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Chương 1 TỔNG QUAN 

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG  

Theo định hướng quy hoạch tổng thể Phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, định 
hướng tổ chức không gian đô thị khu vực trọng điểm miền Trung xác định: "TP. Đà Nẵng là 

đô thị hạt nhân sẽ phát triển gắn với các cụm đô thị vệ tinh như khu đô thị mới Điện Nam- 

Điện Ngọc, thành phố Hội An, Vĩnh Điện - tỉnh Quảng Nam tạo thành chùm đô thị Đà 

Nẵng, cho dù khác nhau về ranh giới hành chính song có mối quan hệ rất hữu cơ về các 

không gian phát triển đô thị, cảnh quan thiên nhiên, hấp dẫn phát triển du lịch dịch vụ và 

hạ tầng kỹ thuật, cảng, công nghiệp". Như vậy, khu vực thị xã Điện Bàn giữ một vị trí địa lý 
- kinh tế quan trọng trong cụm động lực đô thị số 2 của vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung. 

 
− Thị xã Điện Bàn thuộc tỉnh Quảng Nam thuộc vùng đồng bằng ven biển miền Trung, 

cách thành phố Đà Nẵng 25km về phía Bắc và thành phố Tam Kỳ 48km về phía Nam. Điện 
Bàn được coi là cửa ngõ phía bắc của tỉnh Quảng Nam, là vùng giao thoa giữa thành phố Đà 
Nẵng, thành phố Hội An và các huyện phía Tây tỉnh Quảng Nam, giữ chức năng chia sẽ các 
hoạt động công nghiệp, dịch vụ và du lịch thông qua hệ thống cảng hàng không quốc tế Đà 
Nẵng, cảng Tiên Sa, các khu công nghiệp, các làng nghề, chùm di sản văn hoá thế giới Huế 
- Hội An - Mỹ Sơn và hệ thống châu thổ sông Thu Bồn ở phía Nam. 

− Hiện nay, chính quyền địa phương TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã xúc tiến đầu 
tư và đưa vào khai thác các dự án quan trọng như: Như tuyến đường ven biển Sơn Trà - 
Điện Ngọc - Hội An, Khu công nghiệp và đô thị Điện Nam Điện Ngọc, quy hoạch thành 
phố Hội An, trục đường phố chính ĐT603 - ĐT607, cầu Cửa Đại, trục đường vành đai phía 
Nam TP Đà Nẵng, nâng cấp mở rộng QL1A đoạn Tứ Câu - Vĩnh Điện, trục đường 
ĐT608...Tuy nhiên, sự phát triển bền vững lâu dài, thỏa mãn tất cả nhu cầu tương lai của 
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chùm đô thị không thể tách rời việc hình thành một trục đường vành đai phía Bắc tỉnh 

Quảng Nam kết nối thông  suốt từ khu vực phía Tây (QL14B) đến khu vực ven biển phía 
Đông (đường Lạc Long Quân) đi qua thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. 

− Hiện nay, TP Đã Nẵng đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường Vành đai phía Nam của 
thành phố, mang lại hiệu quả cao về kình tế và xã hội, thúc đẩy đáng kể phát triển đô thị ở 
khu vực phía Nam thành phố. Việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường vành đai phía Bắc tỉnh 

Quảng Nam sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của các khu vực đô thị ở phía Bắc tỉnh 
Quảng Nam; kết nối lưu thông giữa các khu vực phía Bắc, vùng ven biển phía Đông với khu 
vực phía Tây; đồng thời, góp phần đổi mới đô thị, phân bố dân cư, hình thành các khu vực 
đô thị mới ở phía Bắc, giảm mật độ dân số trong khu trung tâm thị xã Điện Bàn, phát huy 
tác động của Hành lang kinh tế Đông Tây, đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế tỉnh 
Quảng Nam. Về tổng thể, Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam  cũng góp 
phần từng bước hoàn thiện đường vành đai hoàn chỉnh bao quanh tỉnh Quảng Nam, tạo tiền 
đề về hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam. 

1.2 CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ 

− Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/06/2019; 

− Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

− Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

− Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công; 

− 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; 

− Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

− Văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn 
một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư 
chương trình, dự án đầu tư công theo Luật Đầu tư công; 

− Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030; 

− Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê 
duyệt Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 - 2030;  

− Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030; 

− Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 
phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn; 

− Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 22/1/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê 
duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030; 



Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

 

  5 

− Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê 
duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030; 

− Quyết định số 8630/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND thị xã Điện Bàn về việc phê 
duyệt Dự án: Đường nối tuyến ĐT603A với đường ĐT607 (đoạn còn lại 2,4Km) phương 
Điện Ngọc, điểm đầu nút giao ngã ba đường ĐT607A (ngã ba Cây Xoài), điểm cuối giáp 
đoạn đã thi công (dự án 1,9Km do công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại Bách Đạt 
thực hiện); 

− Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND thị xã Điện Bàn về việc phê 
duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, thị xã 
Điện Bàn. 

− Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 22/3/2021 kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - 
Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
đoàn ĐBQH tỉnh về 03 dự án: Đường nối QL14H đi quốc lộ 14B và cầu Phú Thuận; Cầu 
Văn Ly và đường dẫn; Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam;  

− Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/1/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao 
nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án chuẩn 
bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND 
tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo ĐXCTĐT tại quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 
17/11/2020. 

1.3 CƠ QUAN THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

− Tên dự án: Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam; 

− Cấp quyết định chủ trương đầu tư : Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 

− Cấp quyết định phê duyệt  : UBND tỉnh Quảng Nam; 

− Chủ trì lập báo cáo quy mô  : Sở GTVT tỉnh Quảng Nam; 

− Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công 
trình giao thông 5 (TECCO5). 

1.4 HIỆN TRẠNG  

Khu vực nghiên cứu có điều kiện giao thông liên vùng khá thuận lợi với hệ thống đường 
bộ, đường sắt và đường biển thuộc trục giao thông quốc gia. Hệ thống giao thông trong 
khu vực gồm các trục đường theo hướng Bắc Nam và các trục theo hướng Đông Tây. Cụ 
thể: 
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Bình đồ tổng thể hiện trạng khu vực nghiên cứu dự án 
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− Các trục dọc theo hướng Bắc - Nam: Khoảng cách giữa các tuyến đường này là từ 3 - 
5Km, đã được đâu tư hoàn chỉnh, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa 
trong khu vực. Cụ thể: 

− Tuyến Quốc lộ 1A: Đoạn giáp ranh giới Đà Nẵng đến ngã 3 đường tránh Vĩnh Điện 
có quy mô đường cấp II, 4 làn xe cơ giới. 

− Quốc lộ 14B: Kết nối Tp.Đà Nẵng với TL609 tỉnh Quảng Nam, hiện trạng đạt tiêu 
chuẩn đường cấp III đồng bằng với bề rộng Bn=12m; 

− Đường ven biển Lạc Long Quân: Có điểm đầu giao với ĐT.603A tại Ngã 3 Thống 
Nhất, Phường Điện Dương; điểm cuối giao với ĐT.607A (Ngã tư Thương Tín); mặt đường 
bê tông nhựa với bề rộng Bn=33m; 

− Tuyến ĐT607: Đoạn từ ngã tư Điện Ngọc đến đường Hai Bà Trưng, thành phố Hội 
An được xây dựng theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị, nền đường 33m, mặt đường 
21m. 

− Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đã được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn 
đường ô tô cao tốc loại A, vận tốc thiết kế 120km/h, 06 làn xe. Đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng 
Nam dài 91km, quy mô 6 làn xe Bn= (0,75m + 11,25m + 2m + 11,25m + 0,75m)=26m; 

− Đường sắt Bắc – Nam khổ 1m nằm giữa tuyến QL1A và đường cao tốc Đà Nẵng-
Quảng Ngãi; 

− Các trục ngang theo hướng Đông - Tây: Hiện chưa có tuyến đường kết nối thông suốt 
từ khu vực vùng ven biển phía Đông lên khu vực phía Tây, các trục ngang như: Tuyến 
đường Phạm Như Xương (kết nối từ QL1 đến ĐT607), Dũng sỹ Điện Ngọc (kết nối từ 
ĐT607 đến Lạc Long Quân), đường Trần Phú kết nối từ QL1 lên ĐT605 đóng vai trò là 
đường kết nối ngang nhưng chưa liên tục hoặc chưa đầu tư hoàn chỉnh nên chưa đáp ứng 
được nhu cầu vận tải cho khu vực. Hiện nay, khoảng cách giữa hai trục Đông - Tây gần nhất 
(đường Vành đai phía Nam Đà Nẵng và đường ĐT609) là khoảng hơn 10Km. 

− Đường tỉnh TL605 dài khoảng 14 Km, kết nối với quốc lộ 1 (tại Đà Nẵng) và ĐT609 
(tại Quảng Nam), giao cắt với đường cao tốc ĐN-QN bằng nút giao khác mức không liên 
thông tại Km8+800, bề rộng nền đường Bn=9m. 

− Đường vành đai Hòa Phước – Hòa Khương (TP. Đà Nẵng) có quy mô Bn=41m;  
− Phía Nam có tuyến ĐT608, ĐT609 với bề rộng nền Bn=9-:-12m. 
− Tuyến đường Trần Phú kết nối QL1 với đường ĐT605 có chiều dài dự kiến khoảng 

3,7Km. Tuy nhiên hiện nay mới đầu tư hoàn chỉnh đoạn từ QL1 đến Cụm công nghiệp 
Trảng Nhật có chiều dài L = 3Km. 

− Tuyến đường Dũng Sỹ Điện Ngọc kết nối từ đường ĐT607 đến đường Lạc Long 
Quân có chiều dài 4,3Km có bề rộng nền đường từ B = 9 - 20m. 

