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ĐỀ ÁN 

Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH)  

trên địa bàn huyện Đại Lộc, giai đoạn 2021-2025 

 

PHẦN I 

SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 

I. Sự cần thiết xây dựng đề án 

Những năm qua, nhờ sự quan tâm của tỉnh về chủ trương phát triển giao thông 

giai đoạn 2016-2020, huyện Đại Lọc đã tập trung dành nhiều nguồn lực đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần nâng cao chất lượng và từng bước hoàn 

thiện mạng lưới giao thông đường bộ trên đia bàn huyện.  

Hệ thống đường ĐH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung, huyện Đại Lộc nói 

riêng có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, 

quốc phòng trên địa bàn; việc đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố hóa các công trình 

để bảo đảm sự phát triển đồng bộ là rất cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng 

và Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả. 

Giai đoạn 2016-2020, việc phát triển giao thông đường ĐH trên địa bàn huyện 

theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH của UBND 

tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện và kế hoạch đầu tư công đã đạt được những kết 

quả quan trọng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều tuyến 

đường ĐH bị hư hỏng, mặt đường xuống cấp; nền đường, mặt đường hẹp; công trình 

thoát nước, cầu cống chưa đồng bộ, chưa kết nối thông suốt từ khu vực nông thôn với 

hệ thống đường tỉnh lộ ĐT609, ĐT609B, và Quốc lộ 14B. Do đó, chủ trương tiếp tục 

đầu tư để kiên cố hóa hệ thống đường ĐH trên địa bàn huyện nhằm phục vụ nhu cầu 

đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đồng thời góp phần cho việc hoàn thành chỉ 

tiêu về giao thông phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

của huyện trong giai đoạn 2021-2025 là hết sức bức thiêt cần tập trung nguồn lực để 

thực hiện. 

II. Các căn cứ để xây dựng đề án: 

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam 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; 

- Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về 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; 

- Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đại Lộc đến năm 

2020 tầm nhìn đến năm 2025; 

- Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về Phân loại và đặt số hiệu hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về Điều 

chỉnh, bổ sung, phân loại và đặt số hiệu hệ thống đường huyện trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; 

- Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc điều chuyển, phân loại, đặt số hiệu các tuyến đường bộ bổ sung vào hệ thống 

đường tỉnh (ĐT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

III. Hiện trạng các tuyến đường ĐH trên địa bàn huyện và nhu cầu kiên 

cố hóa hệ thống đường ĐH 

Trên địa bàn huyện Đại Lộc có 20 tuyến với chiều dài 110,22 km được cứng 

hóa 94,72km đạt tỷ lệ 85,94% (trong đó Tuyến ĐH2.ĐL dài gần 2 km đang thi công, 

tuyến ĐH16.ĐL đang tổ chức thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư) đạt tiêu chuẩn thiết 

kế đường cấp V, cấp VI đồng bằng theo TCVN 4054:2005; hệ thống cầu, cống trên 

các tuyến đường huyện vẫn chưa được xây dựng kiên cố, chưa phù hợp với cấp 

đường quy hoạch. Hệ thống đường huyện với chiều dài 94,72km được bảo trì hằng 

năm. Trong các tuyến đã được xây dựng kiến cố hiện nay vẫn còn một số tuyến đang 

bị xuống cấp hư hỏng, quy mô đầu tư chưa phù hợp cần kiên cố hóa. 

Bảng 1. Hiện trạng mặt đường ĐH trên địa bàn huyện 

TT 

Khu 

vực/ 

huyện 

Chiều dài (km) 

Ghi chú Tổng 

chiều 

dài 

Đã được cứng hóa 
Chưa có 

mặt đường Tổng 

cộng 
Còn tốt Hư hỏng 

1 Đại Lộc 110,22 94,72 82,95 11,77 15,50   

Tỷ lệ (%) 100% 85,94% 87,57% 12,43% 14,06%   
 



IV. Phạm vi thực hiện, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của đề án: 

1. Phạm vi:  

Đầu tư xây dựng phát triển hệ thống ĐH theo hướng kiên cố hóa các công trình 

đang khai thác, thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025; ưu tiên kiên 

cố hóa các tuyến đường hiện có đến trung tâm xã, thôn và các tuyến đường có lưu 

lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, có vai trò quan trọng đối với phát triển 

kinh tế - xã hội; các tuyến đã được UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung, phân 

loại và đặt số hiệu hệ thống đường ĐH. 

