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NGHỊ QUYẾT 

Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công  

triển khai bổ sung trong năm 2021 của huyện Đại Lộc 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 3 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2016; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Thực hiện Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày    /    /2021 của HĐND huyện 

về bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021; 

Xét Tờ trình số 346/TTr-UBND ngày 15/10 /2021 của UBND huyện đề nghị 

phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công triển khai bổ 

sung trong năm 2021; Báo cáo thẩm tra số      /BC-HĐND ngày     /   /2021 của 

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND 

huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn 

đầu tư công triển khai bổ sung trong năm 2021 của huyện Đại Lộc, gồm 07 dự án 

(bao gồm 01 dự án nhóm B và 06 dự án nhóm C); với tổng mức đầu tư là 

216.138.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu tỷ, một trăm ba mươi tám 

triệu đồng chẵn), trong đó ngân sách huyện là 18.073.000.000 đồng, nguồn vay quỹ 

đầu tư phát triển tỉnh là 188.065.000.000 đồng và ngân sách tỉnh là 10.000.000.000 

đồng (thuộc nguồn vốn theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Nam), cụ thể như sau: 

- Đường giao thông từ đoạn Khe ngang đến giáp Quốc lộ 14B, xã Đại Hồng 

có TMĐT là 12 tỷ đồng. 

-  Đường ĐH10.ĐL nối dài, xã Đại Tân có TMĐT là 4 tỷ đồng. 

DỰ THẢO 
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- Trường bắn thao trường huấn luyện LLVT huyện Đại Lộc (Giai đoạn 2); 

Hạng mục: San nền, gia cố mái taluy và rãnh thoát nước mặt có TMĐT là 12,073 tỷ 

đồng. 

- Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Hiệp có TMĐT 43,215 tỷ đồng.  

- Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Đồng có TMĐT 23,249 tỷ đồng.  

- Khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất dọc tuyến Đường tránh phía Tây 

thị trấn Ái Nghĩa có TMĐT 37,881 tỷ đồng.  

- Khu dân cư nông thôn mới kết hợp bố trí tái định cư Bầu Dài xã Đại Minh 

có TMĐT là 83,720 tỷ đồng.  

(Có Phụ lục kèm theo) 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân  huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, phát sinh, UBND 

huyện thống nhất với thường trực HĐND huyện giải quyết và báo cáo HĐND 

huyện tại kỳ họp gần nhất.. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, 

các đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khóa XII, kỳ họp thứ  3 

thông qua ngày 20 tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;         
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hảo 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ Lục 01 

DANH MỤC 07 DỰ ÁN ĐƯỢC HĐND HUYỆN  

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TẠI KỲ HỌP THỨ 3 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày        /         /2021 của HĐND huyện Đại Lộc) 

 

ST

T 

 

Dự án 

Nhóm 

dự án Tổng 

cộng 

Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) 
Thời gian 

thực hiện 

dự án bắt 

đầu từ năm 

Ghi 

chú 
B C 

Ngân 

sách tỉnh 

Ngân sách 

huyện 

Vốn vay quỹ 

phát triển 

  Tổng cộng    216.138 10.000 18.073 188.065   

1 
Đường giao thông từ đoạn Khe ngang đến 

giáp Quốc lộ 14B, xã Đại Hồng  
 X 12.000 6.000 6.000 

 
2021 PL02 

2 Đường ĐH10.ĐL nối dài, xã Đại Tân   X 4.000 4.000   2021 PL03 

3 

Trường bắn thao trường huấn luyện LLVT 

huyện Đại Lộc (Giai đoạn 2); Hạng mục: 

San nền, gia cố mái taluy và rãnh thoát 

nước mặt  

 X 12.073  12.073 

 

2021 PL04 

4 Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Hiệp   X 43.215   43.215 2021 PL05 

5 Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Đồng   X 23.249   23.249 2021 PL06 

6 

Khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất 

dọc tuyến Đường tránh phía Tây thị trấn Ái 

Nghĩa  

 X 37,881    37,881 2021 PL07 

7 
Khu dân cư nông thôn mới kết hợp bố trí tái 

định cư Bầu Dài xã Đại Minh  
X  83,720    83,720 2021 PL08 

 



 

Phụ lục 02 
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

Dự án: Đường giao thông từ đoạn Khe ngang đến giáp Quốc lộ 14B, xã Đại Hồng. 