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi quy mô 6 làn 
xe Bn= (0,75m + 11,25m + 2m + 11,25m + 

Đường QL1A, Quy mô 4 làn xe cơ giới 
Bn=21,5m 
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0,75m)=26m 

Đường Dũng Sĩ – Điện Ngọc Bn=26m Đường Lạc long Quân (đường biển) 

Đường Hòa Phước – Hòa Khương, Bn=41m Đường ĐT605 Bn=12m 

Cầu vượt cao tốc trên tuyến ĐT605, Bc=12m Tuyến ĐT608, Bn=9m 
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Tuyến ĐT607, Bn=33m Tuyến ĐT609, Bn=9m 

Đường sắt Bắc - Nam Tuyến QL14B 
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Chương 2 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU 
TƯ, SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

 

2.1 SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ: 

Việc đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường Vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam phù hợp 
với các quy hoạch phát triển đô thị và nhu cầu vận tải trong tương lai. Cụ thể:  

− Về quy hoạch: Tuyến nghiên cứu phù hợp với các quy hoạch, cụ thể: 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 đã được 

Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018, xác định: 
Xây dựng khu vực Hội An - Điện Bàn là đô thị động lực, phía Bắc kết nối với thành phố Đà 
Nẵng tạo thành một chuỗi đô thị liên hoàn và có sức hút đầu tư, ưu tiên phát triển khu đô thị 
du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp, tạo nền tảng quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời thông qua hành lang quốc lộ 14B để thúc đẩy 
phát triển khu vực phía Tây. 

Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 - 2030 đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014, theo đó định 
hướng phát triển vùng theo dạng dải và dạng chuỗi, với cực phát triển đô thị dọc theo các 
trục hành lang kinh tế - đô thị; trục kết nối Đông - Tây được định hướng là hành lang Bắc 
Quảng Nam kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang với thành phố Đà Nẵng và khu vực 
ven biển Bắc Quảng Nam, qua các tuyến Quốc lộ 14B, 14D và Tỉnh lộ ĐT609, trong đó 
cụm Đại Lộc, Điện Bàn và thành phố Hội An (cụm động lực số 1) định hướng phát triển Du 
lịch, Công nghiệp, Thương mại - Dịch vụ. Với cực phát triển đô thị là Điện Bàn, phương 
hướng phát triển của bản Quy hoạch, có thể thấy trong giai đoạn 2020 - 2030, tỉnh Quảng 
Nam dự định kiến thiết Điện Bàn thành một đô thị hiện đại ở khu vực phía Bắc, chịu tác 
động quá trình đô thị hóa vùng ven của thành phố Đà Nẵng; định hướng phát triển Điện Bàn 
về phía Đông là đô thị, dịch vụ và du lịch, phía Tây phát triển công nghiệp khai thác lợi thế 
hạ tầng vùng sẵn có như Quốc lộ 14B và hệ thống đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 
phía Nam giáp ranh với thành phố Hội An sẽ có chức năng mở rộng các hoạt động du lịch 
gắn với vùng ngoại thành như vùng trồng rau Trà Quế, làng nghề mộc Kim Bồng, làng gốm 
Thanh Hà… Đến năm 2030, định hướng Điện Bàn là đô thị loại III, là đô thị Công 
nghiệp-Thương mại- Dịch vụ của vùng Tỉnh và khu vực Nam Đà Nẵng. 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3989/QĐ-
UBND ngày 28/12/2018, xác định Xây dựng Điện Bàn trở thành đô thị trung tâm động lực 
phía Bắc tỉnh Quảng Nam và chuỗi động lực của vùng KTTĐMT; là trung tâm dịch vụ, du 
lịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, nông nghiệp sinh thái và công nghệ cao; là đô thị 
sinh thái hiện đại gắn kết với thành phố Đà Nẵng và Hội An. Với mục tiêu trên, việc Quy 
hoạch phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, đảm bảo lưu thông liên hoàn và từng bước 
hiện đại hóa, liên hệ thuận lợi với mạng lưới giao thông quốc gia là hết sức cần thiết; trong 
Quyết định này xác định hoàn thiện việc nâng cấp tuyến đường ĐT605 đoạn qua sông Bàu 
Sáu đến ĐH1- ĐH7 qua Điện Ngọc đến ĐT603, tuyến đường ĐH7 đoạn nối từ ĐT605 với 
ĐT603B, đầu tư cầu qua sông Vĩnh Điện và đoạn tuyến nối từ QL1 đến ĐT607.  

− Về kết nối và liên kết mạng lưới giao thông: 

Về đối ngoại: Kết nối đô thị trung tâm phía Bắc tỉnh Quảng Nam (thị xã Điện Bàn) với 
Quốc lộ 14B, tuyến đường tỉnh ĐT607 và tuyến đường ven biển Lạc Long Quân nhằm đảm 
bảo tính liên kết giữa các trung tâm đô thị Đà Nẵng, Điện Bàn và Hội An và hạn chế việc 
gia tăng lưu lượng giao thông lên các tuyến đường hiện hữu, tuyến đường này hình thành sẽ 
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tạo thêm một trục kết nối từ Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang với thành phố Đà Nẵng và 
khu vực ven biển Bắc Quảng Nam.  

Về đối nội: Góp phần chỉnh trang và phát triển không gian đô thị dọc theo hướng 
Đông - Tây cho thị xã Điện Bàn; đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho nhân dân; nhu cầu 
giao thông vận tải với khối lượng ngày càng lớn; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội cho các xã phía Tây thị xã Điện Bàn nói riêng và các huyện phía Tây tỉnh Quảng 
Nam nói chung. 

− Về đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế xã hội: 
Sau khi hoàn thành tuyến đường sẽ kết nối thông suốt từ khu vực phía Tây và khu vực 

ven biển Bắc Quảng Nam, kết nối trực tiếp các tiểu vùng Điện Tiến, Điện Hồng, tiểu vùng 
Điện Quang, Điện Phong, Điện Trung (gọi chung là tiểu vùng Gò Nổi) với trung tâm hành 
chính tập trung, các khu du lịch qua đó sẽ tạo động lực thúc đẩy du lịch, công nghiệp, 
thương mại và phát triển quỹ đất.  

Cùng với tuyến đường Vành đai phía Nam thành phố Đà Nẵng, tuyến đường sẽ góp 
phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, tạo điều kiện phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, xã 
hội, du lịch, an ninh quốc phòng cho các vùng phía Bắc tỉnh Quảng Nam. 

2.2 CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 

− Không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc 
đã có quyết định đầu tư.  

− Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công. 
− Bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.   

2.3 SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH: 

− Phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 
2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 
15/5/2018; 

− Phù hợp Quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2020 - 2030 
đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014; 

− Phù hợp với Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 
2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định 
số 846/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 
giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 
số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018. 

− Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Điện Bàn đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 
3989/QĐ-UBND ngày 28/12/2018; 

− Phù hợp Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê 
duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 07/02/2013. 

2.4 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. 
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Chương 3 MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƯ 
 

3.1 MỤC TIÊU ĐẦU TƯ: 

− Góp phần hoàn chỉnh trục giao thông Đông - Tây thuộc hành lang kinh tế - đô thị, kết 
nối Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang với thành phố Đà Nẵng và khu vực ven biển Bắc 
Quảng Nam (trong đó cụm Đại Lộc, Điện Bàn và thành phố Hội An  là cụm động lực số 1);   

− Đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh, thuận lợi cho nhân dân, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, 
giao thông vận tải từ khu vực phía Tây với các trung tâm đô thị Đà Nẵng, Hội An và ngược 
lại;  

− Góp phần chỉnh trang, tạo quỹ đất để phát triển không gian đô thị phía Bắc tỉnh 
Quảng Nam; 

− Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây thị xã Điện Bàn và các huyện 
phía Tây tỉnh Quảng Nam; 

− Đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai và giảm thiểu lưu lượng giao thông cho 
tuyến đường ĐT609, Vành đai phía Nam TP Đà Nẵng... 

− Góp phần đổi mới đô thị, phân bố dân cư, hình thành các khu vực đô thị mới ở phía 
Bắc, giảm mật độ dân số trong khu vực trung tâm thị xã Điện Bàn. 

3.2 QUY MÔ ĐẦU TƯ: 

3.2.1 Lựa chọn quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: 

− Nhóm Dự án: nhóm B; 

− Loại công trình: Giao thông;  
− Cấp đường: Đường trục chính khu vực, tốc độ thiết kế 60km/h theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD và tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 
104:2007; 

3.2.2 Tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu: 
Tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-4:2016/BXD, tiêu chuẩn TCVN 

TCXDVN 104:2007 (Đường đô thị  - Yêu cầu thiết kế) và TCVN11823-2017 (Tiêu chuẩn 
thiết kế cầu); 

Thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình như sau: 
TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị theo tiêu chuẩn 
1 Cấp đường  Đường trục chính khu vực 
2 Tốc độ thiết kế Km/h 60 
3 Tải trọng thiết kế   

 
+ Đường trục 120kN 

 + Công trình trên tuyến xe HL93 
4 Tần suất mực nước thiết kế   

 
+ Đường, cống, & cầu nhỏ % Theo quy hoạch & xem xét đảm bảo tần suất 4% 

 + Cầu lớn, cầu trung % Theo quy hoạch & xem xét đảm bảo tần suất 1% 
5 Mặt đường   
 + Quy mô  Cấp cao A1 

 
+ Mô đuyn đàn hồi mặt đường 
tối thiểu 

Mpa ≥155 

6 Bề rộng mặt cắt ngang tối thiểu m 27,0 - 31,0 
 + Mặt đường  m (4-6)lànx3,5  
 + Dải phân cách giữa m (2-6)m 
 + Vỉa hè m 2x5,0 = 10,0 
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TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị theo tiêu chuẩn 
8 Bán kính đ.cong nằm (Rn)   