Đề án không bao gồm các công trình trên các tuyến ĐH quy hoạch chuyển thành 

ĐT, các tuyến đường chồng lấn trong các khu vực được quy hoạch phát triển các khu 

đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và các công trình giao thông đã quy hoạch 

nhưng chưa đầu tư xây dựng. 

2. Mục tiêu:  

Mục tiêu chung: Kiên cố hóa một phần hệ thống ĐH để bảo đảm bền vững, có 

tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp, tạo thuận lợi trong việc đi lại của nhân dân, góp phần 

thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; từng bước hoàn chỉnh kế cấu hạ tầng giao thông 

theo tiêu chuẩn để đáp ứng tiêu chí về giao thông trong việc thực hiện nhiệm vụ 

huyện nông thôn mới đến hết năm 2025. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% hệ thống ĐH có mặt đường nhựa hoặc bê 

tông xi măng; 80% mặt đường có chất lượng tốt, có hệ thống thoát nước dọc được 

kiên cố; 70% công trình cầu, cống đạt quy mô vĩnh cửu. 

3. Nhiệm vụ cụ thể: 

Kiên cố hóa mặt đường các tuyến chưa có mặt đường hoặc đang hư hỏng, xuống 

cấp; gia cố để kiên cố hóa lề đường, mương thoát nước dọc; sửa chữa hoặc xây dựng 

mới các công trình cầu để bảo đảm an toàn trong khai thác.  

Trong điều kiện nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh còn nhiều hạn chế và ngân 

sách huyện còn nhiều khó khăn, bên cạnh bảo trì thường xuyên các tuyến đường ĐH 

đang khai thác trong giai đoạn 2021-2025, cần tập trung ưu tiên nguồn vốn để đầu tư 

kiên cố hệ thống đường ĐH đối với các tuyến đường ĐH cần kiên cố hóa. Ngoài ra, 

cần lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án và tích cực huy động các 

nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ 

tầng giao thông, nhằm đạt được chỉ tiêu huyện Nông thôn mới năm 2025 về tiêu chí 

giao thông. 

4. Quy mô đầu tư, chỉ tiêu kỹ thuật và kết cấu công trình: 

Tùy vào điều kiện khai thác thực tế của từng tuyến đường ĐH đã được đầu tư 

nâng cấp, trong quá trình triển khai đề án  kiên cố hóa mặt đường trên nền đường đã 



có và mở rộng chỉnh tuyến cục bộ để đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật theo các cấp đường 

như sau: 

- Đường cấp VI: Nền đường rộng 6,5m (mặt đường 5.5m và lề đường mỗi bên 

rộng 0,5m). Đối với các tuyến có mặt đường rộng 3-3,5m cần tiếp tục gia cố thêm lề 

đường mỗi bên rộng 1,0m để đảm bảo kết kết cấu mặt đường trở thành rộng 5,5m, lề 

mỗi bên rộng 0,5m theo đúng tiêu chuẩn đường cấp VI. 

- Tải trọng: Xe 13 tấn; trục xe 10 tấn. 

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng M300 đá 1x2 dày 24cm móng cấp phối đá 

dăm dày 15-20cm. 

- Công trình mương thoát nước, cầu, cống nhỏ thực hiện theo thiết kế mẫu do 

UBND tỉnh ban hành. 
 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỦA ĐỀ ÁN VÀ BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ 

I. Nhu cầu và kế hoạch kiên cố hóa ĐH giai đoạn năm 2021-2025 của Đề án: 

1. Nhu cầu kiên cố hóa ĐH trên địa bàn huyện: 

Căn cứ kế hoạch phân bổ khối lượng theo đề án tại Quyết định số 2826/QĐ-

UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về 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 và nhu cầu thực tế sau khi đã rà soát, hiện nay trên địa bàn huyện 

cần thiết đầu tư các tuyến ĐH giai đoạn 2021-2025 với tổng chiều dài cần đầu tư xây 

dựng nâng cấp mặt đường ĐH là 12,47km (chiếm 8,83%) và 14,8km các tuyến 

đường ĐH hiện nay chưa có mặt đường. Trong đó có 12,47km ở các tuyến ĐH đã có 

mặt đường, bằng BTXM, thâm nhập nhựa nhưng hiện nay đang bị xuống cấp, hư 

hỏng nặng gây khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của địa phương cần 

thực hiện theo đề án của tỉnh. 

