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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 720  /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 18  tháng 02 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án  

Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh 

 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

Sau khi xem xét đề nghị của UBND huyện Đông Giang tại Tờ trình số 

206/TTr-UBND ngày 31/12/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 44/BC-

SKHĐT ngày 11/02/2020 và hồ sơ kèm theo; căn cứ Luật Đầu tư công ngày 

13/6/2019 và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh; với 

các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị 

sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

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

Nam. 

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

6. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.996.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm 
chín mươi sáu triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 9.930.000.000 đồng; 

- Ngân sách huyện Đông Giang: Bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: 

- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 3,0 Km. 

- Cấp đường: Đường giao thông cấp B theo TCVN 10380:2014. 
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- Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 5,0m; bề rộng mặt đường 3,5m; trên 

tuyến bố trí các đoạn tránh xe dài từ 10-30m, chiều rộng đoạn mở thêm 3,0m;  

- Kết cấu mặt đường: Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm. 

- Tải trọng tính toán: 

+ Tính áo đường: Trục xe 6 tấn. 

+ Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80.  

- Xây dựng hệ thống rãnh dọc, cầu bản, cống thoát nước ngang; gia cố rãnh 

dọc tại các đoạn có độ dốc lớn, bố trí các hạng mục an toàn giao thông và các 

hạng mục phụ trợ khác. 

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 480/BC-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

huyện Đông Giang; 

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

44/BC-SKHĐT ngày 11/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. 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 và ĐT, TC, GTVT, NN và PTNT; 

- UBND huyện Đông Giang;  

- Lưu: VT, KTTH, KTN.               
(E:\Dropbox\HUNG\Giao thong\To Trinh\TT 2020\02 17. TTr HDND QD chu truong dau tu du an Duong 

vao khu san xuat thon A Dinh )                                     

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: 44 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 11 tháng 02 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 206/TTr-UBND ngày 31/12/2019 

của UBND huyện Đông Giang trình quyết định chủ trương đầu tư dự án: Đường 

vào khu sản xuất thôn A Dinh; kèm theo Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh; 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 kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 18/BC-

SKHĐT ngày 14/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn đầu tư phần 

ngân sách huyện số 478/BC-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông 

Giang. 

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 480/BCTĐ-UBND ngày 31/12/2019 của 

UBND huyện Đông Giang. 

4. 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 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

khóa IX, kỳ họp thứ 13 về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 06 tháng tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh;  



 2 

- Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng 

giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi. 
 

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 Giao thông, Nông nghiệp và PTNT. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 
1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

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

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Đông Giang. 

6. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

7. Tổng mức đầu tư:  14.996.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi 

sáu triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 9.930 triệu đồng; 

- Ngân sách huyện Đông Giang: Bố trí thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng và đầu tư phần còn lại của dự án. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Giao thông. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công. 

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

1. Sở Giao thông (Công văn số 3218/SGTVT-KCHT ngày 12/12/2019): 

- Thống nhất với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tư công trình đường vào 

khu sản xuất thôn A Dinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang: 

+ Về qui mô: Đường giao thông cấp B theo TCVN 10380:2014; cầu, cống 

có quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế cầu: HL.93, thiết kế cống: H30-XB80. 

+ Về tiêu chuẩn kỹ thuật: Bề rộng nền đường 5,0m; bề rộng mặt đường 3,5m; 

trên tuyến bố trí các đoạn tránh xe dài từ 10-30cm, chiều rộng đoạn mở thêm 3,0m; 

gia cố rãnh dọc tại các đoạn có độ dốc lớn, bố trí các hạng mục an toàn giao thông. 

+ Giải pháp kết cấu: Nền đường đắp bằng đất đồi lu lèn độ chặt K95, 30cm 

trên cùng đạt độ chặt K98; đối với nền đường đào thì lu lèn đạt K98. 

+ Móng mặt đường: Hoàn thiện mặt đường các đoạn xung yếu hoặc bảo đảm 

giao thông bằng cấp phối dá dăm.     

- Về tổ chức thực hiện: Đồng thời với việc triển khai xây dựng tuyến đường, 

đề nghị UBND huyện Đông Giang triển khai các biện pháp phát triển sản xuất theo 

phương án được Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất, bảo đảm phát huy hiệu quả 

đàu tư công trình. Nếu nhu cầu vận tải trên tuyến tăng cao, cần sớm thực hiện đầu 

tư xây dựng kết cấu mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ công trình, 

đáp ứng nhu cầu vận chuyển phục vụ sản xuất. 
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 2. Sở Nông nghiệp và PTNT (Công văn số 2306/SNN&PTNT-KHTC ngày 

18/12/2019): 

- Về quy hoạch và hiện trạng tuyến đường: Tuyến đường có tổng chiều dài 

3,0km; trong đó có 1,8km đi qua khu vực quy hoạch đất rừng sản xuất và 1,2km 

đất nằm ngoài 03 loại rừng. Tuyến chủ yếu đi qua các khu vực rừng trồng, đất trống 

(bao gồm cả diện tích đất trống có cây gỗ tái sinh trạng thái ĐT2), đất khác. Ngoài 

ra, tại điểm cuối tuyến đường (phía Nam) có 28m đi qua khu vực có hiện trạng là 

rừng tự nhiên nghèo. 

- Quy hoạch được liệu: Theo quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 (ban 

hành kèm theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam) thì trên địa bàn thị trấn Prao, huyện Đông Giang được quy hoạch 

378,29ha diện tích tự nhiên để trồng các cây dược liệu như Đẳng sâm, Ba kích, Sa 

nhân tím và Lam kim tuyến. Qua kiểm tra nhận thấy điểm cuối tuyến đường (phía 

Nam) cách vùng quy hoạch trồng các cây dược liệu (trồng các cây Sa nhân tím, 

Lan kim tuyến) khoảng 270m. Tuyến đường bên cạnh phục vụ quy hoạch dược 

liệu của tỉnh còn đi qua vùng sản xuất các cây dược liệu Đinh Lăng, Chè dây, Ba 

kích, trồng rừng sản xuất theo hiện trạng hiện có cũng như quy hoạch dược liệu 

của huyện Đông Giang (được UBND huyện Đông Giang phê duyệt tại Quyết định 

số 1887/QĐ-UBND ngày 10/12/2018) với định hướng phát triển mạnh mẽ một số 

cây dược liệu có thế mạnh của địa phương là Chè dây, Đinh lăng. 

- Kiến nghị: Việc đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất thôn A Dinh là cần 

thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất (trồng gỗ lớn, cây dược 

liệu) góp phần tạo điều kiện cho việc sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát triển 

kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 

năm 2015. Trường hợp được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương thì quá 

trình thiết kế chi tiết hướng tuyến, đề nghị UBND huyện Đông Giang mời các cơ 

quan chuyên môn kiểm tra thực tế và có kết quả đánh giá hiện trạng rừng, trường 

hợp kết quả đánh giá có hiện trạng rừng tự nhiên thì cần điều chỉnh hướng tuyến 

cho phù hợp (không tác động đến rừng tự nhiên) và thực hiện các thủ tục chuyển 

mục đích sử dụng rừng sản xuất theo quy định).  
 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Quy hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn 

huyện Đông Giang giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; theo đó tổng 

diện tích quy hoạch 556 ha (rừng gỗ lớn 420 ha, cây dược liệu 136 ha). Đến nay, 

UBND huyện Đông Giang đã tiến hành hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn huyện nói 

chung và thôn ADinh trồng các loại cây dược liệu như Đinh lăng, Chè dây, Ba kích 

và cây nguyên liệu keo. Riêng thôn ADinh có hơn 250 ha rừng sản xuất keo lấy 

gỗ; 35 ha Quế; 15ha Chè dây; 07 ha Ba kích tím và 08 ha Đinh lăng và hơn 100 hộ 

tham gia. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông đi vào các khu sản xuất 

trên địa bàn huyện nói chung và thôn ADinh, thị trấn Prao nói riêng rất khó khăn, 

không thuận lợi cho việc sản xuất và thu hoạch sản phẩm. Trong giai đoạn hiện 

nay, để hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng giá trị sản phẩm, khuyến 
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khích phát triển vùng nguyên liệu, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nhằm thúc 

đẩy phát triển hàng hóa, qua đó tạo công ăn việc làm, hoàn thành nhiệm vụ phát 

triển kinh tế xã hội miền núi thì việc đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất thôn A 

Dinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang là 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 

dự án Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các 

quy định của nhà nước. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh mục dự 

án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-

2020 theo phụ lục 11 đính kèm Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 và 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định số 4190/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2019. Việc đầu tư dự án phù hợp Quy hoạch phát triển cây dược liệu 

trên địa bàn huyện Đông Giang giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030  

được UBND huyện Đông Giang phê duyệt tại Quyết định số 1887/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2018 và Đề án phát triển sản xuất vùng nguyên liệu thôn A Dinh, thị 

trấn Prao, huyện Đông Giang giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 được 

được UBND huyện Đông Giang phê duyệt tại Quyết định số 2770/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019. 

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 14.996.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C 

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

5. Các nội dung quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư, bao gồm: 

- Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 3,0Km. 

- Cấp đường: Đường giao thông cấp B theo TCVN 10380:2014. 

- Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 5,0m; bề rộng mặt đường 3,5m; trên 

tuyến bố trí các đoạn tránh xe dài từ 10-30m, chiều rộng đoạn mở thêm 3,0m;  

- Kết cấu mặt đường: Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm. 

- Tải trọng tính toán: 

+ Tính áo đường: Trục xe 6.0T. 

+ Tính công trình: cầu: HL.93, cống: H30-XB80.  

- Xây dựng hệ thống rãnh dọc, cầu bản, cống thoát nước ngang; gia cố rãnh 

dọc tại các đoạn có độ dốc lớn, bố trí các hạng mục an toàn giao thông và các hạng 

mục phụ trợ khác. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.  

c) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại thị trấn Prao, 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 là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn ngân 

sách tỉnh đã được thẩm định nguồn cho dự án là 9.930 triệu đồng (năm 2020) tại 

báo cáo số 18/BC-SKHĐT ngày 14/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, phần vốn 

ngân sách huyện đã được thẩm định nguồn là 5.066 triệu đồng (giai đoạn 2020 - 
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2022) tại báo cáo số 478/BC-UBND ngày 31/12/2019 của huyện Đông Giang là 

đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương 

đầu tư thời gian tiến độ thực hiện dự án giai đoạn năm 2020; qua xem xét báo cáo 

thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị tiến 

độ dự án giai đoạn 2020-2022. 

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, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của các đơn vị thẩm định: 

- Theo kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT (tại Công văn số 

2306/SNN&PTNT-KHTC ngày 18/12/2019), UBND huyện Đông Giang đã tổ 

chức kiểm tra hiện trạng rừng và lập biên bản ngày 24/12/2019, theo đó thống nhất 

kết quả kiểm tra với tổng diện tích khảo sát thiết kế thi công tuyến đường vào khu 

sản xuất thôn A Dinh, thị trấn Prao là 7,42ha, có hiện trạng là rừng trồng keo, nứa 

tép và đất trống. Không cơ diện tích rừng tự nhiên. 

