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BÁO CÁO
Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, 
nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương đối với dự án Đường nối Quốc lộ 
1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam (phụ lục 07);

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND  ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại các Nghị 
quyết số 23/NQ-HĐND và số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021;

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự 
án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 10);

Căn cứ Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường nối 
Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng 
công trình: Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven 
biển Việt Nam;

Thực hiện Công văn số 21/HĐND-VP ngày 06/12/2022 của Thường trực 
HĐND huyện về thống nhất chủ trương bố trí vốn ngân sách huyện cho dự án 
Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam;

UBND huyện Duy Xuyên trình UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Kế hoạch và 
Đầu tư xem xét, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: 
Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam; 
Địa điểm xây dựng: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam theo những nội dung 
chủ yếu sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
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1. Tên dự án: Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường 
ven biển Việt Nam.

2. Nhóm dự án: Nhóm B.
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. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Duy Xuyên.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
7.Tổng mức đầu tư: 567.000.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bảy tỷ 

đồng).
8. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Ngân sách tỉnh.
10. Thời gian thực hiện: 2021-2024.
11. Quy mô dự án:
11.1. Mục tiêu đầu tư: hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; đảm bảo 

giao thông trong khu vực được thông suốt; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương.

11.2. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến 
cầu Trường Giang dài 6,86km; đoạn nối đến QL.14H dài 0,63km và cải tạo 
đoạn cong đầu cầu Trường Giang, với các nội dung như sau:

- Cấp đường: Cấp III đồng bằng, theo TCVN 4054-2005.
- Tốc độ thiết kế 80 km/h; độ dốc dọc lớn nhất 5%.
- Quy mô công trình cầu: Vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL (tuổi thọ 

thiết kế là 100 năm).
- Tần suất lũ thiết kế:
+ Công trình cầu: 1%;
+ Cống và đường: 30% (tương đương mức lũ báo động III).
- Mặt cắt ngang: 12,5 m (nền) = 10,5 m (mặt đường) + 2 x 1,0 m (lề).
- Tim tuyến cách tim đường quy hoạch 6,25 m về phía bên trái.
- Bề rộng cầu: 14,0m = 13,0m (phần xe chạy) + 2 x 0,5m (gờ chắn, lan 

can).
- Kết cấu mặt đường: bê tông nhựa, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc 

=155Mpa.

- Tải trọng thiết kế:
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+ Tính áo đường: trục 120kN;

+ Tính cống tròn: H30-XB80;

+ Tính cầu, cống hộp: HL93.

- Tĩnh không thông thuyền sông Bà Rén: cấp V (BxH = 20x4)m.

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên toàn chiều dài tuyến chính và 
tuyến nhánh.

- Phạm vi giải phóng mặt bằng và cắm mốc lộ giới theo mặt cắt ngang 
quy hoạch rộng 35 m, riêng các đoạn qua khu vực đất trồng lúa thì giải phóng 
mặt bằng theo mặt cắt xây dựng giai đoạn này.

- Diện tích sử dụng đất: khoảng 20,11 ha.

- Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình giao thông, 
cấp II.

- Số bước thiết kế: 02 bước.

11.3. Nội dung thiết kế cơ sở:
a) Phần giao thông:

Về phần tuyến:

- Bình đồ tuyến:

+ Tuyến chính: điểm đầu tuyến tại Km956+876/QL.1, hướng tuyến đi 
mới hoàn toàn, vượt qua sông Bà Rén, điểm cuối đấu nối vào đầu cầu Trường 
Giang hiện trạng (Km4+110/ ĐH6.DX), huyện Duy Xuyên. Chiều dài tuyến 
6,86 km (đã bao gồm chiều dài cầu).

+ Tuyến nhánh: điểm đầu tại Km2+648 của tuyến chính, điểm cuối đấu 
nối vào Quốc lộ 14H (nút giao giữa Đ H3.DX và đường Duy Ph ước - Cẩm 
Kim), chiều dài 0,63 km.

- Trắc dọc: trắc dọc thiết kế tương đương mức lũ báo động III, tương ứng 
tần suất 30%.

- Cắt ngang: nền đường rộng 12,5 m = 10,5 m (mặt đường) + 2x1,0 m (lề 
đất). Gia cố mái taluy âm tại những đoạn có nguy cơ xói lở bằng bê tông.

- Nền đường: đắp đất đầm chặt K.95, riêng trong phạm vi khuôn đường 
đạt độ chặt K.98, các đoạn tuyến qua khu vực đất yếu xử lý bằng giếng cát, kết 
hợp vải địa kỹ thuật.

- Kết cấu mặt đường bê tông nhựa 2 lớp dày 12 cm, móng cấp phối đá 
dăm dày 50 cm.