2. Đơn giá xây dựng để thực hiện kiên cố hóa ĐH trên địa bàn huyện: 

- Đơn giá tạm tính cho 1km kiên cố hóa mặt đường với kết cấu mặt đường bê 

tông xi măng M300 đá 1x2 dày 24cm, rộng 5,5m; móng cấp phối đá dăm dày 15-

20cm là 3 tỷ đồng/1km. (Trong đó chưa bao gồm chi phí sửa chữa, mở rộng nền 

đường bổ sung các cống thoát nước, đào rãnh dọc). 

- Đơn giá tạm tính cho 1km đường mở rộng 2,0m với kết cấu mặt đường đã có 

là 1,1 tỷ đồng/1km 

- Đơn giá tạm tính cho 1km mương kín với kết cấu mặt đường đã có là 2 tỷ 

đồng/1km 

- Đơn giá tạm tính cho 1km mương hở với kết cấu mặt đường đã có là 0,4tỷ 

đồng. /1km 



- Đơn giá tạm tính cho 1 cống 2 cửa khẩu độ 3 mét là 0,8tỷ đồng/1km 

- Đơn giá tạm tính cho 1 cống 3 cửa khẩu độ 3 mét là 1,2tỷ đồng/1km 

* Căn cứ theo kế hoạch khối lượng phân bổ và dự kiến kinh phí thực hiện Nghị 

quyết 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh Quảng Nam 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. Trên cơ sở đó UBND huyện kiểm tra, rà soát lập dự toán kinh 

phí với đơn giá thực tế tại thời điểm thực hiện đề án và có báo cáo trình HĐND 

huyện về dự kiến danh mục thực hiện và kế hoạch vốn đối ứng hằng năm để phê 

duyệt thông qua và thực hiện. 

3. Kế hoạch kiên cố hóa mặt đường giai đoạn 2021-2025 của Đề án: 

Ngoài sử dụng nguồn vốn bảo trì đường bộ hàng năm để sửa chữa nâng cấp mặt 

đường các tuyến ĐH bị hư hỏng, trên cơ sở quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá 

xây dựng các loại mặt đường theo định mức và các quy định hiện hành của nhà nước, 

khả năng cân đối ngân sách tỉnh và địa phương; căn cứ theo danh mục công trình 

đường ĐH kiên cố hóa mặt đường trong giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 

2826/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về 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; UBND huyện Đại Lộc xác định kế hoạch kiên cố hóa mặt đường 

giai đoạn năm 2021-2025 như sau: 

- Kiên cố hóa mặt đường: Đối với các tuyến đường đã bị hư hỏng xuống, cấp ưu 

tiên các tuyến: 

TT 
Tên 

đường  
Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều dài 

(Km) 

1 ĐH5.ĐL Ngã 3 Phú An Khe Tân 6.70 

2 ĐH10.ĐL ĐH5.ĐL (Đại Chánh) 
Trà Đức (ĐH11 Đại 

Tân) 
6.20 

3 ĐH12.ĐL Thôn 9 Đại Lãnh Bãi Quả (Đại Sơn) 5.60 

4 ĐH14.ĐL Thôn 14 Chấn Sơn Thôn 3 Đại Hưng 6.30 

  

Tổng cộng khối lượng kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn huyện theo đề án là 12,47km. Chi tiết phân bổ tại phụ lục 01. 

- Kiên cố hóa lề đường: Đối với các tuyến đường cần thiết phải mở rộng lề 

2,0m để đảm bảo tiêu chuẩn cấp đường cấp VI đồng bằng: 

TT Tên Điểm đầu Điểm cuối Chiều dài 



đường  (Km) 

1 
ĐH3.ĐL 

(Nối dài ) 
Ngã 4 Quảng Huế Bến đò Ông Đốc 3.60 

2 ĐH6.ĐL Cầu Quảng Huế 
Phú Thuận (Đại 

Thắng) 
4.50 

3 ĐH7.ĐL Xuân Đông (Đại Thắng) Đại Thạnh (Khe Tân) 7.10 

4 ĐH13.ĐL Hà Tân An Điềm 6.69 

4 ĐH14.ĐL Thôn 14 Chấn Sơn Thôn 3 Đại Hưng 6.30 

 

Tổng cộng khối lượng kiên cố hóa lề đường các tuyến ĐH giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn huyện là 5,95km . Chi tiết phân bổ tại phụ lục 02. 

