam 2020\ Van 
ban Cong van gui So KHDT ye tham dinh nguon 
von Du an Cum congnghiep TayAn Idocx 

icr. GL4M BOC 
PHO GIM DOC 



 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO 

ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

Công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1 

Địa điểm: xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN DUY XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 19/BC-UBND 

           

 Duy Xuyên, ngày 05 tháng 02 năm  2020 
 

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng  

Công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1 

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

 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

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

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

hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 

31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 

công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ về về sửa 

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

Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP 

ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế 

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

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; 

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

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

bộ phận kết cấu công trình năm 2017; 

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

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

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

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

sách nhà nước năm 2020; 

UBND huyện Duy Xuyên kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoach và Đầu tư 

tỉnh Quảng Nam thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: 

Cụm công nghiệp Tây An 1, với các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C.  

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

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

5. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 
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6.1 Dự kiến tổng mức đầu tư: 35.000.000.000 đồng. 

6.2 Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tinh hỗ trợ 20 tỷ đồng, phần còn lại ngân 

sách huyện. 

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

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

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

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ; 

1.1 Sự cần thiết phải đầu tƣ: 

Những năm gần đây lượng khách hàng và các nhà đầu tư đến với huyện 

Duy Xuyên nói chung và cụm công nghiệp Tây An 1 nói riêng ngày càng tăng 

cao với xu hướng chất lượng cao và nhu cầu sử dụng đa dạng các cụm công 

nghiệp, tỉnh có chính sách ưu đãi với các nhà đầu tư. Do vậy các cụm công 

nghiệp đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế do cơ sở hạ tầng xuống cấp, chưa đa 

dạng và phong phú, chất lượng các dịch vụ chưa cao. 

 Xuất phát từ nhu cầu đó việc đầu tư xây dựng cụm công nghiệp đáp ứng 

những nhu cầu và mong đợi của các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư 

nước ngoài, khai thác tiềm năng vốn có ,tạo ra các cảnh quan mới, góp phần xây 

dựng, bảo vệ và khai thác các nguồn tài nguyên về quỹ đất là rất cần thiết. Góp 

phần phát triển kinh tế. 

 Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Cụm công nghiệp Tây An 1 

là hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay.  

1.2. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án: 

+ Vị trí địa lý: 

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

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

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

- Phía Ðông giáp biển Ðông. 

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

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

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

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

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

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

+ Điều kiện tự nhiên: 

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

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

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

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

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

đậm và không kéo dài.  
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Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 25,9 
0
C; cao nhất vào các tháng 6, 7, 

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

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

2
/ngày. Độ ẩm không khí trung 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đông , với tốc độ trung bình từ 2 đến 3 m/s. Trong những ngày có gió Tây khô 

nóng tốc độ gió tương đối mạnh đạt từ 4 dến 6 m/s, một số trường hợp có bão, 

tốc độ lên tới 40m/s. 

1.3. Tình hình Kinh tế - Xã hội: 

+ Hiện trạng kinh tế-xã hội: 

- Hiện trạng sử dụng đất: 

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

đất như sau: 

* Ðất NN   : 31,21%. 

* Ðất Lâm Nghiệp  : 39,70% 

* Ðất chuyên dùng : 8,43% 

* Ðất ở   : 8,23% 

* Ðất chưa sử dụng    : 3,86% 

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

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

người/km
2
.  

+ Tình hình sản xuất: 

Lĩnh vực Nông - Lâm - Ngƣ nghiệp: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tỷ đồng, tăng 4,11% so với cùng kỳ. 
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Công tác dồn điền đổi thửa, cải tạo chỉnh trang đồng ruộng, bê tông hoá 

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

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

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

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

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

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

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

con, tăng 3,5%. Đã tiến hành tiêm phòng vụ Xuân: 9.450 liều vắc xin LMLM 

(đạt 70%) và 6.623 liều vắc xin tụ huyết trùng (đạt 49%) trên đàn trâu bò; tiêm 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

với kế hoạch. 

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

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

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

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

Sản xuất CN-TTCN:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

giá trị 94,8 tỷ đồng góp phần giữ ổn định giá trị ngành dệt vải sợi. Ngành dệt gặp 
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nhiều khó khăn, giá trị ngành dệt tiếp tục sụt giảm, chỉ đạt khoảng 70% so với 

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

định hơn như may mặc. 