 
+ Rn tối thiểu giới hạn m 80 

 + Rn tối thiểu thông thường m 100 
 

3.3 ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU DỰ ÁN: 
Căn cứ vào quy hoạch định hướng giao thông của Thị xã Điện Bàn và thành phố Đà 

Nẵng, tính hình thực hiện các đoạn tuyến theo quy hoạch đã được phê duyệt như: Tuyến 
đường Trần Phú, tuyến đường vào Khu dân cư số 1 đã thi công theo đúng hướng tuyến và 
quy mô theo quy hoạch B = 27m, tuyến đường ĐH7 (nối từ Khu dân cư số 1 đến đường 
ĐT607) đã phê duyệt bản vẽ thi công giai đoạn 1 với quy mô B = 12m. Đề xuất hướng 
tuyến đường Vành đai phía Bắc Quảng Nam gồm các đoạn như sau: 

− Điểm đầu: giao với đường Lạc Long Quân, thuộc Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam; 
− Điểm cuối: Km31+090 (lý trình đường Quốc lộ 14B), thuộc huyện Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng. 
− Tổng chiều dài khoảng: 18,7km (trong đó đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng dài 

1,2Km, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam dài 17,5Km); 

− Địa điểm xây dựng: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
− Đoạn 1: Điểm đầu từ đường biển Lạc Long Quân kết nối tới đường ĐT607, hiện 

trạng là đường Dũng Sỹ Điện Ngọc có chiều dài khoảng 4,3Km. Tình hình đầu tư của Dự án 
như sau: 

+ Đoạn đầu có chiều dài 1,9Km tính từ đường biển Lạc Long Quân thuộc dự án BT do 

Công ty TNHH Sản xuất & Thương Mại Bách Đạt thực hiện, đã đầu tư đảm bảo quy mô 4 

làn xe. 

+ Đoạn tiếp theo tới đường 607A, có chiều dài khoảng 2.4Km đã được phê duyệt dự 

án đầu tư theo quy mô 4 làn xe tại quyết định số 8630/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của 

UBND Điện Bàn. 

− Đoạn 2: Điểm đầu tại nút giao đường ĐT607 và Dũng Sĩ Điện Ngọc (ngã ba cây 
Xoài) tới vị trí giao cắt giữa đường Trần Phú và QL1. Tổng chiều dài tuyến khoảng L = 
3,425Km. Đoạn tuyến này đã được triển khai đầu tư các đoạn như sau: 

+ Đoạn từ nút giao đường ĐT607 và Dũng Sĩ Điện Ngọc (ngã ba cây Xoài) đến khu 

dân cư mới 2A (giai đoạn 2) đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế BVTC tại báo cáo số 

1331/SXD-QLHT ngày 21/8/2019 có chiều dài L = 0,61Km. 

+ Đoạn nối từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư mới 2A (giai đoạn 2), phường 

Điện Ngọc (Đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế BVTC tại báo cáo số 1331/SXD-QLHT 

ngày 21/8/2019) tới khu dân cư số 1, đô thị Điện Thắng (ĐH7), có chiều dài L = 2,475Km. 

Đoạn tuyến này theo quy hoạch có quy mô bề rộng nền đường B = 27m, hiện nay đang triển 

khai giai đoạn 1 với quy mô đường cấp III, bề rộng mặt đường Bm = 11m, bề rộng nền 

đường Bn = 12m. Nguồn vốn đầu tư là Vốn Ngân sách tỉnh Quảng Nam và vốn ngân sách 

thị xã Điện Bàn. 

+ Đoạn từ Khu dân cư số 1 (Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, đô thị Điện Thắng đã được 

Sở Xây dựng thẩm định thiết kế BVTC tại báo cáo số 815/SXD-QLHT ngày 26/6/2018) đến 

Quốc lộ 1 (nút giao QL1 với đường Trần Phú) có chiều dài L = 0,34Km, bề rộng nền đường 

B = 27m. 

− Đoạn 3: Tận dụng đường Trần Phú hiện hữu có quy mô B = 27m, tổng chiều dài 
khoảng 3,0Km kết nối về đường QL1A. 

− Đoạn từ cuối đường Trần Phú đến cầu Quảng Đà: Theo quy hoạch định hướng 
giao thông thị xã Điện Bàn, tuyến đường Vành đai (đoạn từ đường ĐT605 kết nối với 
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QL14B) có hướng tuyến dự kiến đi về hướng Bắc, tuyến vượt cao tốc ĐN - QN và nhập vào 
Quốc lộ 14B tại khoảng Km29, vị trí này thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng và cách tuyến 
vành đai phía Nam thành phố Đà Nẵng khoảng 500m nên đề xuất điều chỉnh hướng tuyến 
quy hoạch đoạn này để phù hợp với hướng tuyến đoạn phía Đà Nẵng và hiện trạng giao cắt 
của tuyến đường ĐT605 với cao tốc ĐN-QN. Cụ thể:  

Theo hướng tận dụng lại cầu vượt cao tốc trên tuyến ĐT605, xây dựng đoan tuyến mới 
tiếp nối từ đoạn 1 rồi kết nối vào đường tỉnh ĐT605, tuyến tiếp tục đi theo đường ĐT605 
hiện hữu khoảng 1,5Km, rồi chuyển hướng về phía Đông để vượt sông Bàu Sáu và nhập vào 
đường Trần Phú (điểm cuối đoạn 4 tại Ngã ba giữa đường Trần Phú và đường vào nghĩa 
trang Liệt sỹ xã Điện Hòa).  

+ Đoạn 4: Đoạn qua trung tâm hành chính xã Điện Hòa (từ Cụm công nghiệp Trảng 
Nhật đến cầu vượt đường sắt) trùng với hướng tuyến đường trục chính qua khu trung tâm 
hành chính xã Điện Hòa. Chiều dài đoạn tuyến khoảng L = 1,0Km 

+ Đoạn 5: Đoạn từ cầu vượt đường sắt đến đường ĐT605 tại Km8+030/ĐT.605, tuyến 
vượt đường sắt Bắc Nam rồi vượt sông Bầu Sấu và nhập vào đường ĐT605 tại 
Km8+030/ĐT.605. Chiều dài đoạn tuyến khoảng L = 1,5Km. 

+ Đoạn 5A: Bắt đầu từ Km8+030/ĐT.605, tuyến đi trùng với đường ĐT605, vượt cao 
tốc ĐN-QN và đến Km9+855/ĐT.605. Chiều dài đoạn tuyến khoảng 1,5Km. 

+ Đoạn 6: Bắt đầu từ Km9+855/ĐT.605 tuyến chuyển hướng về phía Tây Bắc để nối 
vào đầu cầu Quảng Đà tại thôn Diệm Sơn, xã Điện Tiến. 

− Đoạn 7: Từ bờ phía Đông Sông Yên (cầu Quảng Đà) thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh 
Quảng Nam đến QL14B (Km31+090) thuộc TP Đà Nẵng. Tổng chiều dài tuyến đoạn 7 
khoảng L1 = 1,2Km, bao gồm cầu qua Sông Yên. Đoạn tuyến này do Thành phố Đà Nẵng 

đầu tư, không thuộc phạm vi của Báo cáo quy mô đầu tư này. 
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Huyến tuyến tổng thể đường Vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam 

Đ7 
L = 1.2Km 

Đ6 
L = 2.8Km 

Đ5 
L =1.5Km 

Đ4 
L = 1.0Km 

Đ3 
L= 3.0Km 

Đ2 
L = 3.4Km 

Đ1 
L= 4.3Km 

PA1 

PA2 

Đ5A 
L =1.5Km 
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3.4 NỘI DUNG ĐẦU TƯ: 

Theo hướng tận dụng lại cầu vượt cao tốc trên tuyến ĐT605, từ đường Trần Phú, 
đoạn từ Cụm công nghiệp Trảng Nhật, xây dựng tuyến mới và công trình cầu vượt đường 
sắt Bắc-Nam, vượt sông Bàu Sáu về kết nối vào đường tỉnh ĐT605, tuyến tiếp tục đi theo 
đường ĐT605 hiện hữu vượt qua cao tốc với chiều dài khoảng 1,5Km, rồi chuyển hướng 
về phía Tây Bắc đến bờ Đông sông Yên (cầu Quảng Đà). Các nội dung đầu tư như sau: 

− Ghi chú: (*) Thuộc dự án khác; (**): Đoạn tuyến đã đảm bảo quy mô theo quy hoạch 

3.5 GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHỦ ĐẠO:  

3.5.1 Hướng tuyến và bình diện: 
Hướng tuyến chủ đạo theo hướng Đông - Tây, cơ bản tuân thủ theo định hướng quy 
hoạch giao thông Thị xã Điện Bàn đã được phê duyệt. Riêng hướng tuyến theo quy hoạch 
đoạn từ Quốc lộ 14B kết nối về ĐT605 kiến nghị điều chỉnh để phù hợp hướng tuyến 
đoạn phía Đà Nẵng và tận dụng cầu vượt cao tốc trên đường ĐT605, cụ thể: 

− Điểm đầu: Giao với đường Lạc Long Quân, thuộc Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 
− Điểm cuối: Km31+090 (lý trình đường Quốc lộ 14B), thuộc huyện Hòa Vang, thành phố 

Đà Nẵng; 
− Tổng chiều dài khoảng: 18,7km (trong đó đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng dài 

1,2Km, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam dài 17,5Km); 

− Địa điểm xây dựng: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

TT Tên đoạn 
Phân đoạn 
đầu tư 

Chiều 
dài 

(Km) 
Nội dung đầu tư 

1 Đoạn 1(*) 
Km0+000 - 
Km4+500 

4,3 
Thuộc dự án khác, đã đầu tư đảm bảo quy 
mô theo quy hoạch. 

2 Đoạn 2(*) 
Km4+500 - 
Km7+700 

3,425 

Tổng chiều dài đoạn này là 3,425Km, trong 
đó 0,95Km đã đầu tư hoàn chỉnh và 
2,475Km hiện đã phê duyệt đầu tư dự án 
đường ĐH7 giai đoạn 1 với quy mô Bn = 
12m. 