- Quy mô đầu tư dự án tuân thủ mục 2, Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 

13/9/2019 của UBND tỉnh về việc phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi của tỉnh. 

- Việc lập tổng mức đầu tư trên cơ sở ước tính sơ bộ khối lượng và dự toán 

các chi phí hạng mục đầu tư phù hợp với định mức và đơn giá hỗ trợ đầu tư từ 

nguồn vốn ngân sách tỉnh theo mục 3, Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 

13/9/2019 của UBND tỉnh; giá trị tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước 

lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy 

định hiện hành, yêu cầu không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương 

đầu tư của cấp thẩm quyền.  

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 

hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 

hiện hành. 
 

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

chủ trương đầu tư dự án Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh. 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; 

- UBND H.Đông Giang; 

- Lưu: VT, TĐDA. 

 

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:  18 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày  14  tháng 01  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh 

Thị trấn Prao, huyện Đông Giang  

 

Kính gửi: UBND huyện Đông Giang 

 

Theo đề nghị của UBND huyện Đông Giang tại Tờ trình số 205/TTr-UBND 

ngày 31/12/2019 về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án Đường vào khu sản xuất thôn Adinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang. Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn dự án với các nội dung sau: 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH  

1. Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông 

Giang  

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 477/BC-UBND ngày 

31/12/2019 của UBND huyện Đông Giang;  

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 478/BC-

UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Đông Giang; 

4. Dự án quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện 

Đông Giang giai đoạn 2018 -2025, định hướng đến năm 2030. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công; 

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

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

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

hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

4. Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 



                                                                                                             

  

5. Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi;  

6. Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về 

Phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát 

triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh; 

7. Công văn số 44/STC-ĐT ngày 08/01/2020 của Sở Tài chính Quảng Nam 

về việc tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư các 

dự án phát triển  kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu 

tại Đông Giang và Nam Giang. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

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

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

09/SKHĐT-KTN ngày 03/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN  

1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất thôn Adinh, thị trấn Prao, huyện 

Đông Giang. 

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 huyện Đông Giang. 

5. Chủ đầu tư: UBND huyện Đông Giang. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: thị trấn Prao, huyện Đông Giang. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 14.996 triệu đồng, trong đó :  

- Ngân sách tỉnh: 9.930 triệu đồng 

- Ngân sách huyện: 5.066 triệu đồng 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh (kế hoạch trung hạn 2016 

- 2020). 

9. Thời gian thực hiện: 2020 - 2022. 

10. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Hạ tầng giao thông đến vùng nguyên liệu.   

11. Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư. 



                                                                                                             

  

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

1. Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (Công văn số 44/STC-ĐT 

ngày 08/01/2020 của Sở Tài chính): 

- Về chủ trương đầu tư: dự án Đường vào khu sản xuất thôn Adinh, thị trấn 

Prao, huyện Đông Giang được bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 -2020 

tại Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh (Phụ lục 

số 11 về bổ sung các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển 

vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi). 

- Về nguồn vốn đầu tư: tại Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 

29/11/2019 của HĐND tỉnh, dự kiến hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho dự án Đường 

vào khu sản xuất thôn Adinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang là 9.930 triệu đồng 

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát kế hoạch vốn 2020 của 

ngân sách tỉnh, đồng thời theo dõi ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh để 

tham mưu UBND tỉnh xử lý cho phù hợp.  

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH 

1. Về chủ trương đầu tư: dự án Đường vào khu sản xuất thôn Adinh, thị 

trấn Prao, huyện Đông Giang đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tại Nghị quyết số 31/2019/NQ-

HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh (Phụ lục số 11 về bổ sung các dự án 

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa 

bàn các huyện miền núi).  

 2. Về nguồn vốn hỗ trợ: dự án Đường vào khu sản xuất thôn Adinh, thị 

trấn Prao, huyện Đông Giang thuộc đối tượng được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách 

tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 về đầu tư phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông đến vùng nguyên liệu theo mục tiêu Nghị quyết 05-NQ/TU 

ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 

của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi.  

3. Về mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 90% chi phí xây dựng công trình 

(không bao gồm chi phí bồi thường, GPMB) theo định mức bình quân 3 tỷ 

đồng/km đường và 2 tỷ đồng/cầu nhỏ khẩu độ 6-9m. Mức hỗ trợ tối đa đối với dự 

án là 9.930 triệu đồng theo Phụ lục 11 Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 

29/11/2019 của HĐND tỉnh; để đầu tư xây dựng tuyến đường theo tiêu chuẩn 

đường giao thông nông thôn loại B (nền đường 5,0m; mặt đường 3,5m) với quy 

mô 3 km đường và 1 cầu 9m. Phần kinh phí đầu tư còn lại và chi phí bồi thường, 

giải phóng mặt bằng do ngân sách huyện đối ứng.  

4. Về cân đối vốn: Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến 



                                                                                                             

  

thống nhất phân bổ vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-

2020 tối đa là 9.930 triệu đồng. 

5. Thời gian bố trí vốn ngân sách tỉnh: năm 2020 

6. Về Đề án phát triển vùng nguyên liệu kết nối với tuyến đường giao 

thông: Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh đã giao 

nhiệm vụ cho UBND huyện Đông Giang làm chủ đầu tư dự án Đường vào khu 

sản xuất thôn Adinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang; tổ chức khảo sát, lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường giao thông và Đề án phát triển vùng 

nguyên liệu kết nối với tuyến đường giao thông, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo 

quy định trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư.  

Tuy nhiên, hồ sơ đề nghị thẩm định chỉ kèm theo Dự án quy hoạch bảo tồn 

và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện Đông Giang giai đoạn 2018 -2025, 

định hướng đến năm 2030, chưa có Đề án riêng cho việc phát triển vùng nguyên 

liệu kết nối với tuyến đường được đề xuất đầu tư. Việc xây dựng đề án phát triển 

vùng nguyên liệu là điều kiện cần thiết để đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối đến 

vùng nguyên liệu do vậy đề nghị UBND huyện bổ sung Đề án để làm cơ sở phê 

duyệt đế xuất chủ trương đầu tư và cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư tuyến đường 

đến vùng nguyên liệu. Đề án phát triển vùng nguyên liệu cần đảm bảo một số nội 

dung chính như sau: 

+ Đánh giá hiện trạng: các loại cây nguyên liệu và diện tích vùng nguyên 

liệu, số người hưởng lợi, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao 

động có việc làm ...  

+ Định hướng phát triển: mức tăng lên đối với các chỉ tiêu về: diện tích 

vùng nguyên liệu, số người hưởng lợi, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ 

nghèo, tỷ lệ lao động có việc làm, liên kết phát triển sản xuất của doanh nghiệp, 

HTX và người dân, và một số chỉ tiêu kinh tế -xã hội khác ...   

+ Giải pháp thực hiện: ưu tiên và lồng ghép nguồn lực thực hiện, vận dụng 

các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất đã được ban hành như: cơ chế phát triển dược 

liệu, trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ chăn nuôi,… và nghiên cứu xây dựng hoặc đề xuất 

cơ chế bổ sung theo phân cấp quản lý, phù hợp các quy định và tạo thuận lợi cho 

việc thực hiện đề án phát triển sản xuất đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra. 

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

Đường vào khu sản xuất thôn Adinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang. Đề nghị 

UBND huyện Đông Giang triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, KTN (Bình), TĐDA. 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 Nguyễn Hoàng Thanh 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2306  /SNN&PTNT-KHTC Quảng Nam, ngày   18  tháng 12 năm 2019 
 

V/v tham gia ý kiến công trình đường 

vào khu sản xuất thôn A Dinh, Thị 

trấn P’rao, huyện Đông Giang 

 

 

  

Kính gửi: UBND huyện Đông Giang. 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 160/TTr-UBND ngày 

22/10/2019 về việc xin ý kiến thẩm định về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và phát 

triển vùng nguyên liệu công trình Đường vào khu sản xuất thôn A Dinh, địa 

điểm: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam (có đính kèm Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư dự án, bản đồ tổng hướng tuyến, cắt ngang đại diện). 

Theo bản đồ tổng hướng tuyến, cắt ngang đại diện được gửi lại vào ngày 

16/12/2019; Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Về quy hoạch và hiện trạng tuyến đường 

a. Quy hoạch và hiện trạng rừng 

- Qua đối chiếu bản đồ tổng hướng tuyến với bản đồ kết quả điều chỉnh, bổ 

sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 – 

2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của 

UBND tỉnh) thì tuyến đường có tổng chiều dài 3,0 km; trong đó có 1,8 km đi 

qua khu vực quy hoạch đất rừng sản xuất và 1,2 km đất nằm ngoài 03 loại rừng. 

- Theo kết quả kiểm kê rừng tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết 

định số 145/QĐ-UBND ngày 11/01/2018) thì tuyến đường chủ yếu đi qua các khu 

vực rừng trồng, đất trống (bao gồm cả diện tích đất trống có cây gỗ tái sinh 

trạng thái ĐT2), đất khác. Ngoài ra, tại điểm cuối tuyến đường (phía Nam) có 

28 mét đi qua khu vực có hiện trạng là rừng tự nhiên nghèo. 

b. Quy hoạch dược liệu 

- Theo quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030 (ban hành kèm 

theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng 

Nam) thì trên địa bàn Thị trấn Prao, huyện Đông Giang được quy hoạch 378,29 

ha diện tích tự nhiên để trồng các cây dược liệu như Đảng sâm, Ba kích, Sa nhân 

tím và Lan kim tuyến. Qua kiểm tra nhận thấy điểm cuối tuyến đường (phía 

Nam) cách vùng quy hoạch trồng các cây dược liệu (trồng các cây Sa nhân tím, 

Lan kim tuyến) khoảng 270 mét. 

- Theo hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thì việc đầu tư xây dựng 

tuyến đường bên cạnh phục vụ quy hoạch dược liệu của tỉnh thì còn đi qua vùng 

sản xuất các cây dược liệu Đinh lăng, Chè dây, Ba kích, trồng rừng sản xuất 

theo hiện trạng hiện có cũng như quy hoạch dược liệu của huyện Đông Giang 



(được UBND huyện Đông Giang phê duyệt tại Quyết định số 1887/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2018) với định hướng phát triển mạnh một số cây dược liệu có thế 

mạnh của địa phương là Chè dây, Đinh lăng. 

2. Đề nghị 

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy việc đầu tư tuyến đường vào khu sản 

xuất thôn A Dinh (Địa điểm: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam) là cần thiết nhằm nhằm tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất (trồng rừng 

gỗ lớn, cây dược liệu) góp phần tạo điều kiện cho việc sắp xếp dân cư theo Nghị 

quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về 

phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 – 2020, định 

hướng đến năm 2025. Đề nghị UBND huyện Đông Giang cần nghiên cứu một 

số nội dung như sau: 

- Mục tiêu của đầu tư xây dựng tuyến đường là có phục vụ cho phát triển 

trồng rừng gỗ lớn, tuy nhiên Sở Nông nghiệp và PTNT nhận thấy tuyến đường 

có  khoảng 1,2 km đi qua khu vực đất nằm ngoài quy hoạch rừng sản xuất cũng 

như vùng nguyên liệu xung quanh tuyến đường nằm ngoài quy hoạch rừng sản 

xuất (không nằm trong quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp nhưng có hiện trạng 

là người dân đang trồng rừng sản xuất); do đó sẽ không đảm bảo điều kiện cho 

các đối tượng có quỹ đất nằm quanh khu vực được hưởng cơ chế hỗ trợ trồng 

rừng gỗ lớn theo quy định. 