+ Thực trạng về cơ sở hạ tầng chung của huyện: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Thực trạng cơ sở hạ tầng tại tuyến đƣờng: 

Hiện trạng các đường nhánh bằng thấm nhập nhựa đã bị hư hỏng nặng, 

một số tuyến là đường đất, hai bên tuyến đã xây dựng nhà máy, xí nghiệp. 

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

hoạch, kế hoạch đầu tư: 

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

đi lại và vận chuyển hàng hóa của các nhà máy, xí nghiệp. Các văn bản chỉ đạo 

liên quan. 

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

2.1. Mục tiêu đầu tƣ: 

- Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp Tây An 1. 

 - Đóng góp vào sự thay đổi về cảnh quan cụm công nghiệp. 

Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cho cụm công 

nghiệp Tây An 1 là hết sức cần thiết. 

2.2. Quy mô đầu tƣ:   

 - Cấp đường: Đường phố nội bộ theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 

TCXDVN 104 - 2007, với các chỉ tiêu sau. 

 - Tốc độ thiết kế: 40 Km/h; 
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 - Dốc dọc lớn nhất: Theo cao quy hoạch; 

 - Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: Theo quy hoạch; 

 - Độ dốc siêu cao tối đa: Iscmax = 6%; 

 - Bán kính đường cong đứng tối thiểu: Rmin lõm = 700m, Rmin 

lồi=800m; 

 - Mặt cắt ngang: 

  + Bê rộng nền đường   : 23,25m 

  + Bề rộng mặt đường   : 11,25m 

  + Bề rộng vỉa hè    : 6,0+6,0=12,0m 

 - Kết cấu mặt đường     : Bê tông nhựa 

 - Mô đuyn đàn hồi tối thiểu    : Eyc = 120Mpa; 

- Chiều dài tuyến khoảng L=2,35 Km bao gồm 5 tuyến nhánh: 

+ Tuyến nhánh: N7 – N5 – N17 có chiều dài khoảng 0,63Km, điểm đầu  

giao đường nhựa ĐH7, điểm cuối tại nút quy hoạch N17. 

+ Tuyến nhánh: N7 – N24 – N23 – N22 có chiều dài khoảng 0,72Km, 

điểm đầu  giao đường nhựa ĐH7, điểm cuối tại nút quy hoạch N22. 

+ Tuyến nhánh: N10 – N15 có chiều dài khoảng 0,62Km, điểm đầu và 

điểm cuối giao với đường nhựa hiện trạng. 

+ Tuyến nhánh: N14 – N16 có chiều dài khoảng 0,150Km, điểm đầu  giao 

đường nhựa hiện trạng, điểm cuối hết phạm vi đường cũ hiện trạng. 

+ Tuyến nhánh: N4 – N10 có chiều dài khoảng 0,23Km, điểm đầu và 

điểm cuối giao với đường nhựa hiện trạng. 

- Trắc dọc: Thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường, cao độ  

theo quy hoạch được duyệt và các vị trí đấu nối đường hiện trạng. 

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước ngang bằng cống hộp và cống tròn bê 

tông cốt thép.  

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc. 

- Nút giao: Dạng nút cùng mức, kết cấu mặt đường theo kết cấu mặt đường 

tuyến; 

- Thiết kế mới bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây. 

3. Địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

3.1. Địa điểm: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

3.2. Phạm vi đầu tư: Các tuyến đường giao thông thuộc khu quy hoạch cụm 

công nghiệp Tây An 1. 

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

TƢ, KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VIỆC 
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HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN 

DỰ ÁN: 

1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ: 

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

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng công trình; Công văn số 1798/SXD-VP ngày 30/10/2019 của 

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

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

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

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

dựng. 

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

VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. 

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

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

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

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

đặt. 

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

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

các nhà cung cấp. 

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

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

Nam. 

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

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

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

Nam. 

- Quyết định số 452/QĐ-UNBD tỉnh Quảng Nam ngày 03/02/2015 về việc 

công bố xếp loại đường bộ các tuyến tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh để xác định 

cước vận tải đường bộ từ năm 2015. 

- Quyết định số 640/QĐ-BGTVT của Bộ giao thông vận tải ngày 04/4/2011 

về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011. 

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

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

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

19/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam. 

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

công bố Định mức chi phí quản lý Dự án và tư vấn đầu xây dựng công trình. 
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- Thông tư số 09/2016/TT-BTC, ngày 18/01/2016 về việc quy định quyết 

toán Dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

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

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

tư xây dựng. 