Địa điểm: Xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày        /         /2021 của HĐND huyện) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo giao thông được an toàn thông 

suốt, chống ngập lũ cục bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, 

giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ, sơ tán 

dân trong mùa mưa lũ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

2. Quy mô đầu tư: 

        - Đầu dự án tại khu vực từ Khe Ngang đến giáp Quốc lộ 14B tại lý trình 

Km50+500, xã Đại Hồng. Chiều dài tuyến L = 2,1 km. 

- Cấp kỹ thuật đường: Cấp VI miền núi theo TCVN 4054-2005, tốc độ thiết 

kế 20Km/h. 

- Mặt cắt ngang Bn= 3,5m(mặt) + 2x1,25m(lề) = 6,0 m. Trong đó gia cố lề 

2x1m kết cấu giống kết cấu mặt đường. Chiều rộng mặt đường sau khi gia cố 

5,5m; lề đường 2x0,25(m). 

- Nền đường: Độ dốc mái ta luy nền đắp 1:1,50, mái ta luy nền đào độ dốc 

1:1. Nền đường đạt độ chặt K95; Lớp đất tiếp giáp với đáy áo đường đạt độ chặt 

K98. Thiết kế gia cố mái ta luy nền đường bằng bê tông xi măng tại những vị trí 

xung yếu. 

- Mặt đường:  

+ Kết cấu áo đường: Cấp cao A1. 

+ Tải trọng tính toán áo đường: Trục xe 100KN. 

+ Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng trên lớp móng cấp phối đá dăm.  

- Công trình cống: Đầu tư 01 cống hộp 02 cửa khẩu độ 2H(4x4)m thay thế 

cầu cũ xuống cấp trầm trọng, 01 cống chui dân sinh khẩu độ BxH=(3x3)m và một 

số cống cấu tạo ngang đường. 

- Hệ thống thoát nước dọc: Bố trí mương dọc chịu lực tại một số đoạn tuyến 

thường xuyên ngập nước (mương dọc được bố trí trên phạm vi lề gia cố). Giải 

pháp thiết kế: Kết cấu đan mương BTCT M300 đá 1x2, thân và móng mương làm 

bằng BTCT M200 đá 2x4 được đặt trên lớp dăm sạn đệm 10cm. Tấm đan chừa lỗ 

để thu nước mặt đường. 

- Khổ cống: Bằng khổ nền đường; 
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- Tần suất thiết kế: Cơ bản bám theo cao trình đường hiện trạng, nâng cao 

trình cục bộ tại vị trí cầu bản hiện trạng. 

- Xây dựng hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn quốc gia về báo hiệu 

đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

3. Dự án nhóm: C 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 12.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 6.000.000 đồng (thuộc nguồn vốn theo Quyết định số 

1856/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam). 

- Ngân sách huyện: 6.000.000 đồng. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023. 



 

Phụ lục 03 
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

Dự án: Đường ĐH10.ĐL nối dài, xã Đại Tân. 

Địa điểm: Xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày        /         /2021 của HĐND huyện) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: 

Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến 

ĐH10.ĐL được an toàn thông suốt, phát huy hiệu quả đầu tư Cầu Trà Đức, liên 

kết giao thông với các tuyến đường tỉnh (ĐT609C, ĐT609B), đường huyện đặc 

biệt trong mùa mưa lũ. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng 

hóa, nông sản của nhân dân được thuận lợi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Tổng chiều dài khoảng 0,3km. Trong đó xây dựng tuyến mới chiều dài 

khoảng 0,2km, hoàn thiện mặt đường bê tông xi măng, kết hợp gia cố mái taluy 

hai đầu đường dẫn dự án Cầu Trà Đức chiều dài khoảng 0,1km. 