- Trong trường hợp được cấp có thẩm quyền thống nhất chủ trương thì quá 

trình thiết kế chi tiết hướng tuyến, đề nghị UBND huyện Đông Giang mời các 

cơ quan chuyên môn kiểm tra thực tế và có kết quả đánh giá hiện trạng rừng; 

trường hợp kết quả đánh giá có hiện trạng rừng tự nhiên thì cần điều chỉnh 

hướng tuyến cho phù hợp (không tác động đến rừng tự nhiên) và thực hiện các 

thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời để UBND huyện Đông Giang được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu: VT, KH-TC. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Minh Hưng 



 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3218 /SGTVT-KCHT Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2019 
V/v thống nhất quy mô, tiêu chuẩn kỹ 

thuật công trình đường vào vùng sản xuất 

thông A Dinh, huyện Đông Giang 
 

 

Kính gửi: UBND huyện Đông Giang. 
 

Sở GTVT nhận được Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 08/11/2019 xin ý 

kiến thẩm định về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình đường vào khu sản xuất 

thôn A Dinh, địa điểm thị trấn Prao, huyện Đông Giang kèm theo báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư. Sau khi xem xét các hồm sơ kèm theo; căn cứ Nghị quyết số 

31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh, Sở GTVT có các ý kiến sau: 

1. Thống nhất với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật đầu tư công trình đường vào 

khu sản xuất thôn A Dinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang: 

- Về quy mô: Đường giao thông cấp B theo TCVN 10380:2014; cầu, cống 

có quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế cầu: HL93, thiết kế cống: H30-XB80. 

- Về tiêu chuẩn kỹ thuật: Bề rộng nền đường 5,0m; bề rộng mặt đường 

3,5m; trên tuyến bố trí các đoạn tránh xe dài từ 10-30m, chiều rộng đoạn mở 

thêm 3,0m; gia cố rãnh dọc tại các đoạn có độ dốc lớn, bố trí các hạng mục an 

toàn giao thông. 

- Giải pháp kết cấu: Nền đường đắp bằng đất đồi lu lèn độ chặt K95, 30cm 

trên cùng đạt độ chặt K98; đối với nền đào thì lu lèn đạt K98. 

- Móng mặt đường: Trong phạm vi nguồn vốn xây dựng hoàn thiện mặt 

đường các đoạn xung yếu hoặc bảo đảm giao thông bằng cấp phối đá dăm.  

2. Về tổ chức thực hiện:  

Đồng thời với việc triển khai xây dựng tuyến đường, đề nghị UBND huyện 

Đông Giang triển khai các biện pháp phát triển sản xuất theo phương án được Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu 

tư công trình. 

Nếu nhu cầu vận tải trên tuyến tăng cao, cần sớm thực hiện đầu tư xây dựng 

kết cấu mặt đường để bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ công trình, đáp ứng 

nhu cầu vận chuyển phục vụ sản xuất.  

Căn cứ các ý kiến nêu trên, đề nghị UBND huyện Đông Giang triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Sở KH&ĐT; 

- Sở NN&PTNT; 

- Lưu VP, KCHT./. 
 

 

GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

Lê Văn Sinh 

 



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

HUYỆN ĐÔNG GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                    

Số:  477/BC-UBND 
                                          

Đông Giang, ngày  31 tháng 12 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO  

ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

CÔNG TRÌNH: ĐƢỜNG VÀO KHU SẢN XUẤT THÔN ADINH 

ĐỊA ĐIỂM: TT PRAO - HUYỆN ĐÔNG GIANG - TỈNH QUẢNG NAM 

    

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 01/7/2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

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

hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư công;  

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, 

dự án đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam khóa IX, kỳ họp thứ 13 về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Nam ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi; 

Căn cứ Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về việc phương án thực hiện thí điểm việc phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi của tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 444/HĐND-VP ngày 25/10/2019 của Thường trực 

HĐND tỉnh Quảng Nam về việc phương án thực hiện thí điểm phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi 

của tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 3218/SGTVT-KCHT ngày 12/12/2019 của Sở Giao 

thông Vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công 

trình đường vào vùng sản xuất thôn ADinh, huyện Đông Giang; 



Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
 

Trang 2 

 

Căn cứ Công văn số 2306/SNN&PTNT-KHTC ngày 18/12/2019 của Sở 

NN&PTNT tỉnh Quảng Nam về việc tham gia ý kiến công trình đường vào khu sản 

xuất thôn ADinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang; 

Công văn số 185/HĐND-VP ngày 20/10/2019 của Thường trực HĐND huyện 

về việc đầu tư tuyến đường giao thông vào khu sản xuất thôn ADinh, thị trấn Prao. 

Căn cứ Công văn số 1517a/UBND-TH ngày 04/10/2018 của UBND huyện 

Đông Giang về việc triển khai thủ tục đề xuất thẩm định nguồn vốn, khả năng cân 

đối vốn và phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình năm 2019; 

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Đông Giang là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam nằm cách trung tâm 

tỉnh lỵ Quảng Nam 145 km về phía Tây Bắc. Trung tâm huyện đặt tại thị trấn Prao trục 

đường Hồ Chí Minh. Huyện có 10 xã và 01 thị trấn, phần lớn các trung tâm hành chính 

xã ở bên trục đường Hồ Chí Minh và QL 14G. Ranh giới được xác định: Đông giáp với 

huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, Tây giáp huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam, 

Bắc giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế, Nam giáp với huyện Nam Giang và huyện Đại Lộc 

tỉnh Quảng Nam. 

Địa hình huyện Đông Giang rất phức tạp, chủ yếu là địa hình đồi núi cao, có 

độ dốc lớn từ Tây Bắc đến Đông Nam, bị chia cắt thành nhiều vùng. Nơi cao nhất là 

đỉnh Cà Xiêng (huyện Tây Giang) cao 2,053m nằm ở biên giới Việt - Lào, nơi thấp 

nhất nằm tại xã Kà Dăng là 40m. Đất sản xuất nông nghiệp phân bổ rải rác dọc theo 

sông suối và một số thung lũng nhỏ. Nền địa chất vùng dự án chủ yếu là đất vàng đỏ 

trên đá cấp 4, hoặc đất vàng nhạt trên đá cát và dăm cuội kết. Ngoài ra xen lẫn với 

địa hình đất cồn cát, vẫn có một bộ phận đất màu nông nghiệp, nằm rải rác tại các 

khu, điểm dân cư hiện hữu, địa hình rất thuận lợi cho phát triển hạ tầng dân cư và 

canh tác nông nghiệp. 

Huyện Đông Giang được tái lập từ huyện Hiên cũ theo Nghị định số 

72/2003/NĐ-CP của Chính phủ, tận dụng triệt để thể mạnh của huyện về tiềm năng 

kinh tế là một huyện trọng điểm của tỉnh trong chiến lược đầu tư phát triển kinh tế 

xã hội cùng với sự đầu tư của tỉnh nhằm phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

Phấn đấu ổn định và phát triển kinh tế xã hội, từng bước cải thiện đời sống 

nhân dân, trước mắt là các nhu cầu ăn, ở, đi lại, học hành và khám chữa bệnh. 

Tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của huyện như tăng giá trị 

sản lượng nông - lâm - ngư nghiệp. 

Phấn đấu giảm hộ đói nghèo tiến đến không còn hộ đói nghèo. 

Về phát triển nông thôn: Xây dựng phát triển đồng bộ kinh tế xã hội và kết 

cấu hạ tầng với quốc phòng, đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi giữa các vùng. 

Thực hiện điện khí hóa trên toàn huyện. 

Hoàn chỉnh nâng cấp từng bước giao thông từ trung tâm huyện đến các xã, 

đảm bảo nhu cầu đi lại và phát triển của nhân dân. 

II. 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. Sự cần thiết đầu tƣ: 
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Phát triển kết cấu hạ tầng là một trong 5 nhóm dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - 

xã hội miền núi đã được xác định tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của 

Tỉnh ủy Quảng Nam. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện nội dung trên là rất cần 

thiết để hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích phát triển vùng 

nguyên liệu, qua đó tạo công ăn việc làm, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 

hội miền núi.Tuy nhiên, hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông đi vào các khu sản xuất 

trên địa bàn huyện nói chung và thôn ADinh, thị trấn Prao nói riêng rất khó khăn. 

Theo quy hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện Đông Giang được 

ban hành theo Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của 

UBND huyện Đông Giang phê duyệt Dự án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên 

địa bàn huyện Đông Giang giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Theo 

đó tổng diện tích quy hoạch 556 ha (rừng gỗ lớn 420 ha, cây dược liệu 136 ha). Đến 

nay, UBND huyện Đông Giang đã tiến hành hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn huyện 

nói chung và thôn ADinh trồng các loại cây dược liệu như Đinh lăng, Chè dây, Ba 

kích và cây nguyên liệu keo. Riêng thôn ADinh có hơn 250 ha rừng sản xuất keo lấy 

gỗ; 35 ha Quế; 15ha Chè dây; 07 ha Ba kích tím và 08 ha Đinh lăng và hơn 100 hộ 

tham gia. 

Do đó việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vào các khu sản xuất trên địa 

bàn huyện nói chung và vào khu sản xuất thôn ADinh, thị trấn Prao nói riêng gắn kết 

đồng bộ với phát triển vùng nguyên liệu nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tạo thêm 

công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo là rất cần thiết. 

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

hoạch, kế hoạch đầu tƣ: 

Tuyến đường được đầu tư xây dựng phù hợp với nguyện vọng nhân dân địa 

phương thôn ADinh 2, ADinh 3 (cũ), thị trấn Prao. 

Tuyến đường hoàn thành tăng cường khả năng lưu thông, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong vùng. 

Việc đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường vào khu sản xuất thôn ADinh, thị 

trấn Prao phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thị trấn 

Prao. Phù hợp theo Công văn số 3147/UBND-KTN ngày 05 tháng 6 năm 2019 của 

UBND tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện thí điểm việc hỗ trợ phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu tại một số địa phương trên 

địa bàn tỉnh; Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13 tháng 9 năm 2019 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về việc phương án thực hiện thí điểm việc phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông gắn liền với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi của tỉnh. 

III. MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƢ 

1. Mục tiêu đầu tƣ: 

1.1. Mục tiêu dài hạn: 

Đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất thôn ADinh gắn kết với phát triển vùng 

nguyên liệu là dự án đầu tư đa mục tiêu:  

- Phát triển giao thông tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất cây dược liệu, 

trồng rừng gỗ lớn; tạo điều kiện cho việc sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 
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12/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát 

triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng 

đến 2025; 

- Về lâu dài tuyến đường được đầu tư tạo kết nối với tuyến giao thông liên 

vùng giữa huyện Đông Giang và tuyến đường Tây Giang xuống huyện Đông Giang, 

góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn Prao và huyện Đông Giang. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

Trước khi thực hiện sáp nhập thôn theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 

18 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, 

tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thì thôn 

ADinh được sáp nhập bởi 3 thôn: ADinh 1, ADinh 2 và ADinh 3 với 149 hộ đồng 

bào Cơ Tu, diện tích 730ha. Trong đó, thôn ADinh 3 trước đây sinh sống tại khu vực 

dự kiến đầu tư tuyến đường. Hiện nay, được sự quan tâm tạo điều kiện của chính 

quyền địa phương, tất cả các hộ dân thôn ADinh 3 cũ đã được di dời về sinh sống 

tập trung dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, phần lớn đất canh tác của 

người dân vẫn nằm trên khu vực dự kiến đầu tư dự án đường vào khu sản xuất thôn 

ADinh. Do đó việc đầu tư xây dựng dự án này giải quyết được các mục tiêu cụ thể 

sau: 

- Tiếp tục tạo điều kiện cho người dân đã trồng và chăm sóc tốt 250ha rừng 

sản xuất keo lấy gỗ; 35ha Quế; 15ha Chè dây; 07ha Ba kích tím và 08ha Đinh lăng. 

Đồng thời tiếp tục mở rộng thêm 170ha rừng gỗ lớn và 71ha cây dược liệu theo quy 

hoạch. 

- Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 149 hộ (448 người) đồng bào Cơ 

Tu tại thôn Adinh, thị trấn Prao; phát huy hiệu quả sản xuất và tiêu thụ các loại 

nguyên liệu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương. 

- Tạo điều kiện sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-

HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam: 30 hộ; 

- Góp phần phát triển cơ sở hạ tầng ở địa phương về lĩnh vực giao thông, từng 

bước xóa đói giảm nghèo cho nhân dân, giúp nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào miền núi. 

2. Quy mô đầu tƣ: 

a. Đường giao thông: đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 03 km có 

điểm đầu nối tiếp đường BTXM tại thôn ADinh 2 (cũ), điểm cuối tuyến nằm trong 

vùng sản xuất dược liệu tại thôn ADinh 3 (cũ). 

- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B theo TCVN 10380:2014 

+ Mặt cắt ngang: Bnền=0,75(lề)+3,50(mặt)+0,75(lề)=5,00m; 

+ Vận tốc thiết kế V=15km/h. 

+ Độ dốc dọc lớn nhất 13%; (châm chước 15%). Cách khoảng 500m bố trí 

đoạn tránh xe. Chiều rộng nền đường mở thêm khoảng 3,0m, chiều dài đoạn tránh 

xe từ 10  15m kể cả đoạn vuốt nối (các đoạn có điều kiện địa hình thuận lợi thì 

chiều dài đoạn tránh xe từ 20  30m). 
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+ Tải trọng trục xe thiết kế 6,0T; công trình cống H30-XB80; cầu HL93. 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 10%; 

- Nền đường: Nền đường đạt độ chặt K95, 30cm trên cùng đắp đất đạt độ chặt 

K98 (đối với nền đắp), lu lèn K98 (đối với nền đào);  

- Mặt đường: Đề xuất 02 phương án đầu tư như sau: 

+ Phương án 1: Đầu tư mặt đường là lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm. 

+ Phương án 2: Đầu tư hoàn chỉnh mặt đường BTXM M300 đá 1x2 dày 

24cm; Lớp giấy dầu; Lớp cát đệm dày 2cm; Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm. 

Chiều dài đầu tư được khoảng 350m bằng với kinh phí đầu tư lớp cấp phối đá dăm 

loại 1 dày 15cm. 

Do phương án 2 đầu tư mặt đường BTXM hoàn chỉnh chỉ được đoạn ngắn 

(350m), không giải quyết được nhu cầu đi lại trong thời gian trước mắt. Đề xuất 

trong giai đoạn này lựa chọn phương án 1 đầu tư phần mặt đường là lớp cấp phối đá 

dăm loại 1 dày 15cm để bảo đảm giao thông trên toàn tuyến, khi có điều kiện sẽ đầu 

tư hoàn chỉnh lớp mặt đường. 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố 

bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 15cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%. 

- Cống thoát nước ngang:  

+ Cống tròn: 14 cống các loại. Trong đó: Cống tròn D100: 12 cái, cống tròn 

1D150: 02 cái. Kết cấu như sau: Thân cống bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, 

móng cống đá dăm dày 30cm; Hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống, sân gia cố 

bằng bê tông M150. 

+ Cống hộp: 01 cống (300x300)cm; kết cấu như sau: thân cống hộp bằng bê 

tông cốt thép M300 đá 1x2, móng cống được làm bằng bê tông M150 đá 4x6, 

thượng lưu tường đầu, tường cánh, sân cống bằng Bê tông M150, hạ lưu tường đầu, 

tường cánh, sân cống bằng bê tông M150. 

+ Cầu giao thông gồm 01 cầu bản BTCT  L=1x9m tại Km2+501 có bề rộng 

cầu B = 0,25+4,5+0,25 = 5,00(m). Kết cấu: Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa đá 1x2, 

gờ chắn bánh bằng BTCT 30Mpa đá 1x2. Xà mũ mố bằng BTCT 20Mpa đá 1x2. 

Thân mố bằng bê tông 20Mpa đá 2x4. Móng mố bằng bê tông 20Mpa đá 4x6, đặt 

trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. Tường cánh bằng bê tông 15Mpa đá 2x4. Móng 

tường cánh bằng bê tông 15Mpa đá 4x6. Lòng cầu được gia cố bằng bê tông 15Mpa 

đá 2x4 dày 20cm. Gia cố taluy hai đầu cầu bằng bê tông 15Mpa đá 2x4 dày 20cm. 

- Gia cố mái taluy: Đối với nền đắp cao thiết kế gia cố mái taluy bằng bê tông 

M150 đá 2x4 dày 20cm, chân khay kích thước(0.5x1.0)m bằng bê tông M150 đá 

4x6 dày 20cm. 

c. Hệ thống an toàn giao thông và công trình phụ trợ: cắm đầy đủ hệ thống 

biển báo hiệu trên tuyến, các vị trí nút giao theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 

41:2016. 

d. Bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: Có phương án giải phóng mặt 

bằng riêng. 
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3. Địa điểm và phạm vi đầu tƣ: 

3.1. Địa điểm: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

3.2. Phạm vi đầu tƣ: Điểm đầu tuyến nối tiếp đường BTXM thôn ADinh 2 

(cũ); điểm cuối tuyến nằm trong vùng sản xuất dược liệu tại thôn ADinh 3 (cũ). 

Tổng chiều dài tuyến L=3,00km. 

IV. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ VÀ 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 

1. Dự kiến tổng mức đầu tƣ:  

a) 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; 

Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ Kế hoạch 

Đầu tư quy định chi phí giám sát, đánh giá đầu tư. 

Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. 

Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án 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. 

Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung). 

Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và 

bổ sung). 

Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ 

sung). 

Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ 

sung). 

Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ Xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ 

sung). 

Quyết định số 640/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2011 của Bộ Giao thông Vận tải  

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

Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 3/2/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam 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 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc ban hành cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. 
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Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 17/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam  

đính chính Quyết định số 4185/QĐ-UBND ngày 19/12/2011. 

Công văn số 1420/UNBD-KTN ngày 10 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng. 

Nhân công: Tính theo bảng lương Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 

20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Trong đó: LTT vùng 4: 2.050.000 đồng/tháng. 

Giá ca máy: Tính bù giá nhiên liệu theo công văn số 1526/UBND-KTN ngày 

08/5/2008 của UBND tỉnh. 

Giá vật liệu: Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của 

Liên sở TC-XD tỉnh Quảng Nam. Tham khảo Công bố giá vật liệu xây dựng tại 

thành phố Đà Nẵng. 

b) Khái toán tổng mức đầu tƣ dự án:  

Stt Hạng mục công việc Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng  11.180.000.000 

2 Chi phí quản lý dự án 239.000.000 

3 Chi phí tư vấn  857.000.000 

4 Chi phí khác 827.000.000 

5 Đền bù, giải tỏa 1.500.000.000 

6 Chi phí dự phòng 393.000.000 

  Tổng mức đầu tƣ  14.996.000.000 

2. Phân bổ nguồn vốn đầu tƣ dự án: 

TT Hạng mục công việc 
Ngân sách tỉnh 

(triệu đồng) 
Ngân sách huyện 

(triệu đồng) 
Tổng cộng 

(triệu đồng) 

1 Chi phí xây dựng  9.930 1.250 11.180 

2 Chi phí quản lý dự án   239 239 

3 Chi phí tư vấn   857 857 

4 Chi phí khác   827 827 

5 Đền bù, giải tỏa   1,500 1,500 

6 Chi phí dự phòng   393 393 

 Tổng cộng 9.930 5.066 14.996 

3. Dự kiến bố trí nguồn vốn theo tiến độ thực hiện: 

TT Năm 
Ngân sách tỉnh 

(triệu đồng) 
Ngân sách huyện 

(triệu đồng) 
Tổng cộng    

(triệu đồng) 

1 Năm 2020 9.930,000 1.238,114 1.238,114 

2 Năm 2021-2022  3.827,886 3.827,886 

 Tổng cộng 9.930,000 5.066,000 14.996,000 

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

1. Công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2019-2020. 

2. Xây dựng công trình: Năm 2020. 
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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: 

1. Khái toán chi phí xây lắp: 

STT CHI PHÍ KH CÁCH TÍNH Giá trị sau thuế 

I CHI PHÍ XÂY DỰNG Gxd G1+G2 11.180.000.000 

1 Nền, mặt đường, cống G1 BKP 9.180.000.000 

2 Cầu bản L=9m Km2+501 G2 BKP 2.000.000.000 

2. Các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: 

ST

T 
CHI PHÍ KH CÁCH TÍNH Giá trị sau thuế 

I CHI PHÍ XÂY DỰNG Gxd G1+G2+G3 11.180.000.000 

1 Nền, mặt đường, cống G1 BKP 9.180.000.000 

2 Cầu bản L=9m Km2+501 G3 BKP 2.000.000.000 

III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gql 0.8*(Gxd)* 2.936% 238.723.000 

IV CHI PHÍ TƢ VẤN ĐẦU TƢ XD Gtv tv1 +…+ tv4 856.877.000 

1 Chi phí khảo sát  Gtv1 Bảng tính 168.000.000 

2 

Chí phí lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật 
Gtv2 

(Gxd) x 2.621% 293.018.000 

3 Giám sát thi công xây dựng Gtv3 (Gxd) x 3.195% 357.176.000 

4 

Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá 

hồ sơ đề xuất 
Gtv4 

(Gxd) x 0.269% 38.683.000 

V CHI PHÍ KHÁC Gk Gk1 +…+ Gk9 826.960.000 

1 
Lệ phí thẩm định Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật 
Gk1 TMĐTx 0.019% 2.849.000 

2 
Chi phí thẩm định HSMT: 

0,05%*G
XD

TT 
Gk2 max(Gxd x 

0,05%;1000

000) 5.082.000 

3 
Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu 
Gk3 max(Gxd x 

0,05%;1000

000) 5.082.000 

4 Chi phí cắm cọc GPMB Gk4 Tạm tính 50.000.000 

5 Chi phí rà phá bom mìn Gk5 Tạm tính 75.000.000 

6 Chi phí bảo hiểm Gk6 (Gxd) x 0.215% 24.037.000 

7 Chi phí hạng mục chung Gk7 Gk7.1 + Gk7.2 447.200.000 

- Chi phí xây dựng nhà tạm Gk7.1 (Gxd)  x 2.00% 223.600.000 

- 

Chi phí trực tiếp khác (chi phí di 

chuyển thiết bị, lực lượng lao động, 

an toàn lao động …) 

Gk7.2 (Gtt) x  2.00% 223.600.000 

8 
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết 

toán 
Gk8 

TMĐT x 

50% x 
0.628% 47.094.000 

9 Chi phí kiểm toán Gk9 
TMĐTx1,1 

x 
1.034% 170.616.000 

VI CHI PHÍ ĐỀN BÙ   Có phương án riêng 1.500.000.000 

VII CHI PHÍ DỰ PHÕNG Gdp 3%*(Gxd+Gql+Gtv+Gk) 393.077.000 

1 
Chi phí dự phòng cho yếu tố công 

việc phát sinh 
  3%*(Gxd+Gql+Gtv+Gk) 393.077.000 

  TỔNG CỘNG (Làm tròn)       14.996.000.000 
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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:  

Xác định môi trường tiềm tàng được tiến hành công việc phân tích những 

hành động của việc thi công công trình trong môi trường tiếp nhận công trình. 