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

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

dựng. 

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

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

1.2. Tổng mức đầu tƣ dự án: 

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

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Công văn số 1798/SXD-VP ngày 

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

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

phủ. 

* Tổng mức đầu tư xác định theo khái toán chi tiết các hạng mục công trình 

xây dựng: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ  đồng), trong đó: 

1 Chi phí xây dựng : 29.466.225.000 đồng 

2 Chi phí quản lý dự án : 651.155.000 đồng 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 1.816.348.000 đồng 

4 Chi phí khác : 438.828.000 đồng 

5 Chi phí dự phòng. : 2.627.444.000 đồng 

(chi tiết có bảng biểu kèm theo) 

* Tổng mức đầu tư xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo 

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

54.776.748.000 đồng, trong đó: 

TT Hạng mục Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng 45.707.500.000 

2 Chi phí quản lý dự án 955.662.000 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.455.726.000 

4 Chi phí khác 678.156.000 

5 Chi phí dự phòng 4.979.704.000 

 (chi tiết có bảng biểu kèm theo) 
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* So sánh trong 2 trường hợp, kiến nghị chọn giá trị 35 tỷ đồng để xem xét 

phê duyệt chủ trường đầu tư. 

 

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

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

- Phần vốn đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ: 20.000.000.000 đồng (theo 

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012). 

- Phần còn lại ngân sách huyện đảm bảo. 

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

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

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

TẬP TRUNG, CÓ HIỆU QUẢ 

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

2. Xây dựng công trình: Năm 2020 - 2021 

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

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

TT Khoản mục chi phí 
Ký 

hiệu 
Cách tính Thành tiền 

I Chi phí Xây dựng Gxd G1+…+G7 29,466,225,000 

1 Nền, mặt đường G1  12,128,235,000 

2 Bó vỉa, vỉa hè G2  3,118,974,000 

3 Cống thoát nước ngang G4  1,729,160,000 

4 
Hệ thống thoát nước 

dọc 
G5 

 
9,716,860,000 

6 Cống kỹ thuật G6  1,879,130,000 

7 TCGT, hố trồng cây G7  893,866,000 

II Chi phí Quản lý dự án Gql 2.428 %*Gxd/1,1 651,155,000 

III Chi phí Tƣ vấn ĐTXD Gtv Tv1+…+Tv8 1,816,348,000 

1 
Chi phí khảo sát lập báo 

cáo NCKT 
Tv1 Tạm tính 225,524,000 

2 

Chi phí lập báo cáo 

NCKT Tv2 0.599 %*Gxd 176,581,000 
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TT Khoản mục chi phí Ký 

hiệu 

Cách tính Thành tiền 

3 

Chi phí khảo sát bước 

thiết kế BVTC Tv3 Tạm tính 135,000,000 

4 

Chi phí thiết kế bản vẽ 

thi công Tv4 1.219 %*Gxd 359,274,000 

5 

Chi phí thẩm tra thiết kế 

BVTC – dự toán Tv5 0.273 %*Gxd 80,490,000 

6 

Chi phí lựa chọn nhà 

thầu thi công xây dựng Tv6 0.220 %*Gxd 64,825,000 

7 

Chi phí giám sát thi 

công xây dựng Tv7 2.622 %*Gxd 772,654,000 

  8 

Chi phí lựa chọn nhà 

thầu tư vấn giám sát thi 

công 

Tv8 0.20 %*Tv7 2,000,000 

IV Chi phí Khác Gk K1+…+K10 438,828,000 

1 
Lệ phí thẩm định dự án 

ĐTXD 
K1 0,012 %*TMĐT 10,627,000 

2 Lệ phí thẩm định TK K2 0,029 *Gxd 7,768,000 

3 
Lệ phí thẩm định dự 

toán 
K3 0,028 *Gxd 7,500,000 

4 
Chi phí bảo hiểm công 

trình 
K4 0,215 *Gxd 63,352,000 

5 

Phí thẩm định hồ sơ 

mời thầu thi công xây 

lắp 

K5 0,05 *Gxd 14,733,000 

6 

Phí thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu xây 

lắp 

K6 0,05 *Gxd 14,733,000 

7 
Phí thẩm định hồ sơ 

mời thầu giám thi công 
K7 0,05 *Ggsxd 1,000,000 

8 

Phí thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu giám 

sát 

K8 0,05 *Ggsxd 1,000,000 

9 Chi phí kiểm toán K9 0,639 %*TMĐT*1,1 246,015,000 
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TT Khoản mục chi phí Ký 