3 Đoạn 3(**) 
Km7+700 - 
Km10+700 

3,0 
Tận dụng đường Trần Phú đã xây dựng đảm 
bảo quy mô. 

4 Đoạn 4(*) 
Km10+700 - 
Km11+700 

1,0 
Xây dựng mới tuyến đường theo quy mô B = 
27m. 

5 Đoạn 5A 
Km11+700 - 
Km13+200 

1,5 
Xây dựng mới tuyến đường theo quy mô B = 
27m, cầu theo quy mô B = 21m. 

5 Đoạn 5 
Km13+200 - 
Km14+700 

1,5 
Nâng cấp cải tạo đoạn đi trùng tuyến đường 
ĐT.605 hiện hữu đảm bảo quy mô B = 27m. 

6 Đoạn 6 
Km14+700 - 
Km17+500 

2,8 
Xây dựng mới tuyến đường theo quy mô B = 
27m. 

7 Đoạn 7(*) 
Km17+500 - 

QL14B 
1,2 

Thuộc Thành phố Đà Nẵng 
Không thuộc phạm vi đầu tư của Dự án này 

Tổng cộng  18,725  

Tổng chiều dài đoạn tuyến đầu 

tư 
5,8 Gồm đoạn 5, đoạn 5A và đoạn 6 
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− Đoạn 1: Kết nối từ đường Lạc Long Quân đến ĐT607, hiện trạng là đường Dũng Sỹ 
Điện Ngọc có chiều dài khoảng 4,3Km.  

− Đoạn 2: Điểm đầu tại nút giao đường ĐT607 và Dũng Sĩ Điện Ngọc (ngã ba cây Xoài) 
tới vị trí giao cắt giữa đường Trần Phú và QL1. Tổng chiều dài tuyến khoảng L = 
3,425Km.  

− Đoạn 3: Là tuyến đường Trần Phú hiện trạng, có quy mô B = 27m kết nối từ Quốc lộ 1A 
(lý trình giao với quốc lộ 1 Km943+750) đến cụm Công nghiệp Trảng Nhật. Tổng chiều 
dài khoảng 3,0Km. 

− Đoạn 4: Đoạn qua trung tâm hành chính xã Điện Hòa (từ Cụm công nghiệp Trảng Nhật 
đến cầu vượt đường sắt) trùng với hướng tuyến đường trục chính qua khu trung tâm hành 
chính xã Điện Hòa. Chiều dài đoạn tuyến khoảng L = 1,0Km 

− Đoạn 5: Đoạn từ cầu vượt đường sắt đến đường ĐT605 tại Km8+030/ĐT.605, tuyến 
vượt đường sắt Bắc Nam rồi vượt sông Bầu Sấu và nhập vào đường ĐT605 tại 
Km8+030/ĐT.605. Chiều dài đoạn tuyến khoảng L = 1,5Km. 

− Đoạn 5A: Bắt đầu từ Km8+030/ĐT.605, tuyến đi trùng với đường ĐT605, vượt cao tốc 
ĐN-QN và đến Km9+855/ĐT.605. Chiều dài đoạn tuyến khoảng 1,5Km. 

− Đoạn 6: Bắt đầu từ Km9+855/ĐT.605 tuyến chuyển hướng về phía Tây Bắc để nối vào 
đầu cầu Quảng Đà tại thôn Diệm Sơn, xã Điện Tiến. Chiều dài đoạn tuyến khoảng 
2,8Km. 

3.5.2 Mặt cắt dọc 

− Cao độ khống chế: điểm đầu dự án, điểm cuối dự án, cao độ quy hoạch dọc tuyến & cao 
độ mực nước theo tần suất (4% đối với tuyến và 1% đối với cầu trung, cầu lớn); 

− Cắt dọc được thiết kế trên nguyên tắc kết hợp hài hoà giữa các yếu tố mặt bằng và yếu tố 
chiều đứng, đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế theo các quy phạm hiện hành, đảm bảo êm 
thuận trong quá trình vận hành xe và đảm bảo giảm thiểu khối lượng nền mặt đường và 
công trình. 

3.5.3 Mặt cắt ngang:  
Tuân thủ quy mô theo định hướng tại Quyết định số 518/QĐ-UBND của được UBND 
tỉnh Quảng Nam  duyệt ngày 07/02/2013 về việc Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn. Cụ 
thể: 

− Bề rộng mặt đường  :  Bmặt  = 2x7,5 = 15,0m, dốc ngang 2%;  

− Bề rộng vỉa hè   :  Bvỉa hè = 2x5,0 = 10,0m, dốc ngang 2%;  

− Bề rộng giải phân cách giữa : Bpc  = 2,0m; 

− Bề rộng nền đường  : Bnền  = 27,0m. 

 
Quy mô mặt cắt ngang đường  
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− Về quy mô cầu: bề rộng Bc = 21m. 

 
Quy mô mặt cắt ngang cầu 

3.5.4 Nền đường:  
a. Nền đắp:         

− Mái taluy đắp đất: taluy 1/1,5; H > 6.0 m; 

− Nền đắp chủ yếu dùng đất á cát hoặc á sét có lẫn dăm sạn lấy tại các mỏ trong khu vực, 
hoặc tận dụng đất đào để đắp nếu lớp đất có kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu;   

− Trước khi đắp cạp phải tiến hành đào cấp dọn sạch đất lẫn hữu cơ. Đối với các đoạn qua 
ruộng lúa đào bóc 30cm, các đoạn qua vườn cây, hoa màu và khu dân cư đào bóc 20cm. 
Đắp lại bằng đất chọn lọc cùng loại với đất đắp nền đường;  

− Đất được đầm chặt K=0.95, riêng lớp trên cùng của nền đường, lớp tiếp giáp kết cấu áo 
đường được đầm chặt K98. 

b. Nền đào:  

− Căn cứ vào địa chất cụ thể từng đoạn và sự ổn định của mái ta luy nền đào trước đây để 
thiết kế độ dốc mái ta luy mới khi mở rộng nền đường;   

− Đào qua đất tầng phủ: ta luy 1/1,0, H < 8m thiết kế 1 cấp taluy; H > 8m cứ 6-9m thiết kế 
1 cấp taluy, giữa các cấp để một bậc cơ rộng rộng 2m, trên cơ có tạo rãnh nhằm dẫn nước 
ra khỏ mái ta luy nền đào. Đào qua đá cấp 2, cấp 3 độ dốc taluy 1/0,25 - 1/0,5, đá cấp 4 ta 
luy 1:0,75, chiều cao một cấp taluy H ≤ 12.0m, khi H > 12.0m cứ 12.0m để một cấp ta 
luy, giữa mỗi cấp nên để 1 bậc cơ rộng 2.0m. 

3.5.5 Mặt đường: 
Kết cấu áo đường được thiết kế theo quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN211-2006, 
tải trọng thiết kế trục 120kN, môđuyn đàn hồi chung lựa chọn theo các đoạn tuyến đã đầu 
tư như: đường Trần Phú, đường ĐH7 với Eyc ≥155MPa. Đề xuất phương án kết cấu áo 
đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm, kết cấu áo đường dự kiến từ trên xuống 
như sau: 

− Bê tông nhựa chặt BTNC12,5 dày 5cm; 

− Bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 7cm; 

− Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25 dày 20cm; 

− Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37.5 dày 30cm; 

3.5.6 Vỉa hè, dải phân cách, cây xanh 

− Vỉa hè lát gạch BTXM màu trồng cây xanh, bó vỉa cao 15cm kết cấu BTXM;  
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− Dải phân cách trồng cỏ, bó vỉa cao 30cm kết cấu BTXM, dọc theo dải phân cách thiết kế 
cảnh quan tạo điểm nhấn đô thị; 

− Cây xanh được bố trí trên vỉa hè và dải phân cách, loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí 
hậu, cây rễ cọc, ít rụng lá, hoa có mùi thơm, tạo cảnh quan cho đường Hàm Nghi kéo dài 
và mạng lưới đường hai bên. 

3.5.7 Nút giao: 
a) Nút giao đường bộ: 

Các nút giao được thiết kế theo dạng giao cùng mức, tổ chức giao thông bằng vạch 
sơn, đảo giao thông, bố trí đầy đủ biển báo hướng dẫn giao thông; 

TT Nút giao Lý trình 
Hình thức 

giao cắt 
Phương án thiết kế nút dự kiến 

1 
Nút giao với đường 
Lạc Long Quân 

Km0+00 Ngã ba 

Hiện tại giao cắt giữa đường 
Dũng Sỹ Điện Ngọc và đường 
Lạc Long Quân là ngã ba cùng 
mức, tự điều chỉnh. 

2 Nút giao ĐT607 Km4+500 Ngã tư 
Thiết kế nút giao cắt dạng ngã tư 
cùng mức, điều khiển bằng đèn 
tín hiệu. 

3 
Nút giao với QL1, 
Km943+750 

Km7+700 Ngã tư 
Hiện tại giao cắt giữa đường QL1 
và đường Trần Phú là ngã tư cùng 
mức, tự điều chỉnh. 

4 Nút giao với ĐT605 Km13+200 Ngã ba 
Nút giao ngã ba cùng mức, tự 
điều chỉnh. 

5 
Nút giao với cao tốc 
ĐN-QN 

Km13+900 
Khác mức, 
dạng trực 

thông 

- Hiện tại vị trí này ĐT605 vượt 
cao tốc bằng cầu vượt. 