Những tác động môi trường tiềm tàng được minh hoạ trong một ma trận lược 

duyệt có thành phần là các yếu tố (môi trường tự nhiên; các hệ sinh thái; kinh tế xã 

hội và chất lượng các giá trị cuộc sống). Dự báo mức độ tác động môi trường tiềm 

tàng được đánh giá theo một ma trận cường độ tác động, phạm vi, thời lượng tác 

động và được chia theo các cấp: rất mạnh, mạnh, trung bình và yếu. Mức độ tác 

động tàn dư được đánh giá sau khi áp dụng những đề xuất và các biện pháp giảm 

thiểu. 

a. Ồn và rung:  

Tiếng ồn của xe máy thiết bị thi công thường gây bực dọc, khó chịu cho con 

người  do âm tần và mức độ gián đoạn của âm thanh. Ô nhiễm tiếng ồn và rung gây 

phiền nhiễu đến dân cư và các khu vực khác đang hoạt động. Tác động được đánh 

giá là thấp. 

Trong giai đoạn thi công: 

- Tiếng ồn và rung trong thi công có nguồn phát sinh từ các thiết bị thi công 

lớn (máy rung, máy đầm, máy trộn bê tông.v..v.), phương tịên thi công (máy đào, xe 

tải .v..v.) và các máy móc khác (máy phát điện, máy bơm.v..v.). Cường độ âm thanh 

của các phương tiện này đạt tới 100 - 120dBA tại nguồn. Và như vậy cách xa 200m 

mức ồn vẫn duy trì ở mức 70 - 80dBA. Mức độ tác động do ô nhiễm tiếng ồn đối với 

các khu vực dân cư đông đúc.  

Biện pháp giảm thiểu: 

- Trong quá trình thi công, có thể giới hạn tiếng ồn bằng cách sử dụng các 

phương tiện, thiết bị hoàn thiện đủ tiêu chuẩn thải theo TCVN 5948 1995. 

- Nếu công trường trộn bê tông được vận hành suốt ngày, thì sẽ phải đặt ở 

khoảng cách ít nhất 250m xa nơi chịu tác động là các khu vực mẫn cảm như nơi có 

dân cư sinh sống. Không tổ chức thi công vào ban đêm (từ 22giờ - 6giờ). Cần phải 

lắp đặt thêm các tấm chắn ồn đối với máy phát điện đang hoạt động nếu khoảng 

cách từ vị trí đặt máy tới các khu vực mẫn cảm nhỏ hơn 200m. 

- Ðối với tập thể công nhân thi công đông và sống lâu dài trong thời gian thi 

công phải được coi như một khu dân cư mới và bố trí nơi ở cách xa công trường ít 

nhất 150m. 

- Giám sát ô nhiễm tiếng ồn và các nguồn gây ồn vượt giới hạn cho phép là 

mối quan tâm của các cơ quan là công tác quản lý môi trường và của ngành GTVT. 

Về phía dự án, áp dụng TCVN 5948 và 5949 - 1995 để theo dõi mức ồn, rung trong 

sự phối hợp thuộc giữa các cơ quan quản lý về môi trường tại địa phương vào giai 

đoạn thi công và những năm đầu khai thác. Tác động tàn dư sau khi đã áp dụng các 

biện pháp giảm thiểu là nhỏ. 

- Hạn chế thấp nhất động cơ nổ, phát huy tối đa động cơ điện. Phương tiện 
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vận chuyển không được sử dụng còi khi ở trong công trường, hạn chế ô nhiễm tiếng 

ồn. 

b. Biện pháp giảm thiểu bụi, khói: 

Chất lượng môi trường không khí thường là một vấn đề môi trường nghiêm 

trọng đối với dân cư, các khu thương mại ở hai bên đường, đặc biệt trong các khu đô 

thị có mật độ xây dựng lớn. 

Bụi lơ lửng trong môi trường không khí trên mặt bằng triển khai thi công có 

nồng độ xấp xỉ so với giá trị cho phép tính trung bình 1 giờ và trung bình 24 giờ 

theo TCVN 5937 - 1995.  

Trong giai đoạn thi công: 

- Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển xây dựng, từ các mỏ khai thác như 

mỏ đá, mỏ đất. Phát thải từ các thiết bị sử dụng dầu Diezen. Ảnh hưởng của những 

tác động này có thể còn nhận biết ở khoảng cách 200-300m xuôi theo chiều gió. 

Mặc dù, tác động đó chỉ diễn ra trong thời gian thi công, song việc thi công lại diễn 

ra trong vùng có dân cư nên mức độ tác động được đánh giá là cao. 

Biện pháp giảm thiểu: 

- Sử dụng các biện pháp trồng cây ven đường để giảm mức độ tác động của 

bụi bẩn, bố trí mặt bằng xây dựng có hành lang hút giao theo hướng gió thịnh hành 

để lợi dụng sức gió biển đẩy bụi đi xa không gây quẩn bụi. Trong mọi trường hợp 

công trường thi công phải được làm vệ sinh và giữ được trạng thái tự nhiên sau khi 

công việc thi công hoàn tất. 

- Khi thi công gom số công trường nhỏ vào một địa điểm tuỳ thuộc vào điều 

kiện cho phép của địa hình. 

- Kiểm tra thường xuyên mức độ phát thải các phương tiện thi công theo Nghị 

định số 175/CP ngày 18/10/1994 của Chính phủ. 

- Thực hiện những biện pháp trên một cách nghiêm túc để các tác động tàn dư 

còn lại không đáng kể. 

- Ô nhiễm khói bởi NO2, SO2 trong giai đoạn thi công diễn ra trông suốt thời 

gian thi công và có thể có những tác động tích luỹ. Có thể giảm mức độ ô nhiễm 

trong giai đoạn thi công bằng cách dùng các thiết bị máy móc tốt, đảm bảo mức độ 

thải ra khí thải theo tiêu chuẩn cho phép.  

c. Biện pháp giảm thiểu nước thải và kiểm soát rò rỉ dầu mở, hóa chất: 

Kiểm soát thải, dầu mỡ, hóa chất trong quá trình thi công là một vấn đề luôn 

được đơn vị quan tâm, bởi nó có thể gây ra các tác hại đến con người, môi trường, 

mỹ quan và chất lượng phục vụ của công trình sau này. Vì vậy cần có các biện pháp 

giảm thiểu tác động này đến mức thấp nhất. 

Trong giai đoạn thi công: 

- Không cho phép đưa vào công trình các loại hóa chất độc hại gây ảnh hưởng 

đến môi trường và con người. Thường xuyên kiểm tra việc xử lý các loại nước thải, 

kiểm soát các loại dầu mở hóa chất trên công trường bảo đảm chất thải được đổ 

đúng nơi quy định và không có hiện tượng rò rỉ dầu mở, hóa chất trên công trình và 

môi trường xung quanh. 
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Biện pháp giảm thiểu: 

- Lựa chọn vị trí và các phương pháp xử lý thích hợp đối với chất thải phát 

sinh khi thi công trên phạm vi công trường. 

- Lựa chọn công nghệ thi công ít gây ảnh hưởng đến môi trường nhất. 

- Kiểm tra những tác động tiềm tàng môi trường của công trình. 

- Triển khai chi tiết các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm. 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các phương pháp giảm nhẹ tác 

động môi trường. 

- Nước thải phải được đổ đúng nơi quy định, không xả bừa bãi gây ô nhiễm 

cho môi trường xung quanh. 

- Khi dọn dẹp mặt bằng, vét bùn, cát hữu cơ, đất thải, nhựa đường, dầu mỡ 

phải thu dọn sạch sẽ về đúng những nơi quy định. 

d. Kiểm soát rác thải, nhà vệ sinh của công nhân trên công trình: 

Để thực hiện tốt những vấn đề về vệ sinh, chúng tôi sẽ có biện pháp hợp lý 

trong quá trình thi công như: 

- Vị trí lựa chọn để đổ chất thải phải có sự cân nhắc đến yếu tố thẩm mỹ cũng 

như các vấn đề kinh tế, khoảng cách di chuyển. Cần tạo các bề mặt chắc chắn để 

trồng các loại cây nhỏ và từng bước trồng các cây lớn. 

- Xây dựng nhà vệ sinh ở xa nơi sinh hoạt, ngược hướng gió và đảm bảo 

không gây ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. 

- Quan hệ tốt, chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương, làm tốt công 

tác an toàn, trật tự, bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan trong khu vực thi công. 

Trong quá trình thi công, cần đảm bảo hạn chế tiếng ồn không gây ảnh hưởng đến 

các vùng dân cư chung quanh. 

- Sau khi hoàn thành công việc, sẽ cho dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, không để 

đất lấp cống rãnh, rơi vãi trên lề đường. Tháo gỡ lán trại, bốc đất, san trả lại mặt 

bằng theo yêu cầu của Ban quản lý dự án. 

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

Phạm vi: Những khu vực chịu tác động trực tiếp của các tuyến đường và các 

vùng chịu tác động gián tiếp. 

Quy trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án và thiết kế xây dựng các 

công trình giao thông  22TCN 242-98 của Bộ Giao thông vận tải. 

Các tiêu chuẩn của nhà nước về môi trường năm 1995. 

1.2. Dự báo những tác động môi trƣờng và 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 (tác động tàn dư 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: 

i) 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. 

ii) Giảm nhẹ: Giới hạn mức độ hoặc quy mô của hành động và quá trình xuất 
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hiện hành động đó. 

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

hồi môi trường bị ảnh hưởng. 

iv) 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. 

v) 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: 

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

khai thác. 

