
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan                      #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư 
dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao 

đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 3676/TTr-SGTVT ngày 
15/11/2021 của Sở Giao thông vận tải trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút 
giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E. 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 điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án: Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao 
đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 3675/BC-SGTVT ngày 15/11/2021 của Sở 

Giao thông vận tải.
4. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 715/BC-

SKHĐT ngày 10/12/2021 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 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 
đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh 
quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
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- Quyết định số 50/QĐ-HĐND ngày 30/10/2015 của Thường trực HĐND 
tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây 
Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E;

- Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 22/2/2016 của UBND tỉnh phê duyệt 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường nối từ Quốc lộ 1A 
(tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc 
lộ 14E; 

- Công văn số 307/HĐND-VP ngày 01/11/2021 của Thường trực HĐND tỉnh 
về việc chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án do Sở Giao thông 
vận tải làm chủ đầu tư.

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: Không.
3. Hình thức thẩm định: Sở Kế hoạch tự tổ chức thẩm định.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao 

đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.
6. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 1A đến đường 

cao tốc Đà nẵng – Quảng Ngãi, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của 
nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và khu vực phía Đông của 
tỉnh.

7. Nội dung và quy mô đầu tư: 
7.1. Nội dung và quy mô đầu tư (đã được phê duyệt):
Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba cây Cốc) đến 

nút giao đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E, tổng chiều dài 
4.313m, quy mô như sau:

- Đường cấp III đồng bằng theo TCVN4054-2005. Tốc độ thiết kế 80Km/h.
- Bề rộng nền đường 12,0m, mặt đường 7,0m, lề đường 2x2,5m, trong đó gia 

cố lề mỗi bên 2,0m.
- Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi: Eyc ≥ 140 Mpa.
- Tải trọng thiết kế:

+ Tính áo đường: Trục xe 120 kN.
+ Tính cống: H30-XB80.

- Tần suất thiết kế: 4%.
- Quy mô công trình: Vĩnh cửu.
7.2. Nội dung đề xuất điều chỉnh: Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng 

mặt bằng.
8. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
9. Tổng mức đầu tư dự án:
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9.1. Tổng mức đầu tư (đã phê duyệt): 80.000.000.000 đồng.
9.2. Tổng mức đầu tư bổ sung: 23.235.591.000 đồng.
9.3. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 103.235.591.000 đồng (Một trăm lẻ ba 

tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng).
10. Nguồn vốn đầu tư:
- Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát triển kinh tế xã hội 

vùng: 30 tỷ đồng;
- Ngân sách tỉnh: Phần còn lại.
11. Thời gian thực hiện dự án:
11.1. Thời gian thực hiện dự án (đã phê duyệt): Năm 2016-2020.
11.2. Thời gian thực hiện dự án (điều chỉnh): Năm 2016-2022.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

Không.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết điều chỉnh dự án: Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, 

do có sự biến động tăng về các đơn giá đền bù theo thực tế phải chi trả cho các hộ 
dân bị ảnh hưởng dẫn đến làm phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 
dẫn đến làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Do đó, việc điều chỉnh tăng tổng mức 
đầu tư, bổ sung kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Đường 
nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E là cần thiết nhằm đảm bảo mặt bằng xây dựng công 
trình, hoàn thành mục tiêu dự án.

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 điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao 
đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E 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 điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ 80.000.000.000 đồng lên 
103.235.591.000 đồng đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc 
điều chỉnh tại Công văn số 307/HĐND-VP ngày 01/11/2021; được UBND tỉnh 
giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Công văn số 
7941/UBND-TH ngày 09/11/2021.

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 sau điều chỉnh 103.235.591.000 đồng, theo đó dự 

án thuộc nhóm B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
5. Các nội dung điều chỉnh:
a) Quy mô và nội dung đầu tư điều chỉnh:
- Bổ sung chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.
b) Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 103.235.591.000 đồng (Một trăm 

lẻ ba tỷ, hai trăm ba mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng), tăng 
23.235.591.000 đồng so với tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt.

