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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở 
đồi Kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 
20/12/2021 của UBND huyện Đông Giang trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt 
lở đồi Kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và 
kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư 
báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường nội 
thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm lâm vào khu dân 
cư thị trấn Prao, 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 509/BC-UBND ngày 20/12/2021 của UBND 

huyện Đông Giang về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm 
lâm vào khu dân cư thị trấn Prao.

4. Báo cáo số 756/BC-SKHĐT ngày 28/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư dự án Đường nội thị 
phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm lâm vào khu dân cư 
thị trấn Prao.

5. Báo cáo số 507/BC-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Đông 
Giang báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 
Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm lâm 
vào khu dân cư thị trấn Prao.

6. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 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. Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2022.
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4. Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và 
kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

5. 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.

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: Ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt 

lở đồi Kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao.
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: Uỷ ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 249.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi chín 

tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: 
- Ngân sách tỉnh: 224 tỷ đồng. 
- Ngân sách huyện Đông Giang: 25 tỷ đồng.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Xây dựng (Theo Công văn số 2047/SXD-QLHT ngày 21/12/2021)
1. Về sự phù hợp với quy hoạch:
- Qua kiểm tra hồ sơ Quy hoạch chung (1/5000) đô thị Prao đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4616/QĐ-UBND ngày 29/12/2017, tuyến đường 
nội thị phía Đông được Quy hoạch với mặt cắt đường Bn=20,5m 
(5,0m+10,5m+5,0m), kí hiệu mặt cắt 2-2. Hướng tuyến và quy mô mặt cắt ngang 
tuyến theo nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư là phù hợp với quy hoạch 
đã được phê duyệt.
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- Phạm vi ranh giới san nền không làm ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng 
đất, không gây tác động đến hiện trạng đất ở và đất công trình công cộng dọc theo 
tuyến (N45-N24-N22-N15) theo quy hoạch được duyệt.

2. Về suất vốn đầu tư theo đề nghị của Sở Kế hoạch & Đầu tư: Khối lượng 
cần phải thực hiện, phương pháp tính toán cơ bản phù hợp, đảm bảo đủ cơ sở để 
xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
Phần chi phí xây lắp cơ bản phù hợp theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình 
được Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Hiện trạng khu vực chân đồi kiểm Lâm dọc theo 

đường Hồ Chí Minh vào mùa mưa thường bị sạt lở, các hộ dân sống ở khu vực 
này mỗi khi mưa lũ lớn phải di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn. Do đó, việc 
đầu tư tuyến đường nội thị kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm lâm 
vào khu dân cư là rất cần thiết, góp phần sắp xếp dân cư chủ động phòng chống 
thiên tai sạt lở. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm 
lâm vào khu dân cư thị trấn Prao 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 quyết nghị tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
lập báo cáo đề xuất tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021. Việc đầu 
tư dự án phù hợp với Quy hoạch chung (1/5.000) đô thị Prao, huyện Đông Giang, 
giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 
số 4616/QĐ-UBND ngày 29/12/2017.

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 249.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
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:
- Xây dựng tuyến nội thị phía Đông thị trấn Prao, chiều dài tuyến khoảng 

2km với quy mô như sau:
+ Theo tiêu chuẩn đường đô thị (TCXDVN 104-2007).
+ Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông xi măng.
+ Tải trọng tính toán: tính áo đường trục xe 10T; tính cống: H30 - XB80; tính 

cầu: HL93.
+ Bề rộng nền đường Bn= 20,5m= 5,0m (vỉa hè) + 10,5m (mặt đường) + 5,0m 

(vỉa hè).
+ Khổ cống bằng bề rộng nền đường.
- Hạ cao trình, san lấp khu vực đồi Kiểm lâm với diện tích khoảng 6,0ha.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
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c) Phạm vi, địa điểm: Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân 

sách tỉnh và ngân sách huyện Đông Giang, theo đó phần vốn ngân sách tỉnh đã 
được thẩm định nguồn vốn cho dự án là 224 tỷ đồng (giai đoạn 2022-2025) tại 
Báo cáo số 756/BC-SKHĐT ngày 28/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; phần 
vốn ngân sách huyện Đông Giang được UBND huyện Đông Giang thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án là 25 tỷ đồng (giai đoạn 2022-2025) 
tại Báo cáo số 507/BC-UBND ngày 20/12/2021.

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 
gian thực hiện dự án năm 2022-2025, qua xem xét báo cáo thẩm định nguồn vốn 
khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tiến độ dự án giai đoạn 
2022-2025.

e) 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, môi trường.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
- Việc khái toán tổng mức đầu tư được lập trên phương pháp khảo sát thiết kế 

sơ bộ để lập dự toán theo định mức đơn giá công việc thực hiện theo quy định nhà 
nước, giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá 
theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư được phê 
duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền.

- Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 
hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 
hiện hành.

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

chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị phía Đông kết hợp hạ cos nền tránh nguy 
cơ sạt lở đồi Kiểm lâm vào khu dân cư thị trấn Prao.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định 
chủ trương đầu tư theo quy định./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND huyện Đông Giang;
- BGĐ Sở
- Lưu: VT, TĐDA (Toàn).

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐÔC

#ChuKyLanhDao
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