- 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, chọn địa điểm sao cho khói bụi không gây ảnh hưởng 

đến môi trường 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, trong giai đoạn khai thác tiếng ồn phát sinh từ dòng xe vận 

hành trên đường là điều cần được quan tâm đặc biệt.  

- Phương án tuyến khảo sát thiết kế chọn phương án hạn chế di dân, tái định 

cư ở mức thấp nhất, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như các hoạt 

động văn hóa tín ngưỡng của đồng bào dân tộc. 

Tác động đến môi trường là không thể tránh; tuy nhiên những tác động đó đều 

có thể giảm thiểu. Bổ sung những biện pháp giảm thiểu đối với tác động chưa được 

dự báo và giải quyết các khiếu nại của địa phương về khía cạnh môi trường. 

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: 

Việc đầu tư tuyến đường nhằm phát triển kết cấu hạ tầng gắn kết đồng bộ với 

phát triển vùng nguyên liệu nhằm phát huy hiệu quả sản xuất và tiêu thụ các loại 

nguyên liệu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương. 

Năng lực chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án phù hợp với tính chất và quy mô 

dự án. 

2.2. Phân tích sơ bộ hiệu quả dự án: 

Dự án sẽ đem lại những hiệu quả rất lớn cho huyện như: 

- Xây dựng tuyến đường đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trong 

vùng. 

- Phát triển giao thông tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất cây dược liệu, 

trồng rừng gỗ lớn; tạo điều kiện cho việc sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 
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12/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát 

triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng 

đến 2025. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng lao động sản xuất góp phần 

nâng cao thu nhập, giảm nghèo.  

- Đối với người dân: Dự án tác động trực tiếp và tích cực đến người dân 

nghèo là có chất lượng cuộc sống nâng cao. Thông qua dự án góp phần giải quyết 

việc làm, tạo thu nhập, xoá đói giảm nghèo trên địa bàn. 

- Khu vực sẽ hưởng lợi từ dự án: Tạo kết cấu hạ tầng nông thôn thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. 

VIII. PHÂN CHIA DỰ ÁN THÀNH PHẦN: 

Tên hợp phần Đƣờng vào khu sản xuất thôn ADinh, thị trấn Prao. 

Mô tả 

Hợp phần này cấu thành từ nhiều công việc đầu tư xây dựng: Đầu 

tư xây dựng mới nền đường, mặt đường cấp phối đá dăm, cầu, 

cống và các công trình phụ trợ.  

Sản phẩm 

Chiều dài tuyến L = 3,00km. 

Cấp đường: Đường GTNT loại B theo TCVN 10380:2014; 

Mặt cắt ngang: Bnền=0,75(lề)+3,50(mặt)+0,75(lề) = 5,00m; 

Cống thoát nước: 15 cống các loại. Trong đó: Cống tròn D100: 12 

cái, cống tròn D150: 02 cái, cống hộp (300x300)cm: 01 cái. Cầu 

bản BTCT L=9m: 01 cái. Tải trọng xe thiết kế trục 6T; Công trình 

cống H30-XB80; cầu HL93; Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 

10%; 

IX. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang. 

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

3. Dự kiến kinh phí đầu tư: 14.996.000.000 đồng. 

4. Nguồn vốn chuẩn bị đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. 

5. Thời gian thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư: Năm 2019-2020. 

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 

Trên đây là nội dung báo cáo chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản 

xuất thôn ADinh của UBND huyện Đông Giang kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh quan tâm, xem xét quyết định./. 

 
Nơi nhận:                                                             
- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH, P.KT&HT (01). 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
 

 

 

Hồ Quang Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG GIANG 
 

Số:  478/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đông Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

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

(Phần nguồn vốn của huyện) 

Dự án: Đường vào khu sản xuất thôn Adinh. 

 

UBND huyện Đông Giang đã nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định nội bộ 

số 212/BC-TCKH ngày 31/12/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch Báo cáo thẩm 

định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án vào khu sản xuất thôn 

ADinh. UBND huyện đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự 

án Đường vào khu sản xuất thôn ADinh như sau: 

Phần thứ nhất: 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ THẨM ĐỊNH  

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án do Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

lập; 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 282/BC-TCKH ngày 31/12/2019 của Phòng 

Tài chính - Kế hoạch.  

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

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

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

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

 Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư V/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết đinh đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi ; 

Căn cứ Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đông Giang về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: UBND huyện Đông Giang. 

Phần thứ hai: 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 



1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất thôn ADinh. 

2. Dự án: nhóm C 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Đông Giang 

5. Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

nam 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  14.996.000.000 đồng  

             (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu đồng) 

Trong đó:  

STT Năm 
Kinh phí  

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 9.930.000.000 1.238.114.000 11.168.114.000 

2 Năm 2021-2022  3.827.886.000 3.827.886.000 

Tổng cộng 9.930.000.000 5.066.000.000 14.996.000.000 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ và đối ứng ngân 

sách huyện.  

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

Lĩnh vực giao thông. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 

11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư xây dựng. 

12. Các Thông tin khác: 

12.1 Mục tiêu đầu tư:  

Đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất thôn ADinh gắn kết với phát triển 

vùng nguyên liệu là dự án đầu tư đa mục tiêu:  

- Phát triển giao thông tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất cây dược liệu, 

trồng rừng gỗ lớn; tạo điều kiện cho việc sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 

12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về 

phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định 

hướng đến 2025. 

- Về lâu dài tuyến đường được đầu tư tạo kết nối với tuyến giao thông liên 

vùng huyện Đông Giang, kết nối huyện Tây Giang và huyện Đông Giang, góp 

phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn Prao và huyện Đông Giang.  

Việc đầu tư xây dựng dự án này giải quyết được các mục tiêu cụ thể sau: 

- Tiếp tục tạo điều kiện cho người dân đã trồng và chăm sóc tốt 250 ha rừng 

sản xuất keo lấy gỗ; 35 ha quế; 15 ha chè dây; 07 ha ba kích tím và 08 ha đinh 

lăng. Đồng thời tiếp tục mở rộng thêm 170 ha rừng gỗ lớn và 71 ha cây dược liệu 

theo quy hoạch. 

- Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 149 hộ (448 người) đồng bào 

Cơ Tu tại thôn ADinh, thị trấn Prao; Phát huy hiệu quả sản xuất và tiêu thụ các loại 



nguyên liệu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

- Tạo điều kiện sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-

HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam: 30 hộ. 

12.2. Quy mô đầu tư:  

a. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 03 km có 

điểm đầu nối tiếp đường BTXM tại thôn ADinh 2 (cũ), điểm cuối tuyến nằm trong 

vùng sản xuất dược liệu tại thôn ADinh 3 (cũ). 

- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B theo TCVN 10380:2014. 

+ Mặt cắt ngang: Bnền=0,75(lề)+3,50(mặt)+0,75(lề)=5,00m; 

+ Vận tốc thiết kế V=15 km/h. 

+ Độ dốc dọc lớn nhất 13%; (châm chước 15%). Cách khoảng 500m bố trí 

đoạn tránh xe. Chiều rộng nền đường mở thêm khoảng 3,0m, chiều dài đoạn tránh 

xe từ 10  15m kể cả đoạn vuốt nối (các đoạn có điều kiện địa hình thuận lợi thì 

chiều dài đoạn tránh xe từ 20  30m). 

+ Tải trọng trục xe thiết kế 6,0T; công trình cống H30-XB80; cầu HL93. 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 10%; 

- Nền đường: Nền đường đạt độ chặt K95, 30cm trên cùng đắp đất đạt độ 

chặt K98 (đối với nền đắp), lu lèn K98 (đối với nền đào);  

- Mặt đường: Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm. 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố 

bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 15cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%. 

- Cống thoát nước ngang:  

+ Cống tròn: 14 cống các loại. Trong đó: Cống tròn D100: 12 cái, cống tròn 

1D150: 02 cái. Kết cấu như sau: Thân cống bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, 

móng cống đá dăm dày 30cm; Hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống, sân gia cố 

bằng bê tông M150. 

+ Cống hộp: 01 cống (300x300)cm; kết cấu như sau: thân cống hộp bằng bê 

tông cốt thép M300 đá 1x2, móng cống được làm bằng bê tông M150 đá 4x6, 

thượng lưu tường đầu, tường cánh, sân cống bằng Bê tông M150, hạ lưu tường 

đầu, tường cánh, sân cống bằng bê tông M150. 

+ Cầu giao thông gồm 01 cầu bản BTCT  L=1x9m tại Km 2+501 có bề rộng 

cầu B = 0,25+4,5+0,25 = 5,00(m). Kết cấu: Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa đá 

1x2, gờ chắn bánh bằng BTCT 30Mpa đá 1x2. Xà mũ mố bằng BTCT 20Mpa đá 

1x2. Thân mố bằng bê tông 20Mpa đá 2x4. Móng mố bằng bê tông 20Mpa đá 4x6, 

đặt trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. Tường cánh bằng bê tông 15Mpa đá 2x4. 

Móng tường cánh bằng bê tông 15Mpa đá 4x6. Lòng cầu được gia cố bằng bê tông 

15Mpa đá 2x4 dày 20cm. Gia cố taluy hai đầu cầu bằng bê tông 15Mpa đá 2x4 dày 

20cm. 

- Gia cố mái taluy: Đối với nền đắp cao thiết kế gia cố mái taluy bằng bê 



tông M150 đá 2x4 dày 20cm, chân khay kích thước(0,5x1,0)m bằng bê tông M150 

đá 4x6 dày 20cm. 

c. Hệ thống ATGT và công trình phụ trợ: Cắm đầy đủ hệ thống biển báo hiệu 

trên tuyến, các vị trí nút giao theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016.  

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH  

1. Về nguồn vốn: dự án được đầu tư đúng mục đích, đối tượng, phù hợp với 

đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh và đối ứng ngân sách huyện. 

2. Về cân đối vốn:  

- Vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ:      9.930.000.000 đồng. 

- Vốn đối ứng ngân sách huyện: 5.066.000.000 đồng. 

3. Mức vốn bố trí dự kiến: 

- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  14.996.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu đồng) 

Trong đó: 

STT Năm 
Kinh phí  

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 9.930.000.000 1.238.114.000 11.168.114.000 

2 Năm 2021-2022  3.827.886.000 3.827.886.000 

Tổng cộng 9.930.000.000 5.066.000.000 14.996.000.000 

III. KẾT LUẬN: 

Dự án Đường vào khu sản xuất thôn ADinh đề xuất nguồn vốn và mức vốn 

đầu tư phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của địa phương. 