- Kiên cố hóa mương thoát nước: Đối với các tuyến đường đã được đầu tư, tuy 

nhiên hiện do địa hình phân bố không đồng đều, phía vùng núi thỏi dốc, đồng bằng 

trũng, thấp nên thường xuyên bị ứ đọng nước trên mặt đường cần thiết phải đầu tư 

các tuyến: 

TT 
Tên 

đường  
Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều dài 

(Km) 

1 
ĐH3.ĐL 

(Nối dài ) 
Ngã 4 Quảng Huế Bến đò Ông Đốc 3.60 

2 ĐH4.ĐL Bến đò Phú Thuận Quốc lộ 14B (Mỹ An) 8.20 

3 ĐH5.ĐL Ngã 3 Phú An Khe Tân 6.70 

4 ĐH7.ĐL Xuân Đông (Đại Thắng) Đại Thạnh (Khe Tân) 7.10 

5 ĐH8.ĐL Truông Chẹt (Đại Phong) Khe Tân 6.80 

6 ĐH12.ĐL Thôn 9 Đại Lãnh Bãi Quả (Đại Sơn) 5.60 

7 ĐH13.ĐL Hà Tân An Điềm 6.69 

  

Tổng cộng khối lượng kiên cố hóa mương thoát nước các tuyến ĐH giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện theo đề án là 8,76km. Trong đó kiên cố hóa mương kín 

là 4,46km; kiên cố hóa mương hở là: 4,30km. Chi tiết tại phụ lục 03. 

- Kiên cố hóa cầu, cống nhỏ: Hiện nay, một số tuyến đường ĐH đã được đầu tư 

các cống qua đường, tuy nhiên qua quá trình khai thác sử dung, đa số các cầu, cống 



nhỏ đã bị xuống cấp, không đủ tải trọng thiết kế với kết cấu đường ĐH bao gồm các 

tuyến: 

TT 
Tên 

đường  
Điểm đầu Điểm cuối 

Chiều dài 

(Km) 

1 
ĐH3.ĐL 

(Nối dài ) 
Ngã 4 Quảng Huế Bến đò Ông Đốc 3.60 

2 ĐH5.ĐL Ngã 3 Phú An Khe Tân 6.70 

3 ĐH6.ĐL Cầu Quảng Huế 
Phú Thuận (Đại 

Thắng) 
4.50 

4 ĐH9.ĐL ĐH5.ĐL (Đại Chánh) 
Bến Dầu (ĐH7 Đại 

Thạnh) 
2.09 

5 ĐH10.ĐL ĐH5.ĐL (Đại Chánh) 
Trà Đức (ĐH11 Đại 

Tân) 
6.20 

6 ĐH12.ĐL Thôn 9 Đại Lãnh Bãi Quả (Đại Sơn) 5.60 

7 ĐH18.ĐL 
Trạm bảo vệ thực vật 

ĐT609 

Quốc lộ 14B (Mỹ 

An) 
1.40 

 Tổng cộng khối lượng kiên cố hóa cầu cống nhỏ trên các tuyến ĐH giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện theo đề án là 5 cái. Trong đó kiên cố hóa cống 2 cửa 

khẩu độ 3m là 1 cái; kiên cố hóa cống 3 cửa khẩu độ 3m là 4 cái; Làm mới 06 cầu với 

tổng chiều dài 140m. Chi tiết tại phụ lục 04 và phụ lục 05 

II. Dự kiến khối lượng, danh mục công trình thực hiện cho giai đoạn 2021 - 

2025: 

Căn cứ vào hiện trạng đường ĐH trên địa bàn huyện và kế hoạch phân bổ của 

tỉnh, mục tiêu của Đề án và kế hoạch thực hiện của đề án giai đoạn 2021-2025 đã nêu 

ở điểm 3, mục I, phần II; khối lượng đường ĐH kiên cố hóa mặt đường thực hiện 

trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện được xác định cụ thể theo phụ lục 

01,02,03 và 04. 

Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh tăng, giảm tỷ lệ khối lượng để đảm 

phù hợp với chỉ tiêu của tỉnh giao hàng năm. 

III. Nguồn vốn và cơ chế tài chính 

1. Nguồn vốn thực hiện:  

Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện theo cơ chế tài chính. 

2. Cơ chế tài chính: 

- Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ  60% chi chí tính theo đơn giá.  



- Ngân sách huyện: Cân đối phần còn lại theo chi phí đầu tư và chi phí bồi thường, 

giải phóng mặt bằng và tái định cư. 

3. Nhu cầu nguồn vốn dự kiến để triển khai thực hiện Đề án: 

TT 

Khối 

lượng 

(km/ 

cái) 

Đơn 

giá 

thực 

tế 

năm 

2020 

(tỷ 

đồng/ 

km) 

Kinh phí (tỷ đồng) 

Tổng 

Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện 

Đơn 

giá 

theo 

QĐ của 

UBND 

tỉnh dự 

kiến  

Tỷ lệ 

hỗ 

trợ 

(%) 

Kinh 

phí  

(tỷ 

đồng) 

Tỷ lệ 

(%) 

Kinh phí  

(tỷ đồng) 

(1) (2) (3) 
(4)= 

(5)x(2) 
(5) (6) 

(7)=(2)x(

5)x(6) 
(8) 

(9)= 

(4)-(7) 

I Vốn thực hiện kiên cố hóa với tuyến đường làm mới mặt đường ĐH 

1 12,47 3,2 37,40 3 60% 22,44 

40% 

CPK+ 

CPTV 

14,96 

II Vốn thực hiện kiên cố hóa với tuyến đường mở rộng mặt đường ĐH 

1 5,95 1,1 6,54 1,1 60% 3,92 

40% 

CPK+ 

CPTV 

2,62 

III Vốn thực hiện kiên cố hóa mương kín  qua khu dân cư 

1 4,46 2 8,92 2 60% 5,35 

40% 

CPK+ 

CPTV 

3,57 

IV Vốn thực hiện kiên cố hóa mương hở trên các tuyến ĐH 

1 4,30 0,4 1,72 0,4 60% 1,03 

40% 

CPK+ 

CPTV 

0,69 

V Vốn thực hiện kiên cố hóa Cống hộp 2 cửa khẩu độ 3m 

1 1 0,8 0,8 0,8 60% 0,48 40% 0,32 



CPK+ 

CPTV 

VI Vốn thực hiện kiên cố hóa Cống hộp 3 cửa khẩu độ 3m 

1 4 1,2 4,8 1,2 60% 2,88 

40% 

CPK+ 

CPTV 

1,92 

VII Vốn thực hiện kiên cố hóa cho công trình cầu 

1 6 4,4 31,5 4,4 60% 18,9 

40% 

CPK+ 

CPTV 

12,6 

Tổng cộng Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện 

91,68 tỷ 55,01 tỷ 36,67 tỷ 

Ghi chú:  

- Tổng kinh phí nêu trên lập theo đơn giá dự kiến chưa xét đến yếu tố trượt giá. 

Do yếu tố về trượt giá nên đơn giá xây dựng hàng năm tăng để thực hiện cùng 

khối lượng thì kinh phí năm sau cao hơn năm trước với mức tăng dự kiến.                                     

PHẦN III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Xây dựng kế hoạch thực hiện: 

Hàng năm, UBND huyện giao cho cơ quan chuyện môn thuộc UBND huyện 

(Phòng Kinh tế và Hạ tầng) khảo sát lập danh mục chi tiết các công trình đầu tư trong 

năm tới trình UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh xem xét quyết định. Trên cơ sở 

danh mục công trình kiên cố hóa mặt đường ĐH được UBND tỉnh phê duyệt và 

nguồn vốn hỗ trợ được phân bổ, UBND huyện quyết định việc đầu tư dự án, phê 

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo phân cấp ủy quyền của 

UBND tỉnh. 

Căn cứ khối lượng công trình kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2021-2025 

đã được UBND tỉnh phê duyệt, hàng năm tham mưu UBND huyện rà soát, hiệu chỉnh 

danh mục công trình cần đầu tư, báo cáo danh mục cần đầu tư năm tiếp theo cho Sở 

Giao thông Vận tải tổng hợp. 