6 Nút giao với ĐT605 Km14+700 Ngã ba 
- Nút giao Ngã ba cùng mức điều 
khiển bằng đèn tín hiệu.  

b) Nút giao với đường sắt: 
Đối với vị trí giao cắt với đường sắt, đề xuất 02 phương án giao cắt như sau: 

− Phương án 1: Thiết kế nút giao khác mức bằng cầu vượt. Tuyến đường sắt giao cắt cùng 
mức với đường cấp phối hiện hữu, đỉnh đường sắt cao hơn mặt đường hiện hữu khoảng 
từ 3 - 4m. Cao trình xây dựng cầu vượt đường sắt cao hơn bề mặt tự nhiên khoảng 10m 
(chiều cao tĩnh không vượt theo quy định là 6m và đường sắt hiện hữu cao hơn đường 
hiện trạng từ 3 - 4m); 

− Phương án 2: Thiết kế nút giao cùng mức có gác chắn tự động (Giải pháp giao cắt cùng 
mức có gác chắn tự động được áp dụng tại dự án đường Hòa Phước - Hòa Khương thuộc 
đường Vành Đai phía Nam thành phố Đà Nẵng). 

Kiến nghị: Theo điều 11, nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính Phủ về 
Quy định chi tiết một số điều của Luật đường sắt, đối với tuyến đường bộ đô thị Chủ đầu tư 

phải có trách nhiệm đầu tư thành nút giao khác mức; đồng thời nếu chưa xây dựng được 

nút giao đường sắt thì phải có trách nhiệm đầu tư, xây dựng, nâng cấp, cải tạo thành đường 

ngang có người gác và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo trì, vận hành đường ngang 

hoặc thuê doanh nghiệp tổ chức quản lý, bảo trì, vận hành đường ngang này. Việc vận hành 
đường ngang rất tốn kém (gác chắn tại đường Hòa Phước - Hòa Khương khoảng 2tỷ/năm). 
Do vậy, để nâng cao mức độ an toàn trong quá trình khai thác, thuận lợi cho việc thỏa thuận 
với Bộ GTVT và giảm chi phí vận hành, đồng thời thuận lợi cho việc mở rộng trong tương 
lai. Kiến nghị Lựa chọn Phương án 1. 



Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

 

  20 

3.5.8 Đường giao: 

− Đường giao dân sinh được thiết kế vuốt nối đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông. Tại 
những vị trí giao với các đường dân sinh thiết kế vuốt nối trong phạm vi 10 - 50m cho 
từng vị trí đảm bảo độ dốc dọc vuốt lên tuyến chính i <=4%.; 

− Thiết kế vuốt nối mép mặt đường xe chạy từ đường chính vào đường giao dân sinh bằng 
các đường cong nằm với bán kính như sau: 

− Đường dân sinh có bề rộng B ≤ 3m: thiết kế R ≥ 5m. 

− Đường dân sinh có bề rộng B > 3m: thiết kế R = 8÷12m. 

3.5.9 Thoát nước:  

− Hệ thống thoát nước được thiết kế dạng nửa riêng, nhằm tạo thuận lợi cho việc thu gom 
nước thải để xử lý sau này. Thoát nước sinh hoạt chảy vào hệ thống mương dẫn sau nhà 
sau đó đổ vào hệ thống thoát nước mưa. Thoát nước mưa đổ vào hệ thống cống dẫn và 
các hố thu nước mưa riêng biệt và thoát ra hệ thống sông suối.  

− Hệ thống thoát nước có khẩu độ dự kiến từ  D80-D200cm; kết cấu bằng BTCT.  

− Cống ngang có khẩu độ tối thiểu là D100cm, khẩu độ phù hợp với tính toán thủy văn. Kết 
cấu cống bằng BTCT. 

3.5.10 Công trình cầu: 
Xây dựng mới cầu vượt sông Bầu Sấu và vượt đường sắt Bắc -Nam. Quy mô xây dựng 

cầu Bc = 21m, tổng chiều dài cầu dự kiến L = 600m. Cụ thể: 
 

TT Lý trình Tên cầu 
Sơ đồ 

nhịp dự 
kiến(m) 

Giải pháp thiết kế  
dự kiến 

Ghi chú 

2 Km11+800 

Cầu vượt 
đường 

sắt B-N 
và sông 
Bầu Sáu 

(sông 
Quá 

Giáng) 

15x40m 
(Super T) 

- Xây dựng mới cầu vượt 
đường sắt Bắc – Nam và 
vượt sông Bầu Sáu, Bề 
rộng cầu Bc=21m, chiều 
dài cầu dự kiến Lc = 600m. 

Kết cấu vĩnh 
cữu bằng 
BTCT và 
BTCT DƯL 

 
Quy mô mặt cắt ngang  

− Quy mô xây dựng  : Kết cấu vĩnh cữu bằng BTCT và BTCT DƯL; 

− Tải trọng thiết kế   : Hoạt tải thiết kế HL93; 
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− Tĩnh không vượt đường sắt : H>6.55m 

− Sơ đồ nhịp dự kiến  : 15x40m, kết cấu nhịp Super T lắp ghép BTCT DƯL, 
chiều dài cầu dự kiến Lc=600m; 

− Quy mô mặt cắt ngang cầu : Bc = 21m. 

− Các lớp mặt cầu: Lớp BTNC 19, dày 7cm; Tưới nhựa dính bám 0,5 lít/m2; 

− Bản mặt cầu, mố, trụ bằng BTCT; 

3.5.11 Hệ thống an toàn giao thông: 

− Thiết kế tuân thủ theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019; 

3.5.12 Đầu tư đồng bộ các hạ tầng khác 

− Cấp nước: Sử dụng tuyến ống D110, dọc theo tuyến ống bố trí các trụ cứu hỏa tại các nút 
giao; 

− Cấp điện: Nguồn cấp điện được lấy từ trạm giảm áp, tuyến trung thế đi ngầm, cây dựng 
các trạm biến áp cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng giao thông;  

− Cấp thông tin liên lạc: Sử dụng tuyến ống D110; 

− Điện chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng đường giao thông dùng loại đèn cao áp sodium, 
được lắp trên trụ tráng kẽm cách khoảng 30-35m; 

3.6 SƠ BỘ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI 
PHÓNG MẶT BẰNG 

3.6.1 Nhu cầu sử dụng đất 

− Phạm vi đất dành cho đường tuân thủ theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 
24/02/2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 về quản lý và bảo vệ kết 
cấu hạ tầng giao thông đường bộ, phạm vi đất dành cho đường bộ và hành lang an toàn 
như sau: 

− Giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công trong phạm vi xây dựng công trình, tính từ 
chân ta luy sang mỗi bên 1m.  

− Ngoài ra tại các nút giao, cống ngang,... ranh giải tỏa tùy thuộc vào quy mô nút giao, quy 
mô công trình cống. 

3.6.2 Phương án tổng thể GPMB 

− Nội dung phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định tại Nghị định số 
47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các 
quy định khác có liên quan của địa phương. 

− Xác định ranh giải tỏa (ranh GPMB): Để có đủ phạm vi thi công xây dựng đường cần 
thiết giải phóng mặt bằng trong phạm vi đất dành cho đường bộ từ chân ta luy ra mỗi bên 
1m. Việc thu hồi đất vĩnh viễn theo ranh lộ giới đường đỏ. 

− Tổ chức thực hiện công tác bồi thường và thu hồi đất: 

− Công tác bồi thường, thu hồi đất do UBND huyện tổ chức thực hiện căn cứ Luật Đất đai 
số 45/2013/QH13, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 
2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và được sửa 
đổi bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 để thực hiện. 

− Quy định về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên 
địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo quyết định số 64/2016/QĐ-UBND ngày 26 
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tháng 9 năm 2016 và Quyết định sửa đổi số 15/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

− Chủ đầu tư phối hợp cùng cơ quan chức năng do UBND huyện chỉ định thực hiện công 
tác đền bù giải tỏa, đơn vị chức năng sẽ lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 
các địa phương có Dự án để xác định khối lượng giải tỏa thực tế, tổng hợp số liệu, tính 
toán kinh phí bồi thường thiệt hại trình UBND huyện phê duyệt. 

− Phương án tái định cư: 

− Các hộ bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án sẽ được di dời bố trí tái định cư có thể thực 
hiện theo các phương án:  

o Tái định cư (TĐC) dưới hình thức tại chỗ (phân tán) hoặc; 
o TĐC tập trung tại các khu quy hoạch hoặc; 

o Kết hợp cả 2 hình thức. 

− Phương án TĐC tại chỗ thường được áp dụng đối với các hộ bị giải tỏa một phần mà 
phần nhà còn lại đủ điều kiện về diện tích cũng như kết cấu để tiếp tục lưu trú hoặc 
trường hợp phần đất còn lại có đủ diện tích để mở rộng, xây dựng nhà mới hoặc hộ bị 
giải tỏa tự lo được chổ ở mới.  

− Phương án TĐC tập trung thường áp dụng cho trường hợp các hộ bị giải tỏa trắng hoặc 
giải tỏa một phần nhưng phần diện tích còn lại không đủ để xây dựng hoặc không có đất 
tại chổ để xây dựng. Đối với những hộ này Nhà nước giới thiệu các khu đất tập trung để 
họ có phương án lựa chọn chổ ở mới.  

− Phương án tái định cư chi tiết được Hội đồng bồi thường lập trình UBND huyện duyệt 
riêng khi triển khai dự án. 

− Sơ bộ khối lượng bồi thường: Trong phạm vi dự án, sơ bộ xác định khối lượng di dời, 
giải tỏa để làm cơ sở khái toán tổng mức đầu tư. 

3.6.3 Kế hoạch thực hiện GPMB 

− Thực hiện cắm ranh giải tỏa: sau khi Dự án đầu tư được phê duyệt, Ban QLDA tổ chức 
thực hiện cắm cọc GPMB. 

− Thực hiện công tác đền bù, thu hồi đất: Hội đồng bồi thường phối hợp với Ban QLDA tổ 
chức thực hiện kiểm đếm, lên phương án GPMB, tái định cư. 

