ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số: 168 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày 20 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn
2021-2025 (Thực hiện năm 2022) và Chương trình kiên cố hóa đường GTNT
giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) thuộc “Đề án kiên cố hóa hệ thống
đường huyện (ĐH) và giao thôn nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn
2021 – 2025”.
Địa điểm: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Kính gửi: Thường trực HĐND thị xã Điện Bàn.
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 hướng dẫn thi hành một số
điều của luật đầu tư công;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14
ngày 17/6/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý
dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý
chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về quản lý
chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về đề án
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn
tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số 2826/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 phê
duyệt Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT)
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; số 3767/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 về việc
quy định về nguồn vốn và quản lý xây dựng các công trình Kiên cố hóa hệ thống đường
huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn
2021 - 2025; số 395/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 về việc phê duyệt, ban hành thiết kế
mẫu và đơn giá xây dựng các loại mặt đường, công trình thoát nước trên hệ thống
đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam,
thực hiện giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã về Phê
chuẩn tỷ lệ đối ứng của Ngân sách thị xã đối với Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày
17/9/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày
15/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH và phát
triển GTNT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025;
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Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị
xã Điện Bàn về việc điều chỉnh Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và Nghị
quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND thị xã Điện Bàn;
Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị
xã Điện Bàn về việc dừng, điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị
xã Điện Bàn về kế hoạch đầu tư công năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Nam về Phê duyệt điều chỉnh quy mô công trình Kiên cố hóa hệ thống đường
huyện (ĐH) đợt 1 và phê duyệt danh mục, khối lượng các công trình Kiên cố hóa hệ
thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, đợt 2;
Căn cứ Công văn số 2604/UBND ngày 26/11/2020 của UBND thị xã Điện Bàn về
việc Giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án kiên cố hóa hệ thống đường
huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Công văn số 222/UBND ngày 08/2/2022 của UBND thị xã Điện Bàn v/v
triển khai thực hiện Đề án kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT)
giai đoạn 2021-2025;
UBND thị xã Điện Bàn kính trình Hội đồng nhân dân thị xã quyết định chủ trương
đầu tư Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm
2022) và Chương trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm
2022) thuộc “Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thôn nông thôn
(GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”, với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Tên chương trình: Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025
(Thực hiện năm 2022) và Chương trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025
(Thực hiện năm 2022) thuộc “Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao
thôn nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”.
2. Chủ chương trình: UBND thị xã Điện Bàn.
3. Đối tượng thụ hưởng của chương trình:
- Đối với Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện
năm 2022): UBND thị xã Điện Bàn.
- Đối với Chương trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện
năm 2022): UBND các xã, phường.
4. Địa điểm thực hiện công trình: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
5. Tổng vốn thực hiện chương trình:
Tổng vốn của năm 2022: 84,66 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 20,72 tỷ
đồng; Ngân sách thị xã đối ứng: 63,94 tỷ đồng. Cụ thể:
- Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 (thực hiện năm 2022):
Tổng mức đầu tư: 24,47 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 9,0 tỷ đồng; Ngân
sách thị xã đối ứng: 15,47 tỷ đồng. (có danh mục chi tiết kèm theo)
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- Chương trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (thực hiện năm
2022): Tổng mức đầu tư: 60,19 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 11,72 tỷ đồng;
Ngân sách thị xã đối ứng: 48,47 tỷ đồng. (có danh mục chi tiết kèm theo)
6. Thời gian thực hiện: Bắt đầu năm 2022.
7. Cơ quan, đơn vị thực hiện chương trình:
- Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 (thực hiện năm
2022): Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư.
- Chương trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (thực hiện năm
2022): UBND các xã, phường làm chủ đầu tư.
8. Các thông tin khác (nếu có):
* Quy mô đầu tư:
- Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 (thực hiện năm 2022):
Đầu tư nâng cấp, mở rộng đảm bảo mặt cắt ngang đường Bn = 1,0 (lề) + 5,5 (mặt) +
1,0 (lề) = 7,5 (m). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa hoặc bê tông xi măng. (có
danh mục kèm theo)
- Chương trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (thực hiện năm
2022): Đầu tư nâng cấp, mở rộng đảm bảo mặt cắt ngang đường Bn = 1,0 (lề) + 3,5
(mặt) + 1,0 (lề) = 5,5 (m). Kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng.
* Khối lượng:
- Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 (thực hiện năm 2022):
Gồm 03 tuyến, Chiều dài: 5,7 km.
- Chương trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (thực hiện năm
2022): gồm 84 tuyến với tổng chiều dài 27,36 km.
II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ
TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH
- Quá trình triển khai xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình:
+ Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh số 2826/QĐ-UBND ngày 15/10/2020
phê duyệt Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn
(GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; số 3767/QĐ-UBND ngày 23/12/2020
về việc quy định về nguồn vốn và quản lý xây dựng các công trình Kiên cố hóa hệ
thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh Quảng
Nam, giai đoạn 2021 – 2025, HĐND thị xã đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND
ngày 22/12/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Điện Bàn về việc điều chỉnh Nghị quyết
số 30/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 và Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 30/12/2020
của HĐND thị xã Điện Bàn;
+ Thực hiện Công văn số 3190/SGTVT-KCHT ngày 07/10/2021 của Sở Giao
thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa
hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, đợt 1
và đề xuất danh mục đợt 2. UBND thị xã Điện Bàn đã ban hành Quyết định số
18474/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 về phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục kiên
cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã, Công văn
số 1930/UBND ngày 13/9/2021 v/v phân bổ khối lượng km đường GTNT năm 2022
cho các địa phương trên địa bàn thị xã. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đã giao Phòng
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Quản lý đô thị kiểm tra, tham mưu đề xuất danh mục và trình Sở Giao thông vận tải tại
Công văn số 19/UBND ngày 07/01/2022.
+ Trên cơ sở danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày
03/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt điều chỉnh quy mô công trình
Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) đợt 1 và phê duyệt danh mục, khối lượng các
công trình Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT)
trên địa bàn tỉnh, đợt 2. UBND thị xã Điện Bàn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
trình HĐND thị xã xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định.
- Đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án giai đoạn trước (nếu chuyển từ
giai đoạn trước sang): Giai đoạn 2016 - 2020, việc phát triển đường ĐH và GTNT theo
các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND thị xã và kế hoạch đầu tư công đã đạt được
những kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn những tuyến có mặt đường xuống cấp;
nền đường, mặt đường hẹp; công trình thoát nước, cầu cống chưa đồng bộ… Do vậy,
trong giai đoạn 2021 - 2025 cần tiếp tục đầu tư để kiên cố hóa.
- Việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối
vốn chương trình: Tại Báo cáo số 88/BCTĐCT-TCKH-ĐT ngày 18/4/2022 của Phòng
Tài chính-kế hoạch về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương
trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) và Chương
trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) thuộc “Đề
án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thôn nông thôn (GTNT) trên địa
bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO:
1/ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Phòng Quản lý đô thị;
2/ Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Phòng Tài
chính – kế hoạch thị xã;
3/ Các văn bản khác có liên quan.
UBND thị xã Điện Bàn trình HĐND thị xã xem xét, quyết định chủ trương đầu
tư Chương trình kiên cố hóa đường ĐH giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022) và
Chương trình kiên cố hóa đường GTNT giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện năm 2022)
thuộc “Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT)
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025”./.
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