hiệu 

Cách tính Thành tiền 

10 
Chi phí thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán 
K10 0,412 %*TMĐT*50% 72,100,000 

V Chi phí Dự phòng Gdp 10.00 %*(I+II+III+IV) 2,627,444,000 

VI Tổng Cộng TMĐT (I+II+III+IV+V+VI) 35,000,000,000 

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

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

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

Khu vực xây dựng dự án chủ yếu là đất đất vườn và đất trồng cây hằng 

năm hai bên, nên việc tác động đến môi trường, xã hội không ảnh hưởng đến 

dân sinh, cũng như các hoạt động khác. Đây là dự án đầu tư xây dựng công trình 

giao thông, phục vụ nhu cầu dân sinh. Do vậy, khi hoàn thành nó sẽ góp phần 

tích cực đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. 

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

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

vùng chịu tác động gián tiếp. 

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

xây dựng các công trình giao thông theo tiêu chuẩn 22TCN 242-98 của Bộ Giao 

thông vận tải. 

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

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

động tới mức có thể chấp nhận được. 

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

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

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

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

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

xuất hiện hành động đó. 

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

hồi môi trường bị ảnh hưởng. 

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

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

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

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

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

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

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

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

* Biện pháp giảm thiểu:  

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

rắn không được đốt ngoài trời, các biện pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu tác 

động, thậm chí ngừng thi công cho đến khi điều kiện thích hợp được thiết lập. 

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

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

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

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

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

dân cư trong vùng dự án. 

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

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

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

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

hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, tăng 

cường kết nối và giao thương hàng hóa, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản phục 

vụ phát triển sản xuất và cải thiện đời sống của nhân dân địa phương và các 

vùng lân cận. 

- Việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Tây An 1 nhằm dịch chuyển cơ 

cấu kinh tế địa phương theo hướng CN-TMDV-NN, góp phần hoàn thành các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện; giải quyết công ăn việc làm cho lao 

động địa phương, làm giảm tệ nạn xã hội, góp phần tăng nguồn thu cho ngân 

sách địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hạ tầng xã hội 

khác. 

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

tính chất tương tự. 

2.2. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án:  

- Việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Tây An 1 nhằm dịch chuyển cơ 

cấu kinh tế địa phương theo hướng CN-TMDV-NN, góp phần hoàn thành các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện; giải quyết công ăn việc làm cho lao 

động địa phương, làm giảm tệ nạn xã hội, góp phần tăng nguồn thu cho ngân 

sách địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hạ tầng xã hội 

khác 

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

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



 14 

VIII. PHÂN CHIA DỰ ÁN THÀNH PHẦN 

Tổ chức đầu tư xây dựng trong 1 giai đoạn. 

IX. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

2. Cơ quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

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

4. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Năm 2020. 

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

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:  

Trên đây là nội dung đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Cụm công 

nghiệp Tây An 1. UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu 

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

để chủ đầu tư thực hiện các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Lưu: VT, TCKH, Việt(10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bốn 

 

          
 

 



1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DUY XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 20/BC-UBND Duy Xuyên, ngày 05 tháng 02 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

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

Công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1 

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

 
 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1; 

Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến; địa điểm: Xã Duy Trung, 

huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; 

Các tài liệu liên quan khác. 

II. Các tài liệu liên quan khác 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

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

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

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP 

ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ 

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

10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của 

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

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

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

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

bộ phận kết cấu công trình năm 2017; 

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

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

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

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

ngân sách nhà nước năm 2020. 
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III. Tổ chức thẩm định: 

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

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Không. 

PHẦN THỨ HAI 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH 

I. Mô tả thông tin chung của dự án: 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1  

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

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

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

- Cấp đường: Đường phố nội bộ theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 

TCXDVN 104 - 2007, với các chỉ tiêu sau. 