− Kế hoạch cụ thể: thời gian cụ thể cho công tác đền bù, thu hồi đất sẽ do địa phương tổ 
chức thực hiện. 
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Chương 4 DỰ KIẾN TỔNG MỨC VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 
 
 

4.1 TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:  

4.1.1 Các căn cứ: 

− Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình; 

− Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số 
điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 

− Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng; 

− Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

− Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

− Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng V/v Ban hành định 
mức xây dựng; 

− Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định 
giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;  

− Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định 
đơn giá nhân công xây dựng; 

− Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định 
chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; 

− Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng V/v Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

− Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán 
dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; 

− Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 v/v Hướng dẫn thực hiện một số điều quy 
định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc 
trong hoạt động đầu tư xây dựng 

a) Định mức áp dụng: 

− Định mức dự toán xây dựng công trình, định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công 
trình xây dựng, định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình, định mức sử 
dụng vật liệu xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 
26/12/2019; 

b) Cước vận tải: 

− Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v Công bố 
định mức dự toán đơn giá xây dựng công tác vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây 
dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

c) Xếp loại đường: 

− Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/06/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 
tải về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ; 
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− Văn bản số 1234/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 22/3/2016 về việc phân loại đường để tính 
cước vận tải đường bộ năm 2016; 

− Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v công 
bố xếp loại đường huyện (ĐH) và đường đô thị (ĐĐT) trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở xác 
định giá cước vận tải đường bộ từ năm 2018. 

d) Giá vật liệu, nhiên liệu, giá điện: 

− Công bố giá vật liệu xây dựng quý III, quý IV năm 2020 tại công văn số 202/CB-LS ngày 
31/12/2020 của Liên sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Quảng Nam; 

e) Giá nhân công:  

− Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định 
đơn giá nhân công xây dựng; 

− Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v công bố 
tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh. 

f) Giá ca máy:  

− Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá 
ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 

− Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng V/v Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

− Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v công bố 
tạm thời áp dụng đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh. 

4.1.2 Tổng mức đầu tư: 
Đầu tư theo quy mô thống nhất tại Thông báo cuộc họp số 101/TB-UBND ngày 
29/3/2021. 

a. Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Quảng Đà, tổng 
chiều dài khoảng 4,3Km như sau: 

− Đoạn từ cầu vượt đường sắt đến ĐT.605, dài khoảng 1,5Km (bao gồm cầu): 

+ Cấp đường   :  Đường cấp IV theo TCVN 4054 - 2005. 

+ Vận tốc thiết kế   :  60Km/h. 
+ Bề rộng mặt đường  : Bmặt= 7,5m, dốc ngang 2%;  

+ Bề rộng lề gia cố  : Blgc = 2x0,5 = 1,0m, dốc ngang 2%;  
+ Bề rộng lề đất   : Blđ  = 2x0,5 = 1,0m, dốc ngang 4%; 

+ Bề rộng nền đường  : Bnền  = 9,5m. 

+ Khổ cầu (vượt đường sắt và sông Bầu Sấu): 10,5m = 2,5m (lan can, bộ hành) + 7,5m 
(phần xe chạy) + 0,5m (lan can). 

+ Tần suất thiết kế: Theo cao độ quy hoạch & xem xét đảm bảo tần suất mực nước thiết 
kế (4% đối với tuyến và 1% đối với cầu trung, cầu lớn); 

+ Mặt đường: Cấp cao A1 với mô đun đàn hồi tối thiểu Ey/c >155 Mpa. 

− Đoạn từ ĐT.605 đến đầu cầu Quảng Đà, dài khoảng 2,8Km: 

+ Cấp đường: Đường chính khu vực (theo QCVN07-4:2016). 
+ Vận tốc thiết kế: 50Km/h. 

+ Mặt cắt đường: 27m(nền) = 2x7,5m(mặt) + 2m(dải phân cách) + 2x5,0m(vỉa hè). 
+ Kết cấu áo đường: Cấp cao A1. Mô đuyn đàn hồi: Eyc ≥ 155Mpa.  
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+ Tải trọng thiết kế: Tính áo đường: Trục xe 120KN; tính cống H30-XB80; tính cầu: 
HL93. 
+ Tần suất thiết kế cống, cầu nhỏ: 4%; cầu trung, cầu lớn: 1%. 

+ Quy mô công trình: Vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. 
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STT HẠNG MỤC CHI PHÍ  KH CÁCH TÍNH Giá trị sau thuế 

I CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Gbt,tđc   DTCT          85,141,081,000  

II CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH Gxd            320,922,000,000  

1 Phần tuyến  Gxd1             139,860,000,000  

2 Phần cầu  Gxd2             181,062,000,000  

III CHI PHÍ QLDA Gda 1.510 %*Gxd            4,405,541,000  

IV CHI PHÍ TƯ VẤN ĐTXD Gtv    Gtv1 +…+ Gtv20           14,961,160,000  

  * Bước chuẩn bị đầu tư:         

1 Chi phí Khảo sát Lập BC NCKT   Gtv1    Tạm tính               795,000,000  

2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng BC NCKT   Gtv2  3.000 %*Gxd                 23,850,000  

3 Chi phí giám sát khảo sát xây dựng BC NCKT   Gtv3  4.072 %*Gxd                 32,372,400  

4 Chi phí Lập BC NCKT   Gtv4  0.250 %*Gxd               802,959,525  

5 Chi phí Thẩm tra TKCS  và TMĐT của BC NCKT   Gtv5  0.051 %*Gxd*(0.35+0,35)               115,179,890  

6 Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường  Gtv6    Tạm tính               200,000,000  

  * Bước thực hiện đầu tư:         

7 Chi phí Khảo sát Lập BVTC  Gtv7    Tạm tính             1,987,500,000  

8 Chi phí Giám sát khảo sát bước BVTC  Gtv8  3.965 %* Gtv7                  78,802,286  

9 Chi phí Thiết kế bản vẽ thi công  Gtv9  1.072 %*Gxd            3,441,810,845  

10 Chi phí Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công  Gtv10  0.0675 %*Gxd               216,606,829  

11 Chi phí Thẩm tra Dự toán  Gtv11  0.064 %*Gxd               204,751,406  

12 Chi phí Giám sát thi công  Gtv12  1.190 %*Gxd            3,818,115,833  
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STT HẠNG MỤC CHI PHÍ  KH CÁCH TÍNH Giá trị sau thuế 

8 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM  Gtv8    Tạm tính               500,000,000  

9 Chi phí quan trắc và giám sát môi trường  Gtv9    Tạm tính                300,000,000  

10 Chi phí kiểm định CLượng công trình   Gtv10  35 %* Gtv12  (Tạm tính)            1,336,340,542  

11 Chi phí cắm cọc GPMB + đo vẽ địa chính  Gtv11    Tạm tính                500,000,000  

12 Chi phí thẩm tra ATGT  Gtv12    Tạm tính                200,000,000  

13 Chi phí cắm cọc mốc lộ giới  Gtv13    Tạm tính                200,000,000  

14 Chi phí thẩm định giá  Gtv14    Tạm tính                100,000,000  

  * Chi phí lập HSMT         

15 Các gói thầu xây lắp  Gtv15  0.053 %*Gxd*45%                 76,133,312  

16 Gói thầu TVKS, TKBVTC  Gtv16  0.506 %*( Gtv7 + Gtv9 )*45%                 12,374,534  

17 Gói thầu TVGS TCXD  Gtv17  0.540 %*( Gtv12 )*45%                   9,286,139  

18 Gói thầu Bảo hiểm  Gtv18  0.763 %*( Gk2 )*45%                   5,484,527  

19 Gói thầu Kiểm toán  Gtv19  0.857 %*( Gk21 )*45%                   2,756,189  

20 Gói thầu Cắm cọc GPMB + đo vẽ địa chính  Gtv20  0.816 %*( Gtv11 )*45%                   1,836,000  

V CHI PHÍ KHÁC Gk    Gk1 +…+ Gk19             7,665,071,000  

1 Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ  Gk1    
Tạm tính theo TT 146/2007/TT-BQP 

ngày 11/9/2007 
              500,000,000  

2 Chi phí Bảo hiểm  Gk2                 1,596,483,000  

     - Phần tuyến   0.300 %* Gxd1               419,580,000  
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STT HẠNG MỤC CHI PHÍ  KH CÁCH TÍNH Giá trị sau thuế 

     - Phần cầu   0.650 %* Gxd2            1,176,903,000  

3 Chi phí đảm bảo giao thông thi công  Gk3  1.000 %*Gxd            3,209,220,000  

4 
Chi phí di chuyển máy móc thiết bị thi công đến và ra khỏi 
công trường 

 Gk4  0.500 %* Gxd2                905,310,000  

5 Phí thẩm định Dự án đầu tư  Gk5  0.0075 %*TKP*0.5                 18,715,198  

6 Phí thẩm định Thiết kế BVTC (Cơ quan Nhà nước)  Gk6  0.0120 %*Gxd                 34,958,697  

7 Phí thẩm định Dự toán (Cơ quan Nhà nước)  Gk7  0.0114 %*Gxd                 33,208,213  

  * Chi phí đánh giá HSDT:         

8 Gói thầu xây lắp  Gk8  0.10 %*Gxd                 50,000,000  

9 Gói thầu TVKS, TKBVTC  Gk9  0.10 %*( Gtv7 + Gtv9 )                   4,935,737  

10 Gói thầu TVGS TCXD  Gk10  0.10 %*( Gtv12 )                   3,471,014  

11 Gói thầu Bảo hiểm  Gk11  0.10 %*( Gk2 )                   1,451,348  

12 Gói thầu Kiểm toán  Gk12  0.10 %*( Gk21 )                   1,000,000  

13 Gói thầu Cắm cọc GPMB  Gk13  0.10 %*( Gtv11 )                   1,000,000  

  * Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu:         