- Nút giao thông và nút dân sinh:
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+ Nút đầu tuyến tại Km0 giao với Km956+876/QL.1 đầu tư trong dự án 
Đường tránh lũ kết hợp phát triển đô thị Nam Phước, kết nối Trung tâm hành 
chính huyện Duy Xuyên, Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14H (tuyến ĐH20.DX).

+ Phạm vi dự án thực hiện có 04 nút giao, gồm:

(i) 02 nút dạng giản đơn, cùng mức tại Km2+648 (giao với tuyến nối đi đ 
ư ờng QL.14H), Km5+255 (giao với tuyến đường của dự án Đường nối đường 
Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với QL.14H);

(ii) 01 nút cuối tuyến tại Km6+579: Theo quy hoạch hướng đi thẳng qua 
sông Trường Giang đến đường Võ Chí Công nhưng hiện nay đoạn tuyến này 
chưa đầu tư, nên trước mắt kết nối trực tiếp vào đường đầu cầu Trường Giang 
hiện trạng, hướng tuyến từ nút đến cầu Trường Giang hiện trạng là một đường 
thẳng.

(iii) 01 nút dạng nút giao khác mức trực thông tại Km4+185 bằng nhịp 
cầu BTCT DƯL (vượt đường nối ĐH5.DX và ĐH3.DX).

- Kết cấu áo đường của nút giống với tuyến chính.

+ Nút dân sinh: Vuốt nối để đảm bảo êm thuận, kết cấu bằng bê tông xi 
măng hoặc bê tông nhựa.

- Cống thoát nước ngang: Xây dựng 37 cống các loại, trong đó: 01 cống 
hộp 4x(4x3)m; 01 cống hộp 4x(3x2,5)m; 01 cống hộp 1x(3x3)m; 01 cống hộp 
3x(3x2,5)m; 02 cống hộp 3x(2,5x2,2)m; 01 cống hộp 1x(3x2,5)m; 01 cống hộp 
1x(3x2)m; 01 cống hộp 2x(2,5x2,2)m; 02 cống hộp 3x(2x2)m; 10 cống hộp 
2x(2x2)m; 04 cống hộp 1x(2x2)m; 02 cống hộp 2x(2x1,5)m; 01 cống hộp 
2x(1,5x1,5)m; 04 cống hộp 1x(1,5x1,5)m; 01 cống hộp 1x(1,5x1)m và 04 cống 
bản khẩu độ B=1,5m. Kết cấu cống bằng bê tông và bê tông cốt thép.

- Cống thủy lợi: Xây dựng 19 cống các loại, trong đ ó: 16 cống hộp 
1x(1,5x1,5)m; 01 cống hộp 1x(1,5x1)m; 01 cống hộp 1x(1,5x1,2)m và 01 cống 
hộp 2x(1,25x1)m. Kết cấu cống bằng bê tông và bê tông cốt thép.

- Hệ thống an toàn giao thông: Hệ thống biển báo, cọc tiêu, sơn đường, 
hộ lan trên tuyến theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ 
QCVN 41:2019/BGTVT.

b) Phần cầu Km4+421: Cầu dầm super T bằng BTCT DƯL, sơ đồ nhịp 
(39,15+12x40+39,15)m, chiều dài cầu 572,50m.

- Kết cấu thượng bộ:

+ Sơ đồ nhịp (39,15+12x40+39,15) m, mặt cắt ngang gồm 6 dầm Super- 
T dài 38,3m bằng BTCT dự ứng lực 50Mpa. Dầm ngang bằng BTCT 35Mpa. 
Bản mặt cầu bằng BTCT 35Mpa đá 1x2.

+ Lớp phủ mặt cầu bằng BTN dày 7cm. Bệ lan can bằng BTCT, lan can 
tay vịn bằng thép mạ kẽm.
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- Kết cấu hạ bộ:

+ Mố chữ U bằng BTCT 35Mpa. Bệ mố đặt trên hệ cọc khoan nhồi 
BTCT 35Mpa, đường kính 1,2m, mỗi mố bố trí 8 cọc, chiều dài dự kiến mố M1 
dài 54m, mố M2 dài 57m.

+ Trụ cầu dạng chữ T bằng BTCT 35Mpa, bệ trụ đặt trên hệ cọc khoan 
nhồi BTCT 35Mpa, đường kính 1,2 m, mỗi trụ bố trí 6 cọc, riêng các trụ tại 
nhịp thông thuyền bố trí 8 cọc, chiều dài dự kiến từ 54 m đến 57 m.

+ Taluy tứ nón mố cầu gia cố bằng BTCT. Chân khay taluy bằng BTCT 
đặt trên hệ cọc ván BTCT DƯL dài dự kiến 6,0 m.

c) Phần điện chiếu sáng:

c.1) Đường dây chiếu sáng:

- Bố trí hệ thống điện chiếu sáng trên cả hai tuyến chính và tuyến nhánh.