 

Nơi nhận:                                                             
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở KH&ĐT tỉnh (Báo cáo); 

- Phòng TC-KH;; 

- Phòng KT&HT; 

- Lưu: VT, TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
 

 

 

Hồ Quang Minh 

 



  UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÔNG GIANG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:  480/BCTĐ-UBND                          Đông Giang, ngày  31  tháng  12  năm 2019 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH NỘI BỘ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN   

ĐƯỜNG VÀO KHU SẢN XUẤT THÔN ADINH 

                   

                      Kính gửi:  

                                       - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

                                       - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 01/7/2014; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngà 12/5/2015 của Chính phủ về Quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

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

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư v/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam Về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; bổ sung kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết số 39/NQ-

HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi; 

Căn cứ Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đông Giang về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; 

Sau khi xem xét hồ sơ và báo cáo thẩm định nội bộ số 283/BC-TCKH ngày 

31/12/2019 của Phòng Tài chính – Kế hoạch Báo cáo thẩm định nội bộ đề xuất chủ 

trương đầu tư, UBND huyện Đông Giang tổ chức thẩm định chủ trương đầu tư của 

dự án với những nội dung chủ yếu sau:   

1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất thôn ADinh; 

2. Dự án nhóm: Nhóm C; 

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



4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Đông Giang; 

5. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

6. Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất thôn ADinh gắn kết với phát triển 

vùng nguyên liệu là dự án đầu tư đa mục tiêu:  

- Phát triển giao thông tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất cây dược liệu, 

trồng rừng gỗ lớn; tạo điều kiện cho việc sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 

12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về 

phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định 

hướng đến 2025. 

- Về lâu dài tuyến đường được đầu tư tạo kết nối với tuyến giao thông liên 

vùng huyện Đông Giang, kết nối huyện Tây Giang và huyện Đông Giang, góp 

phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn Prao và huyện Đông Giang.  

Việc đầu tư xây dựng dự án này giải quyết được các mục tiêu cụ thể sau: 

- Tiếp tục tạo điều kiện cho người dân đã trồng và chăm sóc tốt 250 ha rừng 

sản xuất keo lấy gỗ; 35 ha quế; 15 ha chè dây; 07 ha ba kích tím và 08 ha đinh 

lăng. Đồng thời tiếp tục mở rộng thêm 170 ha rừng gỗ lớn và 71 ha cây dược liệu 

theo quy hoạch. 

- Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 149 hộ (448 người) đồng bào 

Cơ Tu tại thôn ADinh, thị trấn Prao; Phát huy hiệu quả sản xuất và tiêu thụ các loại 

nguyên liệu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

- Tạo điều kiện sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-

HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam: 30 hộ. 

 7. Nội dung và quy mô đầu tư: 

7.1 Tiêu chuẩn khảo sát: 

- Quy trình khảo sát đường ô tô 22TCN 263:2000; 

- Quy phạm đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43:2000; 

- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình 22 TCN 259:2000; 

- Quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá 22 TCN 57:1984; 

7.2. Tiêu chuẩn thiết kế: 

- Quy trình hiết kế đường ô tô TCVN 4054:2005; Tiêu chuẩn đường giao 

thông nông thôn cấp B TCVN 10380:2014; 

- Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22 TCN 18:1979 và 

tiêu chuẩn thiết kế cầu TCN 272:2005; 

- Quy trình thiết kế áo đường cứng 22 TCN 223:1995; 

- Quyết định số 3230/QĐ-BGTVT ngày 14/12/2012 của Bộ Giao thông vận 

tải ban hành Quy định tạm thời về thiết kế mặt đường bê tông xi măng thông 

thường có khe nối trong xây dựng công trình giao thông; 



- Tiêu chuẩn tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ 22TCN 220:1995 và 

TCVN 9845:2013; 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

41:2016/BGTVT; 

- Định hình thiết kế cống hiện hành và các cống đã được sử dụng. 

7.3. Thí nghiệm, thi công và nghiệm thu công trình: 

- Quyết định số 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/8/2012 ban hành Quy định tạm 

thời về kỹ thuật thi công nghiệm thu mặt đường bê tông xi măng trong xây dựng 

công trình giao thông; 

- Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu cáo đường ô tô – vật liệu, thi 

công và nghiệm thu TCVN 8859:2011; 

- Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu cầu cống 22 TCN 266:2000; 

- Kết cấu thép, gia công, lắp đặt, nghiệm thu 20 TCN 170:1989; 

- Cống tròn bê tông cốt thép lắp ghép 22 TCN 159:1986; 

- Cống hộp BTCT đúc sẵn – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 

TCXDVN 392:2007; 

- Kết cấu BTCT và BTCT lắp ghép TCXDVN 390:2007; 

- Kết cấu BTCT và BTCT toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu 

TCXD 4453:1995; 

7.4. Kỹ thuật:  

* Đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 03 km có 

điểm đầu nối tiếp đường BTXM tại thôn ADinh 2 (cũ), điểm cuối tuyến nằm trong 

vùng sản xuất dược liệu tại thôn ADinh 3 (cũ). 

- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B theo TCVN 10380:2014. 

+ Mặt cắt ngang: Bnền=0,75(lề)+3,50(mặt)+0,75(lề)=5,00m; 

+ Vận tốc thiết kế V=15 km/h. 

+ Độ dốc dọc lớn nhất 13%; (châm chước 15%). Cách khoảng 500m bố trí 

đoạn tránh xe. Chiều rộng nền đường mở thêm khoảng 3,0m, chiều dài đoạn tránh 

xe từ 10  15m kể cả đoạn vuốt nối (các đoạn có điều kiện địa hình thuận lợi thì 

chiều dài đoạn tránh xe từ 20  30m). 

+ Tải trọng trục xe thiết kế 6,0T; công trình cống H30-XB80; cầu HL93. 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 10%; 

- Nền đường: Nền đường đạt độ chặt K95, 30cm trên cùng đắp đất đạt độ 

chặt K98 (đối với nền đắp), lu lèn K98 (đối với nền đào);  

- Mặt đường: Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm. 

* Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố 

bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 15cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%. 

- Cống thoát nước ngang:  



+ Cống tròn: 14 cống các loại. Trong đó: Cống tròn D100: 12 cái, cống tròn 

1D150: 02 cái. Kết cấu như sau: Thân cống bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, 

móng cống đá dăm dày 30cm; Hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống, sân gia cố 

bằng bê tông M150. 

+ Cống hộp: 01 cống (300x300)cm; kết cấu như sau: thân cống hộp bằng bê 

tông cốt thép M300 đá 1x2, móng cống được làm bằng bê tông M150 đá 4x6, 

thượng lưu tường đầu, tường cánh, sân cống bằng Bê tông M150, hạ lưu tường 

đầu, tường cánh, sân cống bằng bê tông M150. 

+ Cầu giao thông gồm 01 cầu bản BTCT  L=1x9m tại Km 2+501 có bề rộng 

cầu B = 0,25+4,5+0,25 = 5,00(m). Kết cấu: Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa đá 

1x2, gờ chắn bánh bằng BTCT 30Mpa đá 1x2. Xà mũ mố bằng BTCT 20Mpa đá 

1x2. Thân mố bằng bê tông 20Mpa đá 2x4. Móng mố bằng bê tông 20Mpa đá 4x6, 

đặt trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. Tường cánh bằng bê tông 15Mpa đá 2x4. 

Móng tường cánh bằng bê tông 15Mpa đá 4x6. Lòng cầu được gia cố bằng bê tông 

15Mpa đá 2x4 dày 20cm. Gia cố taluy hai đầu cầu bằng bê tông 15Mpa đá 2x4 dày 

20cm. 

- Gia cố mái taluy: Đối với nền đắp cao thiết kế gia cố mái taluy bằng bê 

tông M150 đá 2x4 dày 20cm, chân khay kích thước(0,5x1,0)m bằng bê tông M150 

đá 4x6 dày 20cm. 

* Hệ thống ATGT và công trình phụ trợ: Cắm đầy đủ hệ thống biển báo hiệu 

trên tuyến, các vị trí nút giao theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016.   

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

9. Diện tích đất sử dụng dự kiến: 7,5ha. 

10. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV. 

11. Phương án giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư phối hợp với cơ quan 

chuyên môn tiến hành kiểm đếm, thu hồi đất, lập phương án đần bù –GPMB theo 

đúng quy định. Khối lượng giải phóng mặt bằng phải được đo vẽ theo hồ sơ thiết 

kế và hành lang xây dựng theo quy định. 

12. Dự kiến tổng mức đầu tư: 14.996.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu đồng). 

Trong đó:  

1 Chi phí xây dựng  11.180.000.000 đồng 

2 Chi phí quản lý dự án 239.000.000      đồng 

3 Chi phí tư vấn  857.000.000      đồng 

4 Chi phí khác 827.000.000       đồng 

5 Đền bù - GPMB 1.500.000.000    đồng 

6 Chi phí dự phòng 393.000.000      đồng 

13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh, huyện năm 2020-2021-2022.  



14. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang đã thẩm định báo cáo chủ trương đầu 

tư dự án Đường vào khu sản xuất thôn ADinh  trên cơ sở các văn bản, chế độ của 

Nhà nước. 

Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét phê 

duyệt chủ trương đầu tư để địa phương kịp thời triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên; 

- Sở KH&ĐT tỉnh; 

- Lưu: VT-TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
 

 

 

Hồ Quang Minh 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÔNG GIANG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:     205/TTr-UBND                       Đông Giang, ngày   31  tháng  12  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

Dự án: Đường vào khu sản xuất thôn ADinh 

Địa điểm: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam 
 

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 01/7/2014; 

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

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

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

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

hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư v/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 13 về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài; 

bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; sửa đổi Nghị quyết 

số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 4190/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án phát triển kết cấu 

hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền 

núi; 

Căn cứ Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đông Giang về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; 

UBND huyện Đông Giang kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư và các 

ngành có liên quan thẩm định nguồn vốn dự án: Đường vào khu sản xuất thôn 

ADinh, với những nội dung chủ yếu sau:   

I. Thông tin chung của dự án: 

1. Tên dự án: Đường vào khu sản xuất thôn ADinh. 

2. Dự án: nhóm C 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND huyện Đông Giang. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Đông Giang. 

5. Tên chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đông Giang. 



6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án:  14.996.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu đồng) 

STT Năm 
Kinh phí  

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 9.930.000.000 1.238.114.000 11.168.114.000 

2 Năm 2021-2022  3.827.886.000 3.827.886.000 

Tổng cộng 9.930.000.000 5.066.000.000 14.996.000.000 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách 

huyện. 

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

Lĩnh vực giao thông. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

11. Hình thức đầu tư dự án: Nhà nước đầu tư xây dựng. 

12. Các Thông tin khác: 

12.1 Mục tiêu đầu tư:  

Đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất thôn ADinh gắn kết với phát triển 

vùng nguyên liệu là dự án đầu tư đa mục tiêu:  

- Phát triển giao thông tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất cây dược liệu, 

trồng rừng gỗ lớn; tạo điều kiện cho việc sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 

12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về 

phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định 

hướng đến 2025. 

- Về lâu dài tuyến đường được đầu tư tạo kết nối với tuyến giao thông liên 

vùng huyện Đông Giang, kết nối huyện Tây Giang và huyện Đông Giang, góp 

phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn Prao và huyện Đông Giang.  

Việc đầu tư xây dựng dự án này giải quyết được các mục tiêu cụ thể sau: 

- Tiếp tục tạo điều kiện cho người dân đã trồng và chăm sóc tốt 250 ha rừng 

sản xuất keo lấy gỗ; 35 ha quế; 15 ha chè dây; 07 ha ba kích tím và 08 ha đinh 

lăng. Đồng thời tiếp tục mở rộng thêm 170 ha rừng gỗ lớn và 71 ha cây dược liệu 

theo quy hoạch. 

- Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 149 hộ (448 người) đồng bào 

Cơ Tu tại thôn ADinh, thị trấn Prao; Phát huy hiệu quả sản xuất và tiêu thụ các loại 

nguyên liệu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

- Tạo điều kiện sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-



HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam: 30 hộ.   

12.2 Nội dung, qui mô đầu tư:  

a. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 03 km có 

điểm đầu nối tiếp đường BTXM tại thôn ADinh 2 (cũ), điểm cuối tuyến nằm trong 

vùng sản xuất dược liệu tại thôn ADinh 3 (cũ). 

- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B theo TCVN 10380:2014. 

+ Mặt cắt ngang: Bnền=0,75(lề)+3,50(mặt)+0,75(lề)=5,00m; 

+ Vận tốc thiết kế V=15 km/h. 

+ Độ dốc dọc lớn nhất 13%; (châm chước 15%). Cách khoảng 500m bố trí 

đoạn tránh xe. Chiều rộng nền đường mở thêm khoảng 3,0m, chiều dài đoạn tránh 

xe từ 10  15m kể cả đoạn vuốt nối (các đoạn có điều kiện địa hình thuận lợi thì 

chiều dài đoạn tránh xe từ 20  30m). 

+ Tải trọng trục xe thiết kế 6,0T; công trình cống H30-XB80; cầu HL93. 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 10%; 

- Nền đường: Nền đường đạt độ chặt K95, 30cm trên cùng đắp đất đạt độ 

chặt K98 (đối với nền đắp), lu lèn K98 (đối với nền đào);  

- Mặt đường: Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm. 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố 

bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 15cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%. 

- Cống thoát nước ngang:  

+ Cống tròn: 14 cống các loại. Trong đó: Cống tròn D100: 12 cái, cống tròn 

1D150: 02 cái. Kết cấu như sau: Thân cống bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, 

móng cống đá dăm dày 30cm; Hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống, sân gia cố 

bằng bê tông M150. 

+ Cống hộp: 01 cống (300x300)cm; kết cấu như sau: thân cống hộp bằng bê 

tông cốt thép M300 đá 1x2, móng cống được làm bằng bê tông M150 đá 4x6, 

thượng lưu tường đầu, tường cánh, sân cống bằng Bê tông M150, hạ lưu tường 

đầu, tường cánh, sân cống bằng bê tông M150. 

+ Cầu giao thông gồm 01 cầu bản BTCT  L=1x9m tại Km 2+501 có bề rộng 

cầu B = 0,25+4,5+0,25 = 5,00(m). Kết cấu: Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa đá 

1x2, gờ chắn bánh bằng BTCT 30Mpa đá 1x2. Xà mũ mố bằng BTCT 20Mpa đá 

1x2. Thân mố bằng bê tông 20Mpa đá 2x4. Móng mố bằng bê tông 20Mpa đá 4x6, 

đặt trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. Tường cánh bằng bê tông 15Mpa đá 2x4. 

Móng tường cánh bằng bê tông 15Mpa đá 4x6. Lòng cầu được gia cố bằng bê tông 

15Mpa đá 2x4 dày 20cm. Gia cố taluy hai đầu cầu bằng bê tông 15Mpa đá 2x4 dày 

20cm. 

- Gia cố mái taluy: Đối với nền đắp cao thiết kế gia cố mái taluy bằng bê 

tông M150 đá 2x4 dày 20cm, chân khay kích thước(0,5x1,0)m bằng bê tông M150 

đá 4x6 dày 20cm. 

c. Hệ thống ATGT và công trình phụ trợ: Cắm đầy đủ hệ thống biển báo hiệu 



trên tuyến, các vị trí nút giao theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016. 

II. Danh mục hồ sơ kèm theo: 

1. Tờ trình xin thẩm định nguồn. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang kính đề nghị Quí cấp xem xét thẩm 

định nguồn vốn của dự án Đường vào khu sản xuất thôn ADinh./. 

 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
 

 

 

Hồ Quang Minh 

 



  UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÔNG GIANG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:  206/TTr-UBND                          Đông Giang, ngày   31  tháng  12  năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư 

Dự án: Đường vào khu sản xuất thôn Adinh 

Địa điểm: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

Căn cứ Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 01/7/2014; 

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

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

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư v/v hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự 

án đầu tư công; 

Căn cứ Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân huyện Đông Giang về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; 

Theo Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và thẩm định đề xuất chủ trương 

đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, 

UBND huyện Đông Giang kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét 

phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Đường vào khu sản xuất thôn ADinh, với 

những nội dung chủ yếu sau:   

I. Thông tin chung của dự án: 

1. Tên công trình: Đường vào khu sản xuất thôn ADinh. 

2. Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đông Giang. 

3. Đối tượng thụ hưởng của dự án:  Trên địa bàn Thị trấn Prao, huyện Đông 

Giang. 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam. 

5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  14.996.000.000 đồng  

             (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu đồng) 

Trong đó:  

STT Năm 
Kinh phí  

NS tỉnh NS huyện Tổng cộng 

1 Năm 2020 9.930.000.000 1.238.114.000 11.168.114.000 

2 Năm 2021-2022  3.827.886.000 3.827.886.000 

Tổng cộng 9.930.000.000 5.066.000.000 14.996.000.000 



6. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

7. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý. 

8. Các Thông tin khác: 

8.1. Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất thôn ADinh gắn kết với phát triển 

vùng nguyên liệu là dự án đầu tư đa mục tiêu:  

- Phát triển giao thông tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất cây dược liệu, 

trồng rừng gỗ lớn; tạo điều kiện cho việc sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 

12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về 

phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định 

hướng đến 2025. 

- Về lâu dài tuyến đường được đầu tư tạo kết nối với tuyến giao thông liên 

vùng huyện Đông Giang, kết nối huyện Tây Giang và huyện Đông Giang, góp 

phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn Prao và huyện Đông Giang.  

Việc đầu tư xây dựng dự án này giải quyết được các mục tiêu cụ thể sau: 

- Tiếp tục tạo điều kiện cho người dân đã trồng và chăm sóc tốt 250 ha rừng 

sản xuất keo lấy gỗ; 35 ha quế; 15 ha chè dây; 07 ha ba kích tím và 08 ha đinh 

lăng. Đồng thời tiếp tục mở rộng thêm 170 ha rừng gỗ lớn và 71 ha cây dược liệu 

theo quy hoạch. 

- Giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho 149 hộ (448 người) đồng bào 

Cơ Tu tại thôn ADinh, thị trấn Prao; Phát huy hiệu quả sản xuất và tiêu thụ các loại 

nguyên liệu, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

- Tạo điều kiện sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-

HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam: 30 hộ. 

 8.2. Quy mô đầu tư: 

a. Đường giao thông: Đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông dài 03 km có 

điểm đầu nối tiếp đường BTXM tại thôn ADinh 2 (cũ), điểm cuối tuyến nằm trong 

vùng sản xuất dược liệu tại thôn ADinh 3 (cũ). 

- Cấp đường: Đường giao thông nông thôn loại B theo TCVN 10380:2014. 

+ Mặt cắt ngang: Bnền=0,75(lề)+3,50(mặt)+0,75(lề)=5,00m; 

+ Vận tốc thiết kế V=15 km/h. 

+ Độ dốc dọc lớn nhất 13%; (châm chước 15%). Cách khoảng 500m bố trí 

đoạn tránh xe. Chiều rộng nền đường mở thêm khoảng 3,0m, chiều dài đoạn tránh 

xe từ 10  15m kể cả đoạn vuốt nối (các đoạn có điều kiện địa hình thuận lợi thì 

chiều dài đoạn tránh xe từ 20  30m). 

+ Tải trọng trục xe thiết kế 6,0T; công trình cống H30-XB80; cầu HL93. 

+ Tần suất thiết kế tuyến và công trình: 10%; 

- Nền đường: Nền đường đạt độ chặt K95, 30cm trên cùng đắp đất đạt độ 



chặt K98 (đối với nền đắp), lu lèn K98 (đối với nền đào);  

- Mặt đường: Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm. 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Rãnh dọc: Dạng mương hở, hình thang, kích thước (40x40x120)cm, gia cố 

bằng bê tông M150 đá 2x4 dày 15cm tại các đoạn tuyến dốc dọc ≥ 6%. 

- Cống thoát nước ngang:  

+ Cống tròn: 14 cống các loại. Trong đó: Cống tròn D100: 12 cái, cống tròn 

1D150: 02 cái. Kết cấu như sau: Thân cống bằng bê tông cốt thép M200 đá 1x2, 

móng cống đá dăm dày 30cm; Hố thu, tường đầu, tường cánh, sân cống, sân gia cố 

bằng bê tông M150. 

+ Cống hộp: 01 cống (300x300)cm; kết cấu như sau: thân cống hộp bằng bê 

tông cốt thép M300 đá 1x2, móng cống được làm bằng bê tông M150 đá 4x6, 

thượng lưu tường đầu, tường cánh, sân cống bằng Bê tông M150, hạ lưu tường 

đầu, tường cánh, sân cống bằng bê tông M150. 

+ Cầu giao thông gồm 01 cầu bản BTCT  L=1x9m tại Km 2+501 có bề rộng 

cầu B = 0,25+4,5+0,25 = 5,00(m). Kết cấu: Bản mặt cầu bằng BTCT 30Mpa đá 

1x2, gờ chắn bánh bằng BTCT 30Mpa đá 1x2. Xà mũ mố bằng BTCT 20Mpa đá 

1x2. Thân mố bằng bê tông 20Mpa đá 2x4. Móng mố bằng bê tông 20Mpa đá 4x6, 

đặt trên lớp dăm sạn đệm dày 10cm. Tường cánh bằng bê tông 15Mpa đá 2x4. 

Móng tường cánh bằng bê tông 15Mpa đá 4x6. Lòng cầu được gia cố bằng bê tông 

15Mpa đá 2x4 dày 20cm. Gia cố taluy hai đầu cầu bằng bê tông 15Mpa đá 2x4 dày 

20cm. 

- Gia cố mái taluy: Đối với nền đắp cao thiết kế gia cố mái taluy bằng bê 

tông M150 đá 2x4 dày 20cm, chân khay kích thước(0,5x1,0)m bằng bê tông M150 

đá 4x6 dày 20cm. 

c. Hệ thống ATGT và công trình phụ trợ: Cắm đầy đủ hệ thống biển báo hiệu 

trên tuyến, các vị trí nút giao theo điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016.   

II. Quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự 

án: 

Trên cơ sở quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP 

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

công và các Quyết định giao vốn kế hoạch năm 2020; UBND huyện Đông Giang 

đã lập hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án, Báo cáo thẩm định nội 

bộ tại Báo cáo số 282/BC-TCKH ngày 31/12/2019 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

III. Danh mục kèm theo: 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường vào khu sản xuất thôn 

ADinh. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 282/BC-TCKH ngày 31/12/2019 của Phòng 

Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Giang. 

3. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và Báo cáo kết quả thẩm định báo 



cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam  

xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư để địa phương kịp thời triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên; 

- Sở KH&ĐT; 

- Lưu: VT-TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

(đã ký) 
 

 

 

Hồ Quang Minh 
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