14 Gói thầu xây lắp  Gk14  0.10 %*Gxd               100,000,000  

15 Gói thầu TVKS, TKBVTC  Gk15  0.10 %*( Gtv7 + Gtv9 )                   4,935,737  

16 Gói thầu TVGS TCXD  Gk16  0.10 %*( Gtv12 )                   3,471,014  

17 Gói thầu Bảo hiểm  Gk17  0.10 %*( Gk2 )                   1,451,348  

18 Gói thầu Kiểm toán  Gk18  0.10 %*( Gk21 )                   2,000,000  

19 Gói thầu Cắm cọc GPMB + đo vẽ địa chính  Gk19  0.10 %*( Gtv11 )                   2,000,000  
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STT HẠNG MỤC CHI PHÍ  KH CÁCH TÍNH Giá trị sau thuế 

20 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán  Gk20  0.220 %*TKPloaitru*0.5               476,597,997  

21 Chi phí kiểm toán  Gk21  0.150 %*TKPloaitru*1.1               714,862,137  

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp    Gdp1 + Gdp2           64,827,803,000  

1 Dự phòng khối lượng   Gdp1  10.00 %*(Gbt,tđc+Gxd+Gda+Gtv+Gk)          43,309,485,300  

2 Dự phòng trượt giá   Gdp2  4.97 %*(Gbt,tđc+Gxd+Gda+Gtv+Gk)          21,518,317,771  

VII TỔNG CỘNG TKP Gbt,tđc+Gxd+Gda+Gtv+Gk+Gdp        497,922,656,000  

            

b. Giai đoạn 2: Đầu tư mở rộng đoạn từ cầu vượt đường sắt đến ĐT.605, dài khoảng 1,5Km  và đoạn trùng với ĐT.605 (dài khoảng 1,5Km) 
đủ mặt cắt quy hoạch rộng 27m. Trong đó, xây dựng thêm 01 đơn nguyên các cầu vượt đường sắt, vượt sông Bầu Sấu và vượt đường cao tốc 
mới để đảm bảo mặt cắt ngang quy hoạch. 

 

STT HẠNG MỤC CHI PHÍ  KH CÁCH TÍNH Giá trị sau thuế   CĂN CỨ   

I 
CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH 
CƯ Gbt,tđc   DTCT          60,000,000,000    

II CHI PHÍ XD CÔNG TRÌNH Gxd 
  

       298,274,400,000    

1 Phần tuyến  Gxd1  
  

         81,000,000,000    

2 Phần cầu  Gxd2  
  

       217,274,400,000    

III CHI PHÍ QLDA Gda 1.532 %*Gxd            4,153,631,000   TT 16/2019  

IV CHI PHÍ TƯ VẤN ĐTXD Gtv 
 

Gtv1 +…+ Gtv20          14,372,091,000    

  * Bước chuẩn bị đầu tư:   
  

    

1 Chi phí Khảo sát Lập BC NCKT   Gtv1  
 

Tạm tính               795,000,000    

2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng BC NCKT   Gtv2  3.000 %*Gxd                 23,850,000   TT 01/2017  

3 Chi phí giám sát khảo sát xây dựng BC NCKT   Gtv3  4.072 %*Gxd                 32,372,400   TT 16/2019  
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STT HẠNG MỤC CHI PHÍ  KH CÁCH TÍNH Giá trị sau thuế   CĂN CỨ   

4 Chi phí Lập BC NCKT   Gtv4  0.255 %*Gxd               760,214,140    

5 Chi phí Thẩm tra TKCS  và TMĐT của BC NCKT   Gtv5  0.053 %*Gxd*(0.35+0,35)               110,204,023   TT 16/2019  

6 Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường  Gtv6  
 

Tạm tính               200,000,000    

  * Bước thực hiện đầu tư:   
  

    

7 Chi phí Khảo sát Lập BVTC  Gtv7  
 

Tạm tính            1,987,500,000    

8 Chi phí Giám sát khảo sát bước BVTC  Gtv8  3.965 %* Gtv7                 78,802,286   TT 16/2019  

9 Chi phí Thiết kế bản vẽ thi công  Gtv9  1.079 %*Gxd            3,217,344,083   TT 16/2019  

10 Chi phí Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công  Gtv10  0.06873 %*Gxd               205,005,449   TT 16/2019  

11 Chi phí Thẩm tra Dự toán  Gtv11  0.065 %*Gxd               193,781,965   TT 16/2019  

12 Chi phí Giám sát thi công  Gtv12  1.208 %*Gxd            3,603,734,908   TT 16/2019  

8 
Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 
ĐTM 

 Gtv8  
 

Tạm tính               500,000,000    

9 Chi phí quan trắc và giám sát môi trường  Gtv9  
 

Tạm tính               300,000,000    

10 Chi phí kiểm định CLượng công trình   Gtv10  35 %* Gtv12  (Tạm tính)            1,261,307,218  

  VB 
82/BXD-
KTXD 

06/6/2011   

11 Chi phí cắm cọc GPMB + đo vẽ địa chính  Gtv11  
 

Tạm tính               500,000,000    

12 Chi phí thẩm tra ATGT  Gtv12  
 

Tạm tính               200,000,000    

13 Chi phí cắm cọc mốc lộ giới  Gtv13  
 

Tạm tính               200,000,000    

14 Chi phí thẩm định giá  Gtv14  
 

Tạm tính               100,000,000    

  * Chi phí lập HSMT   
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STT HẠNG MỤC CHI PHÍ  KH CÁCH TÍNH Giá trị sau thuế   CĂN CỨ   

15 Các gói thầu xây lắp  Gtv15  0.054 %*Gxd*45%                 72,050,181   TT 16/2019  

16 Gói thầu TVKS, TKBVTC  Gtv16  0.511 %*( Gtv7 + Gtv9 )*45%                 11,973,811   TT 16/2019  

17 Gói thầu TVGS TCXD  Gtv17  0.545 %*( Gtv12 )*45%                   8,838,062   TT 16/2019  

18 Gói thầu Bảo hiểm  Gtv18  0.757 %*( Gk2 )*45%                   5,640,142   TT 16/2019  

19 Gói thầu Kiểm toán  Gtv19  0.860 %*( Gk21 )*45%                   2,636,024   TT 16/2019  

20 Gói thầu Cắm cọc GPMB + đo vẽ địa chính  Gtv20  0.816 %*( Gtv11 )*45%                   1,836,000   TT 16/2019  

V CHI PHÍ KHÁC Gk 
 

Gk1 +…+ Gk19            7,620,477,000    

1 Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ  Gk1  
 

Tạm tính theo TT 
146/2007/TT-BQP ngày 

11/9/2007 
              500,000,000  

  PLục 1: khu 
vực 2  

(TT hệ số 
trượt giá 2.0)  

2 Chi phí Bảo hiểm  Gk2  
  

           1,655,283,600    

     - Phần tuyến   0.300 %* Gxd1              243,000,000    TT 329/2016  

     - Phần cầu   0.650 %* Gxd2           1,412,283,600    TT 329/2016  

3 Chi phí đảm bảo giao thông thi công  Gk3  1.000 %*Gxd            2,982,744,000  

  PLục 1: khu 
vực 2  

(TT hệ số 
trượt giá 2.0)  

4 
Chi phí di chuyển máy móc thiết bị thi công đến và ra 
khỏi công trường 

 Gk4  0.500 %* Gxd2            1,086,372,000  

  PLục 1: khu 
vực 2  

(TT hệ số 
trượt giá 2.0)  

5 Phí thẩm định Dự án đầu tư  Gk5  0.0080 %*TKP*0.5                 17,629,245    TT 209/2016  

6 Phí thẩm định Thiết kế BVTC (Cơ quan Nhà nước)  Gk6  0.0122 %*Gxd                 33,049,928  
  TT 210/2016 
(Phụ lục 02)  

7 Phí thẩm định Dự toán (Cơ quan Nhà nước)  Gk7  0.0116 %*Gxd                 31,422,976  
  TT 210/2016 
(Phụ lục 02)  
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STT HẠNG MỤC CHI PHÍ  KH CÁCH TÍNH Giá trị sau thuế   CĂN CỨ   

  * Chi phí đánh giá HSDT:   
  

    

8 Gói thầu xây lắp  Gk8  0.10 %*Gxd                 50,000,000  
  NĐ 63/2014  

(max 
50.000.000đ)  

9 Gói thầu TVKS, TKBVTC  Gk9  0.10 %*( Gtv7 + Gtv9 )                   4,731,676    NĐ 63/2014  

10 Gói thầu TVGS TCXD  Gk10  0.10 %*( Gtv12 )                   3,276,123    NĐ 63/2014  

11 Gói thầu Bảo hiểm  Gk11  0.10 %*( Gk2 )                   1,504,803    NĐ 63/2014  

12 Gói thầu Kiểm toán  Gk12  0.10 %*( Gk21 )                   1,000,000    NĐ 63/2014  

13 Gói thầu Cắm cọc GPMB  Gk13  0.10 %*( Gtv11 )                   1,000,000    NĐ 63/2014  

  * Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu:   
  

    

14 Gói thầu xây lắp  Gk14  0.10 %*Gxd               100,000,000    NĐ 63/2014  

15 Gói thầu TVKS, TKBVTC  Gk15  0.10 %*( Gtv7 + Gtv9 )                   4,731,676    NĐ 63/2014  

16 Gói thầu TVGS TCXD  Gk16  0.10 %*( Gtv12 )                   3,276,123    NĐ 63/2014  

17 Gói thầu Bảo hiểm  Gk17  0.10 %*( Gk2 )                   1,504,803    NĐ 63/2014  

18 Gói thầu Kiểm toán  Gk18  0.10 %*( Gk21 )                   2,000,000    NĐ 63/2014  

19 Gói thầu Cắm cọc GPMB + đo vẽ địa chính  Gk19  0.10 %*( Gtv11 )                   2,000,000    NĐ 63/2014  

20 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán  Gk20  0.238 %*TKPloaitru*0.5               458,118,399    TT 10/2020   

21 Chi phí kiểm toán  Gk21  0.161 %*TKPloaitru*1.1               680,831,564    TT 10/2020   

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG Gdp 
 

Gdp1 + Gdp2          56,932,691,000    

1 Dự phòng khối lượng   Gdp1  10.00 %*(Gbt,tđc+Gxd+Gda+Gtv+Gk)          38,442,059,900    

2 Dự phòng trượt giá   Gdp2  4.81 %*(Gbt,tđc+Gxd+Gda+Gtv+Gk)          18,490,630,812    

VII TỔNG CỘNG TKP Gbt,tđc+Gxd+Gda+Gtv+Gk+Gdp        441,353,290,000    
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4.2 CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:  

− Vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác.  
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Chương 5 DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 

 
 

− Dự kiến các mốc thời gian triển khai thực hiện đầu tư dự án: 2020-2024, cụ thể: 

− Thời gian chuẩn bị đầu tư: từ Năm 2021 

− Thời gian thực hiện dự án: 04 năm, bắt đầu từ năm bố trí vốn khởi công xây dựng mới dự 
án. 
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Chương 6 SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH 

 
 

6.1 CHI PHÍ LIÊN QUAN: 

− Ngoài chi phí xây dựng, các chi phí liên quan khác như: chi phí giải phóng mặt bằng, chi 
phí quản lý dự án, chi phí khác, chi phí dự phòng được thể hiện trong mục 4.1.2. 