- Cấp kỹ thuật đường:  Cấp V miền núi theo TCVN 4054-2005, tốc độ thiết 

kế 30Km/h. 

- Mặt cắt ngang: Bn = 3,5m(mặt) + 2x1,5m (lề) = 6,5m. Trong đó gia cố lề 

2x1,0m kết cấu giống kết cấu mặt đường. Chiều rộng mặt đường sau khi gia cố 

5,5m; lề đường 2x0,5(m). 

- Nền đường: Độ dốc mái ta luy nền đắp 1:1,5, mái ta luy nền đào độ dốc 

1:1. Nền đường đạt độ chặt K95; Lớp đất tiếp giáp với đáy áo đường đạt độ chặt 

K98. Thiết kế gia cố mái ta luy nền đường bằng bê tông xi măng tại những vị trí 

xung yếu. 

- Mặt đường tuyến mới:  

+ Kết cấu áo đường: Cấp cao A1. 

+ Tải trọng tính toán áo đường: Trục xe 100KN. 

+ Kết cấu áo đường: Bê tông xi măng trên lớp móng cấp phối đá dăm.  

- Mặt đường tuyến đường dẫn Cầu Trà Đức: Đầu tư mặt đường BTXM trên 

móng CPĐD hiện trạng. 

- Công trình cống: Dự kiến đầu tư 01 cống qua kênh Thủy lợi khẩu độ 

(BxH)=(400x250)cm; 01 cống lưu vực khẩu độ BxH=(250x250)cm và một số 

cống cấu tạo ngang đường, với kết cấu bằng BTCT. 
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- Kiên cố đoạn kênh thượng lưu cống; Đoạn chuyển tiếp từ kênh hình hộp 

sang kênh hình thang; Đoạn kênh hạ lưu cống đến đoạn kênh hình chữ nhật hiện 

trạng với kết cấu kiên cố bằng BTCT. Đồng thời, bổ sung chân khay tại các vị trí 

khớp nối giữa các đoạn chuyển tiếp, thượng, hạ lưu cống qua đường. 

- Khổ cống: Bằng khổ nền đường; 

- Xây dựng hệ thống an toàn giao thông theo quy chuẩn quốc gia về báo 

hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

3. Dự án nhóm: C 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 4.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: 

- Ngân sách tỉnh: 4.000.000 đồng (thuộc nguồn vốn theo Quyết định số 

1856/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam). 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023. 

 

 



 

Phụ lục 04 
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

Dự án: Trường bắn thao trường huấn luyện LLVT huyện Đại Lộc (Giai đoạn 2). 

Hạng mục: San nền, gia cố mái taluy và rãnh thoát nước mặt. 

Địa điểm: Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày        /         /2021 của HĐND huyện) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: 

- Phục vụ huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật các bài bắn cơ bản của súng bộ 

binh, hỏa lực đi cùng. 

- Thao trường huấn luyện chiến thuật tiến công. 

- Thao trường huấn luyện chiến thuật phòng ngự. 

- Phục vụ hội thi, hội thao và kiểm tra kết quả huấn luyện của LLVT địa 

phương, các đơn vị bạn đứng chân trên địa bàn huyện. 

2. Quy mô đầu tư: 

- San nền thao trường huấn luyện với diện tích dự kiến (70x290)m= 2,03ha, 

tổng phạm vi chiếm dụng khoảng 3,2ha. Hầu hết diện tích là đồi núi có độ dốc địa 

hình lớn, độ dốc trung bình của khu vực đồi núi từ 10% - 40%. Vì vậy giải pháp 

san nền chủ yếu là san gạt mạnh địa hình để tạo mặt bằng xây dựng, san nền độ độ 

dốc khoảng 1% nhằm đảm bảo thoát nước và điều kiện địa hình. Cao độ thiết kế 

san nền trung bình +80m.  

