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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN
KHÓA XII – KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 18/4/2022 của UBND Thành phố
về đề nghị phê duyệt Chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách
thành phố;
Sau khi nghe ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành
phố và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B, với sơ bộ tổng
mức đầu tư: 113.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười ba tỷ, năm
trăm triệu đồng), cụ thể:
1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông, cải
thiện mỹ quan đô thị. Đồng thời, giải quyết nhu cầu tiêu thoát nước tại khu
vực, cải thiện môi trường, tạo cảnh quan chung tại khu vực. Từng bước nâng
cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của xã Cẩm Hà, kết nối đồng bộ với cầu Ông Điền
(sau này là cầu Nguyễn Duy Hiệu) tạo tuyến giao thông liên vùng từ ĐT603A
đi Quốc lộ 14H.
2. Quy mô đầu tư:
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- Chiều dài tuyến đường: L= 1.640 m;
- Mặt cắt ngang rộng 19,50m (5,0m lề +10,5m mặt +4,0m lề).
- Mặt đường thảm bê tông nhựa. Eyc = 155 Mpa.
- Mương dọc hình chữ nhật, khẩu độ Bo= 60 - 80cm.
- Cống qua đường.
- Bó vỉa lắp ghép dạng vát nghiêng, cao 12cm. Vỉa hè lát gạch
Tezzerro; Bố trí hố trồng cây trên vỉa hè.
- Di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (Điện, nước ....)
- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
4. Tổng mức đầu tư sơ bộ: 113.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm
mười ba tỷ, năm trăm triệu đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố.
6. Địa điểm thực hiện: Xã Cẩm Hà và Phường Tân An, thành phố Hội An.
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2025.
Điều 2. Tổ chức thực hiên.
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện một số nội dung sau:
a) Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh
tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định; tăng cường công tác phối
hợp và nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan
trong công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán... Trong đó, thẩm định
chặt chẽ về sự phù hợp quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư, giải pháp kỹ
thuật, tổng mức đầu tư... đảm bảo tính khả thi, hiệu quả dự án trước khi quyết
định đầu tư.
b) Yêu cầu chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định
mức và các chi phí đầu tư xây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy
hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án
sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư.
c) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án, tránh lãng phí, thất thoát
trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; tăng cường thanh tra, kiểm tra
hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ
luật, kỷ cương việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng.
d) Tổ chức thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật
hiện hành; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với
những trường hợp phát sinh.
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2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng
nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo dõi,
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hội An khóa XI, kỳ
họp thứ 14 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021./.
Nơi nhận:
- TTHĐND tỉnh Quảng Nam;
- UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở Tư pháp Quảng Nam;
- BTV Thành ủy;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- UBND Thành phố và các cơ quan;
- HĐND&UBND các xã phường;
- Lưu VT-HĐND.

CHỦ TỊCH

Trần Ánh
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Phụ lục
TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM C
(Kèm theo Nghị quyết số
/NQ-HĐND ngày 23/4/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT

Dự án

Chủ đầu tư

Lĩnh vực Kinh tế-Hạ tầng

Tổng mức
đâu tư
(1.000 đồng)

Nguồn vốn
ngân sách
Thành phố
(1.000 đồng)

67.846.000

67.846.000

Nguồn vốn
ngân sách
TW, tỉnh và
khác

Thời gian
thực hiện
dự án

Ghi chú

01

Sửa chữa kè biển Cửa Đại bị sụt
lún đoạn giáp khách sạn Sunrise
(Km0+661,81 ÷ Km0+708,11)

Ban Quản lý dự
án và Quỹ đất

1.206.000

1.206.000

2021-2023

Phụ lục 1

02

Khắc phục và gia cố tường chắn
đất đoạn cuối bị sạt lở Cụm công
nghiệpThanh Hà

Ban Quản lý dự
án và Quỹ đất

2.000.000

2.000.000

2021-2023

Phụ lục 2

03

Vỉa hè, hệ thống thoát nước
đường ĐX31

Ban Quản lý dự
án và Quỹ đất

64.640.000

64.640.000

2021-2023

Phụ lục 3

67.846.000

67.846.000

Tổng cộng

5

Phụ lục 1
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA KÈ BIỂN CỬA ĐẠI BỊ SỤT LÚN ĐOẠN GIÁP
KHÁCH SẠN SUNRISE (Km0+661,81 ÷ Km0+708,11)
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 23/4/2021 của HĐND thành phố)