- Tốc độ thiết kế: 40 Km/h; 

- Dốc dọc lớn nhất: Theo cao quy hoạch; 

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: Theo quy hoạch; 

- Độ dốc siêu cao tối đa: Iscmax = 6%; 

- Bán kính đường cong đứng tối thiểu: Rmin lõm = 700m, Rmin 

lồi=800m; 

- Mặt cắt ngang: 

  + Bê rộng nền đường   : 23,25m 

  + Bề rộng mặt đường   : 11,25m 

  + Bề rộng vỉa hè    : 6,0+6,0=12,0m 

- Kết cấu mặt đường     : Bê tông nhựa 

- Mô đuyn đàn hồi tối thiểu    : Eyc = 120Mpa; 

- Chiều dài tuyến khoảng L=2,35 Km bao gồm 5 tuyến nhánh: 

+ Tuyến nhánh: N7 – N5 – N17 có chiều dài khoảng 0,63Km, điểm đầu  

giao đường nhựa ĐH7, điểm cuối tại nút quy hoạch N17. 

+ Tuyến nhánh: N7 – N24 – N23 – N22 có chiều dài khoảng 0,72Km, 

điểm đầu  giao đường nhựa ĐH7, điểm cuối tại nút quy hoạch N22. 

+ Tuyến nhánh: N10 – N15 có chiều dài khoảng 0,62Km, điểm đầu và 

điểm cuối giao với đường nhựa hiện trạng. 

+ Tuyến nhánh: N14 – N16 có chiều dài khoảng 0,150Km, điểm đầu  

giao đường nhựa hiện trạng, điểm cuối hết phạm vi đường cũ hiện trạng. 

+ Tuyến nhánh: N4 – N10 có chiều dài khoảng 0,23Km, điểm đầu và 

điểm cuối giao với đường nhựa hiện trạng. 

- Trắc dọc: Thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường, cao độ  
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theo quy hoạch được duyệt và các vị trí đấu nối đường hiện trạng. 

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước ngang bằng cống hộp và cống tròn 

bê tông cốt thép.  

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc. 

- Nút giao: Dạng nút cùng mức, kết cấu mặt đường theo kết cấu mặt 

đường tuyến; 

- Thiết kế mới bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây. 

5. Tổng vốn thực hiện dự án: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ  đồng).  

Trong đó: 

 

Chi phí xây dựng : 29.466.225.000 đồng 

 Chi phí quản lý dự án : 651.155.000 đồng 

 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 1.816.348.000 đồng 

 Chi phí khác : 438.828.000 đồng 

 Chi phí dự phòng. : 2.627.444.000 đồng 

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

- Phần vốn đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ: 20.000.000.000 đồng (theo 

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012). 

- Phần còn lại ngân sách huyện đảm bảo. 

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

II. Ý kiến thẩm định: 

1. Việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Tây An 1 nhằm dịch chuyển 

cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng CN-TMDV-NN, góp phần hoàn thành 

các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện; giải quyết công ăn việc làm 

cho lao động địa phương, làm giảm tệ nạn xã hội, góp phần tăng nguồn thu cho 

ngân sách địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hạ tầng xã 

hội khác. 

2. Mục tiêu của dự án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

3. Nội dung và quy mô đầu tư: Phù hợp với nhu cầu phát triển của Cụm 

công nghiệp. 

4. Hình thức đầu tư phù hợp với Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014 và các nghị định hưỡng dẫn. 

5. Phạm vi, địa điểm thực hiện dự án: Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên. 

6. Thời gian thực hiện dự án phù hợp với quy mô, tính chất dự án. 

7. Nguồn vốn đầu tư: Phù hợp nội dung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu 

tư công năm 2020 và Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của 

UBND tỉnh. 

8.  Hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

Dự án đầu tư nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
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III. Kết luận: 

Việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Tây An 1 nhằm dịch chuyển cơ 

cấu kinh tế địa phương theo hướng CN-TMDV-NN, góp phần hoàn thành các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện; giải quyết công ăn việc làm cho 

lao động địa phương, làm giảm tệ nạn xã hội, góp phần tăng nguồn thu cho 

ngân sách địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hạ tầng xã 

hội khác. Dự án đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn, 

khả năng cân đối vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Lưu: VT, TCKH, Việt(10b). 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       KT. CHỦ TỊCH 

        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Bốn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DUY XUYÊN 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 10/TTr-UBND Duy Xuyên, ngày 05 tháng 02 năm 2020 
 
 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư  

Công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1 

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

 
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

  
 

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

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ 

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

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

kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP 

ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ 

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

10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của 

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

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

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

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

tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017; 

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

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

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

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

ngân sách nhà nước năm 2020; 

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

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

dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1; Địa điểm: Xã Duy Trung, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam theo những nội dung chủ yếu sau: 
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I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cụm công nghiệp Tây An 1  

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

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

Quảng Nam. 