- Ta luy dương: Độ dốc mái taluy từ 1/0.5-:-1/1 tùy thuộc vào điều kiện địa 

hình, địa chất. Tại các vị trí mái taluy xung yếu tiến hành thiết kế gia cố mái bằng 

bê tông xi măng. 

- Ta luy âm: Độ dốc mái taluy từ 1/1-:-1/1.5 tùy thuộc vào điều kiện địa 

hình, địa chất. Tại các vị trí đắp cao, để đảm bảo ổn định nền đắp tiến hành thiết 

kế kè gia cố mái taluy bằng bê tông xi măng. 

-  Hệ thống thoát nước: 

+ Rãnh biên: Thiết kế rãnh biên thoát nước tiết diện hình thang sâu 0,40m, 

đáy rộng 0,40m, ta luy đào 1:1. Gia cố rãnh bằng bê tông xi măng M150 đá 2x4 

dày 15cm. 

+ Rãnh đỉnh: Khi diện tích thoát nước mái taluy nền đào lớn rãnh biên 

không thể thoát hết, bố trí rãnh đỉnh kết hợp bậc nước để đón nước từ sườn lưu 

vực dẫn về hố thu xả về chỗ trũng, rãnh đỉnh, bậc nước được gia cố bằng bê tông 

xi măng M150 đá 2x4 dày 15cm. 

3. Dự án nhóm: C 
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4. Tổng mức đầu tư dự án: 12.073.000 đồng (Mươi hai tỷ, không trăm bảy 

mươi ba triệu đồng). Dự kiến giá trị tận thu nguồn đất đề tạo mặt bằng thi công 

gồm các công tác như đào đất san nền, đào đất taluy san nền, ô tô vận chuyển đất, 

hoàn trả mặt bằng phạm vi tận thu có giá trị: 6.850.000.000 đồng (Sáu tỷ, tám 

trăm năm mươi triệu đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2023. 



 

Phụ lục 05 
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

Dự án: Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Hiệp.  

Địa điểm: Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày        /         /2021 của HĐND huyện) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: 

- Tăng cường khả năng khai thác quỹ đất tại khu vực, đáp ứng nhu cầu phát 

triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. 

- Tạo quỹ đất để bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án bị giải 

tỏa, chuẩn bị đầu tư cho dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Đại Hiệp có chức 

năng như một cầu nối để phát triển khu đô thị thông minh.  

- Đảm bảo điều kiện sống thiết yếu cho người dân trong khu quy hoạch bao 

gồm các nhu cầu: cư trú, sinh hoạt, đi lại, học hành khám chữa bệnh, thông qua 

việc bố trí các khu ở, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, có tính toán đến nhu cầu phúc 

lợi xã hội, các không gian tiện ích cộng đồng thích ứng. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 3,4 ha. 

- Quy mô đầu tư: Đầu tư các hạng mục San nền, giao thông, vỉa hè, thoát 

nước, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống cấp – thoát nước, phòng cháy chữa cháy 

và các hạng mục liên quan khác.  

- Giải phóng mặt bằng theo quy mô đầu tư. 

3. Dự án nhóm: C 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 43.215.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ, hai trăm 

mười lăm triệu đồng).  

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện vay quỹ đầu tư phát triển tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024. 

 



 

Phụ lục 06 
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

Dự án: Khu dân cư Nông thôn mới xã Đại Đồng.  

Địa điểm: Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày        /         /2021 của HĐND huyện) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: 

- Tăng cường khả năng khai thác quỹ đất tại khu vực, đáp ứng nhu cầu phát 

triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. 

- Tạo quỹ đất để bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án bị giải 

tỏa, chuẩn bị đầu tư cho dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Đại Đồng có chức 

năng như một cầu nối để phát triển khu đô thị thông minh.  

- Đảm bảo điều kiện sống thiết yếu cho người dân trong khu quy hoạch bao 

gồm các nhu cầu: cư trú, sinh hoạt, đi lại, học hành khám chữa bệnh, thông qua 

việc bố trí các khu ở, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, có tính toán đến nhu cầu phúc 

lợi xã hội, các không gian tiện ích cộng đồng thích ứng. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 4,22 ha. 