- Nguồn vốn đầu tư tăng thêm: Ngân sách tỉnh.
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c) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
d) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng 

Nam.
đ) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Nguồn vốn đầu tư tăng thêm từ 

nguồn ngân sách tỉnh đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn tại báo cáo số 715/BC-SKHĐT ngày 10/12/2021.

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương 
đầu tư đề nghị thời gian thực hiện dự án điều chỉnh thành năm 2016-2022, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án thành năm 2016-2022.

6. Kiến nghị của đơn vị thẩm định:
- Sau khi chủ trương đầu tư điều chỉnh 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 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) 
đến nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E. 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ Sở;
- TT HĐND tỉnh;
- Sở GTVT;
- Lưu: VT, TĐDA (Toàn).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

                   #ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Công trình: Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao đường 

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E
Địa điểm: Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

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

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án: Đường nối từ Quốc lộ 1A (tại ngã ba Cây Cốc) đến nút giao 

đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với Quốc lộ 14E
2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty CP xây dựng thành công chi nhánh 

Quảng Nam.
4. Mục tiêu của dự án: Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, mục tiêu đầu tư 

dự án là kết giao thông tuyến QL1A đến đường cao tốc, phục vụ nhu cầu đi lại và vận 
chuyển hàng hóa của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và khu 
vực phía đông của tỉnh.

5. Qui mô, công suất: Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,26Km, thiết kế theo tiêu 
chuẩn đường cấp III đồng bằng TCVN4054-2005, tốc độ thiết kế kế 80 Km/h.

6. Nội dung đầu tư chính/các hạng mục đầu tư chính: Xây dựng đường cấp III 
đồng bằng TCVN4054-2005, tốc độ thiết kế kế 80 Km/h; Bề rộng nền đường Bn= 
7,0m(mặt đường)+ 2x2,5m(lề đường) = 12,0m, gia cố lề mỗi bên 2m giống kết cấu 
mặt đường. Hệ  thống điện chiếu sáng dọc một bên đường.

7. Địa điểm dự án: huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
8. Diện tích sử dụng đất: 7,1ha
9. Hình thức quản lý dự án: Ủy quyền quản lý dự án.
10. Các mốc thời gian về dự án:
- Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư: Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 

22/2/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt: 

+ Thời gian bắt đầu: 2016
+ Thời gian kết thúc: 2020

11. Tổng mức đầu tư: 80.157.371.000 đồng (Trong QĐ phê duyệt dự án)
12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình phát 

triển kinh tế xã hội vùng 30 tỷ đồng; phần còn lại ngân sách tỉnh.
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II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Công tác GPMB và tái định cư:

Dự án đi qua xã Bình Quý và thị trấn Hà Lam đến nay công tác bồi thường, 
GPMB thực hiện như sau:

Dự án đi qua xã Bình Quý và thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình. Đến nay, 
công tác bồi thường, GPMB được UBND huyện Thăng Bình phê duyệt phương án 
bồi thường, GPMB với tổng số tiền là 40.092.000.000 đồng. Hiện tại đã bồi thường 
cho đa số các hộ bị ảnh hưởng, chỉ còn tồn tại đoạn làn tăng tốc nằm trên QL.1A từ 
tim nút hướng hướng về phía Tam Kỳ dài 250m có 14 hộ, các trường hợp này đã phê 
duyệt phương án bồi thường về vật kiến trúc, không bồi thường đất nhưng 14 hộ 
không thống nhất và yêu cầu bồi thường phần đất hành lang phía trước nhà dọc 
QL.1A hiện nay. Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 377/TB-
UBND ngày 02/10/2020, điều chỉnh thiết kế làn tăng tốc và cho phép tổ chức nghiệm 
thu các hạng mục hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

2. Tiến độ thực hiện hợp đồng xây lắp:
- Phần xây dựng giao thông: Giá trị Hợp đồng 48,08 tỷ đồng, thời gian thực hiện 

từ 15/10/2016-30/9/2019 (được UBND tỉnh Quảng Nam gia hạn đến tiến độ thi công 
30/9/2019 tại Văn bản số 3333/UBND-KTN ngày 13/6/2019), giá trị thực hiện 
46,94/48,08 tỷ đồng. Đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng 
mục hoàn thành vào 6/2021 theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất (Thông 
báo số 377/TB-UBND ngày 02/10/2020). Còn tồn tại chưa hoàn thành đoạn làn tăng 
tốc và tổ chức giao thông tại nút giao Cây cốc QL1A.