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

- Cấp đường: Đường phố nội bộ theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị 

TCXDVN 104 - 2007, với các chỉ tiêu sau. 

- Tốc độ thiết kế: 40 Km/h; 

- Dốc dọc lớn nhất: Theo cao quy hoạch; 

- Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn: Theo quy hoạch; 

- Độ dốc siêu cao tối đa: Iscmax = 6%; 

- Bán kính đường cong đứng tối thiểu: Rmin lõm = 700m, Rmin 

lồi=800m; 

- Mặt cắt ngang: 

  + Bê rộng nền đường   : 23,25m 

  + Bề rộng mặt đường   : 11,25m 

  + Bề rộng vỉa hè    : 6,0+6,0=12,0m 

- Kết cấu mặt đường     : Bê tông nhựa 

- Mô đuyn đàn hồi tối thiểu    : Eyc = 120Mpa; 

- Chiều dài tuyến khoảng L=2,35 Km bao gồm 5 tuyến nhánh: 

+ Tuyến nhánh: N7 – N5 – N17 có chiều dài khoảng 0,63Km, điểm đầu  

giao đường nhựa ĐH7, điểm cuối tại nút quy hoạch N17. 

+ Tuyến nhánh: N7 – N24 – N23 – N22 có chiều dài khoảng 0,72Km, 

điểm đầu  giao đường nhựa ĐH7, điểm cuối tại nút quy hoạch N22. 

+ Tuyến nhánh: N10 – N15 có chiều dài khoảng 0,62Km, điểm đầu và 

điểm cuối giao với đường nhựa hiện trạng. 

+ Tuyến nhánh: N14 – N16 có chiều dài khoảng 0,150Km, điểm đầu  

giao đường nhựa hiện trạng, điểm cuối hết phạm vi đường cũ hiện trạng. 

+ Tuyến nhánh: N4 – N10 có chiều dài khoảng 0,23Km, điểm đầu và 

điểm cuối giao với đường nhựa hiện trạng. 

- Trắc dọc: Thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường, cao độ  

theo quy hoạch được duyệt và các vị trí đấu nối đường hiện trạng. 

- Xây dựng mới hệ thống thoát nước ngang bằng cống hộp và cống tròn 

bê tông cốt thép.  
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- Xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc. 

- Nút giao: Dạng nút cùng mức, kết cấu mặt đường theo kết cấu mặt 

đường tuyến; 

- Thiết kế mới bó vỉa, vỉa hè, hố trồng cây. 

5. Tổng mức đầu tư dự kiến: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ  đồng).  

Trong 

đ

ó

: 

 

Chi phí xây dựng : 29.466.225.000 đồng 

 Chi phí quản lý dự án : 651.155.000 đồng 

 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 1.816.348.000 đồng 

 Chi phí khác : 438.828.000 đồng 

 Chi phí dự phòng. : 2.627.444.000 đồng 

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

- Phần vốn đề nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ: 20.000.000.000 đồng (theo 

Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/4/2012). 

- Phần còn lại ngân sách huyện đảm bảo. 

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

8. Các nội dung khác: 

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

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

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

hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, tăng 

cường kết nối và giao thương hàng hóa, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản phục 

vụ phát triển sản xuất và cải thiện đời sống của nhân dân địa phương và các 

vùng lân cận. 

- Việc đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Tây An 1 nhằm dịch chuyển cơ 

cấu kinh tế địa phương theo hướng CN-TMDV-NN, góp phần hoàn thành các 

tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện; giải quyết công ăn việc làm cho 

lao động địa phương, làm giảm tệ nạn xã hội, góp phần tăng nguồn thu cho 

ngân sách địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hạ tầng xã 

hội khác. 

8.2. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án:  

- Phục vụ vận tải, lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, kinh tế - xã hội. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng tăng cường lao động 

sản xuất , nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, giảm 

nghèo bền vững và hướng đến làm giàu trên quê hương. 

- Hoàn thiện và phát triển cơ sở ha ̣tầng giao thông theo quy hoạch đã định. 

- Phục vụ công tác quốc phòng - an ninh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trong 

điều kiện khẩn cấp hoặc khi có lũ lụt, mưa bão. 

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

biến đổi khí hậu đối với môi trường sống của con người. 
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II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO: 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

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

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

sách huyện; 

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

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

đầu tư thực hiện các bước tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC; 

- Lưu: VT, TCKH, Việt(10b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bốn 
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