8. Mục tiêu đầu tư: Nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông, cải
thiện mỹ quan đô thị. Đồng thời, giải quyết nhu cầu tiêu thoát nước tại khu
vực, cải thiện môi trường, tạo cảnh quan chung tại khu vực. Từng bước nâng
cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật của xã Cẩm Hà nói riêng và thành phố Hội An nói
chung theo quy hoạch chung đã được phê duyệt.
9. Quy mô đầu tư:
- Chiều dài tuyến đường: L= 1.640 m;
- Mặt cắt ngang rộng 19,50m (5,0m lề +10,5m mặt +4,0m lề).
- Mặt đường thảm bê tông nhựa. Eyc = 155 Mpa.
- Mương dọc hình chữ nhật, khẩu độ Bo= 60 - 80cm.
- Cống qua đường.
- Bó vỉa lắp ghép dạng vát nghiêng, cao 12cm. Vỉa hè lát gạch
Tezzerro; Bố trí hố trồng cây trên vỉa hè.
- Di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật (Điện, nước ....)
- Bồi thường, giải phóng mặt bằng.
10. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
11. Tổng mức đầu tư sơ bộ: 113.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một
trăm mười ba tỷ, năm trăm triệu đồng).
12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố.
13. Địa điểm thực hiện: Xã Cẩm Hà và Phường Tân An, thành phố Hội
An.
14. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2025.
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Phụ lục 2
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: KHẮC PHỤC VÀ GIA CỐ TƯỜNG CHẮN ĐẤT ĐOẠN CUỐI
BỊ SẠT LỞ CỤM CÔNG NGHIỆPTHANH HÀ
(Kèm theo Nghị quyết số

/NQ-HĐND ngày 23/2021 của HĐND thành phố)

1. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa, gia cố những vị trí bị hư hỏng đảm bảo
ổn định cho tuyến đường.
2. Quy mô đầu tư:
* Đoạn xây dựng lại do sạt lở: KM0+471.01 ÷ KM0+543.00 đài
71,99m:
Xây dựng tường chắn trọng lực bê tông M250; trên đỉnh tường giằng
bằng BTCT M200 và có các cọc tiêu BTCT M200.
* Đoạn gia cố chống sạt lở: KM0+431.01 ÷ KM0+471.01 và
KM0+543.00 ÷ KM0+592.60:
Xây dựng hệ khung dầm cột bằng BTCT M300.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 2.000.000.000 đồng. (Hai tỷ đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách Thành phố.
6. Địa điểm thực hiện: Phường Thanh Hà, thành phố Hội An.
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

7

Phụ lục 3
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: VỈA HÈ, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐƯỜNG ĐX31
(Kèm theo Nghị quyết số

/NQ-HĐND ngày 23/4/2021 của HĐND thành phố)

1. Mục tiêu đầu tư: Giải quyết nhu cầu tiêu thoát nước tại khu vực, cải
thiện môi trường, tạo cảnh quan khu vực, Từng bước nâng cấp cơ sở hạ tầng
kỹ thuật của xã Cẩm Hà nói riêng và thành phố Hội An nói chung, đảm bảo
định hướng phát triển giao thông khu vực để kết nối tuyến đường ĐT603B và
QL14H.
2. Quy mô đầu tư:
Chiều dài tuyến đường ĐX31 L=1.640m. Mặt cắt ngang tuyến: 19.5m
= (4,5
+ 10,5mặt + 4,5vỉa hè), giai đoạn này chỉ đầu tư phần vỉa hè mỗi bên
rộng 4,5m; phần mặt đường 10,5m đã được đầu tư.
vỉa hè

Mương dọc hình chữ nhật, khẩu độ Bo= 60 ÷ 80cm.
Bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn.
Vỉa hè lát gạch trên lớp móng bê tông M100.
Bố trí hố trồng cây trên vỉa hè.
3. Nhóm dự án: Dự án nhóm C
4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 64.640.000.000 đồng. (Sáu mươi tỷ sáu
trăm bốn mươi triệu đồng).
5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố.
6. Địa điểm thực hiện: Phường Tân An, xã Cẩm Hà.
7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2021-2023.