- Phần xây dựng điện:
+ Điện chiếu sáng dọc tuyến đã tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng và bàn giao 

cho địa phương quản lý vận hành từ tháng 8/2019 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 
+ Hạng mục đèn tín hiệu giao thông 3 pha (xanh, đỏ, vàng) tại nút giao Cây Cốc 

là chưa thi công được, do vướng GPMB tuyến Đường nối từ cứu hộ cứu nạn đến 
QL1A (hộ Bà Nuôi, Trương Đi…).

+ Giá trị thưc hiện 3,01/3,899 tỷ đồng,
3. Giá trị thực hiện và giải ngân đến nay
- Lũy kế giá trị khối lượng cả dự án : 94,137 tỷ đồng.
+ Giá trị khối lượng thực hiện các gói thầu : 54,046 tỷ đồng. 
+ Giá trị khối lượng thực hiện GPMB : 40,09 tỷ đồng.
- Lũy kế giá trị giải ngân : 84,062 tỷ đồng.
+ Giá trị giải ngân các gói thầu : 45,277 tỷ đồng.
+ Giá trị giải ngân GPMB       : 38,785 tỷ đồng.

(chi tiết theo phụ lục đính kèm)
4. Chất lượng công việc đạt được: 
Chất lượng công việc đảm bảo yêu cầu, thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn và quy định hiện hành của nhà nước trong quá trình triển khai thi công. 
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5. Các chi phí khác liên quan đến dự án: Chi phí GPMB trong tổng mức đầu tư 
được phê duyệt 18,12 tỷ đồng, dự kiến tổng chi phí GPMB thực tế khoảng 41,199 tỷ 
đồng nay cần được điều chỉnh để đảm bảo thủ tục hoàn thiện dự án.

6. Kế hoạch triển khai thực hiện
Thi công các hạng mục còn lại (Đèn tín hiệu, tổ chức giao thông nút giao QL1A) 

trong năm 2021, không thực hiện làn tăng tốc; kết thúc, nghiệm thu quyêt toán và tất 
toán dự án trong năm Quý I/2022.

III. NỘI DUNG VÀ LÝ DO ĐIỀU CHỈNH
- Nội dung: Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án và thời gian thực hiện dự án từ 

2016-2020 sang từ 2016-2022.
- Lý do: Điều chỉnh tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, do 

phải thực hiện bồi thường theo giá đơn giá cụ thể; hỗ trợ phần đất trong giấy chứng 
nhận nhưng thuộc đất hành lang giao thông theo văn bản số 3138/UBND-KTN ngày 
22/6/2017 của UBND tỉnh; bồi thường hỗ trợ phần nhà chính nằm ngoài phạm vi 
GPMB nhưng không đủ điều kiện ở lại, đất nông nghiệp phần còn lại hình thể xéo 
không đủ điều kiện canh tác theo văn bản số 7233/UBND-KTN ngày 25/12/2017 của 
UBND tỉnh, ... theo các phương án bồi thường đã được phê duyệt và kế hoạch thực 
hiện GPMB số 03/BC-BQLDA ngày 09/6/2021 của Ban QLDA GPMB đường cao 
tốc đến đường CHCN huyện Thăng Bình.

IV. ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH
Mục tiêu đầu tư và hiệu quả dự án không thay đổi sau khi điều chỉnh.

V. KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ:
Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt điều 

chỉnh dự án để triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:
    - Như trên;
    - Sở GTVT;
    - Giám đốc (b/c);
    - Lưu: VT, QLDA1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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