II. Hình thức và phương thức thực hiện các dự án:  

UBND huyện giao cho cơ quan chuyện môn thuộc huyện (phòng Kinh tế và Hạ 

tầng) là chủ đầu tư thực hiện dự án. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư tổ chức lập Báo 



cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (áp dụng thiết kế mẫu nếu có) và đơn giá 

xây dựng được UBND tỉnh ban hành, trình UBND cấp huyện phê duyệt để thực hiện. 

UBND cấp xã có trách nhiệm vận động cộng đồng nhân dân trong vùng dự án 

hiến đất giải tỏa cây cối, vật kiến trúc đảm bảo bàn giao mặt bằng để triển khai thực 

hiện dự án theo cam kết. 

Công tác tổ chức thi công theo Luật xây dựng và các quy định liên quan của nhà 

nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà 

nước thực hiện các công việc phù hợp với năng lực. Những công việc mà cơ quan 

quản lý nhà nước không đủ năng lực hoặc điều kiện để thực hiện thì tổ chức lựa chọn 

nhà thầu có năng lực để thực hiện. Trong quá trình thực hiện có sự tham gia của các 

Phòng chuyên môn của huyện và có sự giám sát của cộng đồng. Công tác thi công và 

nghiệm thu thực hiện theo các quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. 

III. Phân công trách nhiệm: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

- Chủ trì tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch danh mục công trình cần 

thực hiện hàng năm gửi Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh 

xem xét quyết định. 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kiên cố hóa đường ĐH, định 

kỳ tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo cho các Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và quản lý công trình theo đúng quy 

định. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu UBND 

huyện cân đối bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách huyện để triển khai thực hiện đề 

án. 

- Theo dõi, hướng dẫn, giám sát thực hiện đầu tư công, luật đấu thầu, công tác 

quản lý tài chính trong quá trình triển khai thực hiện công trình theo đề án. 

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thẩm tra hồ sơ quyết toán hoàn thành 

công trình, trình UBND huyện phê duyệt theo đúng quy định hiện hành. 

3. UBND các xã có công trình đi qua: 

- Phối hợp với Chủ đầu tư tham gia khảo sát, kiểm tra tuyến đường vận động 

cộng đồng nhân dân giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng công trình; tổ chức 

để nhân dân tham gia giám sát theo quy định về giám sát cộng đồng. 

- Phối hợp với UBMT TQVN xã thành lập tổ giám sát cộng đồng đảm bảo thành 

phần theo quy định (gồm: đại diện thành viên UBMTTQVN xã, đại diện Hội đồng 

nhân dân xã và đại diện Ban công tác mặt trận ở các thôn nơi có công trình thi công) 

và thông báo cho Chủ đầu tư sau khi nhận được kế hoạch dự kiến triển khai công 



trình, phối hợp thực hiện trong suốt quá trình triển khai xây dựng tuyến đường ĐH 

được bê tông hóa trên địa bàn theo đúng quy định. 

4. Ban Quản lý công trình: 

Mỗi công trình có một Ban Quản lý công trình do Chủ đầu tư thành lập để giúp 

triển khai thực hiện các công trình có nhiệm vụ: 

+ Xây dựng phương án sử dụng vốn Nhà nước, phương án tổ chức thi công. 

+ Tổ chức theo dõi tiến độ thi công, quản lý chất lượng công trình. 

5. Tổ giám sát cộng đồng: 

- Thực hiện các chức năng giám sát (hoạt động độc lập với Ban giám sát của 

Chủ đầu tư) có nhiệm vụ vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để triển khai xây 

dựng công trình, giám sát việc tổ chức quản lý quá trình thi công xây dựng và chất 

lượng công trình.  

 - Tham gia kiểm tra và nghiệm thu công trình hoàn thành.  

Trên đây là Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường ĐH trên địa bàn huyện Đại Lộc, 

giai đoạn 2021-2025, yêu cầu các ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao triển 

khai, thực hiện Đề án đạt hiệu quả ./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- TVHU, TT HĐND, UBND, UBNTTQVN huyện; 

- Các ban ngành, đoàn thể ở huyện; 

- CVP, PCVP HĐND - UBND huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT, KTHT. 
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