- Quy mô đầu tư: Đầu tư các hạng mục San nền, giao thông, vỉa hè, thoát 

nước, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống cấp – thoát nước, phòng cháy chữa cháy 

và các hạng mục liên quan khác.  

- Giải phóng mặt bằng theo quy mô đầu tư. 

3. Dự án nhóm: C 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 23.249.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, hai trăm 

bốn mươi chín triệu đồng).  

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện vay quỹ đầu tư phát triển tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024. 

 

 



 

Phụ lục 07 
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

Dự án: Khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất dọc tuyến Đường tránh 

phía Tây thị trấn Ái Nghĩa.  

Địa điểm: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày        /         /2021 của HĐND huyện) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: 

- Cụ thể hoá quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa. 

- Tăng cường khả năng khai thác quỹ đất tại khu vực, đáp ứng nhu cầu phát 

triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. 

- Tạo quỹ đất để bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án bị giải 

tỏa, chuẩn bị đầu tư cho dự án Khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất dọc tuyến 

đường tránh phía Tây, thị trấn Ái Nghĩa có chức năng như một cầu nối để phát 

triển khu đô thị thông minh.  

- Đảm bảo điều kiện sống thiết yếu cho người dân trong khu quy hoạch bao 

gồm các nhu cầu: cư trú, sinh hoạt, đi lại, học hành khám chữa bệnh, thông qua 

việc bố trí các khu ở, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, có tính toán đến nhu cầu phúc 

lợi xã hội, các không gian tiện ích cộng đồng thích ứng. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 4,8 ha. 

- Quy mô đầu tư: Đầu tư các hạng mục San nền, giao thông, vỉa hè, thoát 

nước, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống cấp – thoát nước, phòng cháy chữa cháy 

và các hạng mục liên quan khác.  

- Giải phóng mặt bằng theo quy mô đầu tư. 

3. Dự án nhóm: C 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 37.881.000.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ, tám trăm 

tám mươi mốt triệu đồng).  

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện vay quỹ đầu tư phát triển tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024. 

 



 

Phụ lục 08 
  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

Dự án: Khu dân cư nông thôn mới kết hợp bố trí tái định cư Bầu Dài xã Đại Minh.  

Địa điểm: Xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày        /         /2021 của HĐND huyện) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: 

- Tăng cường khả năng khai thác quỹ đất tại khu vực, đáp ứng nhu cầu phát 

triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. 

- Tạo quỹ đất để bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án bị giải 

tỏa, chuẩn bị đầu tư cho dự án Khu dân cư xã Đại Minh có chức năng như một cầu 

nối để phát triển khu đô thị thông minh.  

- Đảm bảo điều kiện sống thiết yếu cho người dân trong khu quy hoạch bao 

gồm các nhu cầu: cư trú, sinh hoạt, đi lại, học hành khám chữa bệnh, thông qua 

việc bố trí các khu ở, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, có tính toán đến nhu cầu phúc 

lợi xã hội, các không gian tiện ích cộng đồng thích ứng. 

- Chỉnh trang bộ mặt nông thôn và kết hợp bố trí tái định cư các hộ bị ảnh 

hưởng công trình đường nối ĐT609C đến QL 14B. 

2. Quy mô đầu tư: 

- Loại công trình: Hạ tầng kỹ thuật, cấp III. 

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng 9,2 ha. 

- Quy mô đầu tư: Đầu tư các hạng mục San nền, giao thông, vỉa hè, thoát 

nước, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống cấp – thoát nước, phòng cháy chữa cháy 

và các hạng mục liên quan khác.  

- Giải phóng mặt bằng theo quy mô đầu tư. 

3. Dự án nhóm: B 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 83.720.000.000 đồng (Tám mươi ba tỷ, bảy trăm 

hai mươi triệu đồng).  

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện vay quỹ đầu tư phát triển tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện: Xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2024. 

 

 