- Đường dây chiếu sáng sử dụng mạng 3 pha 4 dây thiết kế với cấp điện 
áp 380V. Toàn bộ tuyến chiếu sáng được bố trí đi ngầm một bên đường.

- Đấu nối cho hệ thống chiếu sáng vào lưới điện hạ thế có sẵn của ngành 
điện hiện đang đi gần dự án. Có 03 nguồn điện đấu nối chiếu sáng.

- Tủ điện chiếu sáng: Lắp mới 3 tủ điều khiển chiếu sáng để điều khiển  
đóng cắt cho toàn bộ hệ thống chiếu sáng, tủ bằng inox, được đặt trên bệ móng 
bê tông.

- Dây dẫn: Sử dụng cáp đồng ngầm CXV/DSTA-(3x25+1x16)-600V và 
CXV/DSTA-(3x16+1x10)-600V. Cáp lên đ èn dùng dây bọc mềm CVV- 
M(3x2,5)-600V

- Trụ chiếu sáng: Sử dụng cột thép bát giác + cần đơn hoặc đôi, cần cao 2 
m, vươn 1,5 m. Các trụ và cần đèn được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Móng trụ đèn: Sử dụng móng khối bằng bê tông M150 đúc tại chổ.

- Đèn: Sử dụng đèn LED 120W-220V chiếu sáng đường, đèn pha trên trụ 
14m sử dụng đèn LED 200W-220V.

- Tiếp địa: Tiếp địa lặp lại tại các trụ đèn và các tủ điện chiếu sáng.

c.2) Đường dây hạ thế cấp nguồn chiếu sáng:

- Đường dây hạ thế cấp nguồn sử dụng mạng 3 pha 4 dây, trung tính nối 
đất 0,4kV, đấu nối vào lưới điện hạ thế trên không có sẵn của ngành điện. 
Tuyến hạ thế được bố trí đi nổi và đi ngầm.

- Dây dẫn đấu nguồn: Sử dụng cáp vặn xoắn ABC-A(4x50)-600V cho đ ư 
ờng dây trên không và cáp đ ồng ngầm CXV/DSTA-(3x35+1x25)-600V cho 
đường dây cáp ngầm.

- Cột hạ thế: Dùng cột bê tông ly tâm loại PC.I-8,5-160-5.
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- Móng cột: Dùng móng khối bê tông cốt thép kiểu giật cấp loại MT-1.

II. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN:
1. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
Ngày 05/12/2022,UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 

3303/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn dự án đầu tư xây 
dựng công trình: Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường 
ven biển Việt Nam, theo cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh: 396.900.000.000 
đồng và Ngân sách huyện Duy Xuyên: Phần còn lại của dự án: 170.100.000.000 
đồng;

Để thống nhất về cơ cấu nguồn vốn theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3303/QĐ-
UBND ngày 05/12/2022,UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Duy Xuyên 
kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm 
định và trình HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường 
nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam, với cơ 
cấu nguồn vốn cụ thể như sau:

+ Ngân sách tỉnh (70% TMĐT): 396.900.000.000 đồng;

+ Ngân sách huyện Duy Xuyên (30% TMDT): 170.100.000.000 đồng 
(tương đương 30%);

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án:
+ Thời gian thực hiện đã phê duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 

19/4/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam (phụ lục 07): 2021-2024.

+ Thời gian đề nghị điều chỉnh để phù hợp với tiến độ dự án: 2021-2025.

+ Giải trình nội dung đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Phù 
hợp với Nghị quyết 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 đã ban hành và tiến độ triển 
khai thực hiện dự án. Đồng thời hiện nay, dự án mới thực hiện xong giai đoạn 
phê duyệt dự án đầu tư. Trong thời gian đến UBND huyện sẽ khẩn trương tổ 
chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế 
BVTC và dự toán (khoảng 45 ngày); lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ 
thiết kế kế BVTC và dự toán; thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng 
(khoảng 60 ngày) và nhiều gói thầu khác phải tổ chức đấu thầu rộng rãi; dự kiến 
tiến độ thi công xây lắp khoảng 15 tháng. Hơn nữa phải thực hiện bồi thường, 
GPMB, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Do đó, UBND huyện đề 
nghị điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ (2021-2024) thành (2021-2025), 
để đảm bảo phù hợp để huyện tổ chức triển khai dự án đúng tiến độ.
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UBND huyện Duy Xuyên kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư xem xét, trình HĐND tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh 
chủ trương đầu tư dự án: Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và 
đường ven biển Việt Nam với các nội dung nêu trên để UBND huyện có cơ sở 
tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam;
 - Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam;
- Sở tài chính tỉnh Quảng Nam;
- TTHU; TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;

  - Lưu: VT, TCKH (20b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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