6.2 CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH 

− Các chi phí liên quan đến quá trình vận hành dự án bao gồm: 

− Chi phí duy tu bảo dưỡng duy trì chất lượng của công trình; 

− Chi phí vận hành hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu; 

− Căn cứ vào tình hình quản lý và sử dụng thực tế, đơn vị khai thác sử dụng đề xuất cấp có 
thẩm quyền bố trí vốn để duy tu, sửa chữa định kỳ theo qui định hiện hành. 
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Chương 7 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƯỜNG, XÃ 
HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI 

 
 

7.1 SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI 

7.1.1 Sơ bộ tác động môi trường 

− Khối lượng GPMB không lớn chủ yếu là đất ở, đất trồng (lúa, nuôi thủy sản, cây công 
nghiệp) và số ít nhà cấp 4 và nhà 2 tầng, hàng rào, sân nhà...Do vậy, những ảnh hưởng 
đối với xã hội của dự án không đáng kể, trong bước nghiên cứu tiếp theo sẽ thực hiện chi 
tiết theo các quy định hiện hành. 

a) Tác động tích cực 

− Việc triển khai xây dựng dự án sẽ góp phần: 

− Tác động tích cực lên điều kiện sống, điều kiện môi trường và các dịch vụ cơ sở hạ tầng 
trong khu vực dự án như xã Điện Tiến, Điện Thọ, Điện Ngọc thị xã Điện Bàn, và xã Hòa 
Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

− Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến sẽ từng bước hoàn chỉnh mạng mạng lưới giao thông  
trong khu vực, đường Vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam là trục hành lang Đông Tây 
nối vùng phía Tây tỉnh Quảng Nam với các khu du lịch, công nghiệp, sân bay, bến cảng 
của thành phố và các tỉnh lân cận.... Đồng thời giải quyết áp lực giao thông, giảm ô 
nhiễm môi trường, không khí và năng lực vận chuyển được tăng lên, khả năng lưu thông 
hàng hoá giữa miền cao và miền xuôi tăng lên, thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ 
cấu của các ngành kinh tế, thúc đẩy sự phát triển các hoạt động kinh tế và mở rộng không 
gian các vùng lân cận;  

− Thu hút được nhiều lao động, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng dân cư sống xung 
quanh khu vực dự án trong quá trình thi công cũng như vận hành dự án, có nhiều căn 
hộ/nhà được xây dựng và tập trung đông dân cư tới sinh sống.v.v... 

b) Tác động tiêu cực 

− Tuy nhiên, bên cạnh những ảnh hưởng tích cực nêu trên, những tác động tiêu cực tới môi 
trường phát sinh từ dự án là không thể tránh khỏi. Những tác động này có thể gây ảnh 
hưởng đến các yếu tố và thành phần của môi trường, làm thay đổi cảnh quan và sức khoẻ 
của cộng đồng và tài nguyên thiên nhiên xung quanh khu vực dự án. Do đó, cần phải có 
những phân tích, đánh giá khách quan và khoa học những tác động tiềm tàng để làm cơ 
sở xây dựng các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực một cách có hiệu quả; 

− Đánh giá tác động môi trường và xã hội sử dụng bảng ma trận tác động để sàng lọc các 
tác động theo thể loại riêng (vật lý, sinh học, xã hội...) và theo từng loại dự án. Các tác 
động này sẽ được xác định mức độ quy định như sau: 

Ký hiệu Mức độ tác động Diễn giải 

N Không tác động  

L 
Tác động tiêu 
cực ở mức độ 
thấp 

Cường độ tác động thấp, quy mô cục bộ, ảnh hưởng tạm 
thời và có khả năng tự phục hồi. 

M 
Tác động tiêu 
cực ở mức độ 
trung bình 

Tác động ở mức độ nhỏ trong khu vực nhạy cảm; tác động ở 
mức độ trung bình với những tác động vừa phải mà có thể 
đảo ngược, có thể giảm nhẹ và có thể quản lý, diễn ra trên 
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Ký hiệu Mức độ tác động Diễn giải 

phạm vi cục bộ, và trong thời gian tạm thời. 

H 
Tác động tiêu 
cực ở mức độ cao 

Tác động ở mức độ trung bình trong khu vực nhạy cảm; tác 
động ở mức độ lớn và có tác động đáng kể tới xã hội 
và/hoặc môi trường, trong đó, một số tác động là không thể 
đảo ngược và yêu cầu có sự bồi thường/bồi hoàn. 

B 
Tác động tích 
cực 

Tạo ra những thay đổi tích cực cho môi trường xung quanh 
và con người (về điều kiện sống, về tinh thần...). 

Ma trận tác động sơ bộ 

Hoạt động của dự án 

Các yếu tố nhạy cảm môi trường 

Vật lý 
Sinh 
thái 

Con người 

C
hấ

t l
ượ

ng
 n
ư
ớc

 m
ặt

 

C
hấ

t  
lư
ợn

g 
 n
ư
ớc

 
ng

ầm
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hấ

t  
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g 
bù

n,
 đ
ất
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hô
ng

 k
hí

 

D
òn
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ch

ảy
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hi

ên
 

Đ
ộ 
ồn

 

Đ
ộ 

ru
ng

 

Đ
ịa

 m
ạo

/ đ
ịa

 h
ìn

h 

Si
nh

 th
ái

 tr
ên

 c
ạn

 

Si
nh
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ái
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ướ
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ướ

c 

Sử
 d
ụn

g 
đấ

t 

N
uô

i t
rồ

ng
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ủy
 s
ản

 

D
u 
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iả

i t
rí

 

K
in

h 
tế
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ho
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ướ
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gậ
p 

ún
g 

A
n 

to
àn

 g
ia

o 
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ôn
g 

C
ản

h 
qu

an
 

D
i t

íc
h 

lịc
h 

sử
 v
ăn

 h
óa

 
tín

 n
gư

ỡn
g 

T
ài

 n
gu

yê
n 

th
iê

n 
nh

iê
n 

Sứ
c 

kh
ỏe

 c
ộn

g 
đồ

ng
 

Giải phóng mặt bằng L L L M L L N L L L H N L M M L M L L L 

Khai thác nguyên vật liệu  L L N M M L N L L L L N L B N N M N M N 

Vận chuyển nguyên vật liệu N N N M N M L N N N N N L L N M N N L L 

Kho bãi nguyên vật liệu L L L L N N N N L L L N L L N L L L N N 

Sử dụng/bảo quản trang  thiết 
bị/máy móc 

L N L M N M L N N N N N L L N L N N L L 

Ách tắc giao thông N N N M N L L N N N N N N L N N L N N L 

Làm lán trại (nếu có), tập trung 

đông công nhân 
L N N L N N N N N N L N L N N N L L N N 

Đào đắp nền đường và làm mặt 
đường 

M L L M M M L L L L H L L M M L L L L L 

Đào đất và xây cống L L L L L L L L N L L N L L M L L N L L 

Đổ bùn, đất nạo vét (nếu có) M L M M L N N L L N H N L L M L M L N L 

Xây dựng cầu M L L L L L L L N L L N N L L L N N L L 

Vận hành tuyến đường N N N M M L L L N N L N B B M M B B L L 

Bảo dưỡng tuyến đường L N N L N L N N N N N N N L N L N N N L 

− Bảng đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đã cho thấy, hầu hết các tác động tới 
xã hội và môi trường chủ yếu xảy ra trong giai đoạn chuẩn bị và thi công, các tác động 
của dự án ảnh hưởng tới môi trường và xã hội bao gồm:  

− Tác động đến cộng đồng dân cư do đền bù và giải phóng mặt bằng; 

− Ô nhiễm nguồn nước mặt, sông, hồ, ven bờ; 

− Ô nhiễm môi trường không khí; 

− Ô nhiễm môi trường đất, suy giảm chất lượng đất; 

− Ảnh hưởng của rác thải rắn sinh hoạt và xây dựng; 
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− Ảnh hưởng do bụi, khí thải, tiếng ồn tới các công trình công cộng gần khu vực dự án; 

− Ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh; 

− Ảnh hưởng tới giao thông; 

− Tai nạn lao động, rủi ro sự cố; 

− Các tác động tiêu cực trong giai đoạn xây dựng sẽ dần mất đi hoặc cải thiện hoặc thay thế 
bằng các tác động tích cực trong giai đoạn vận hành. 

7.1.2 Sơ bộ tác động xã hội 
a) Những ảnh hưởng vĩnh viễn 

− Dự án dự kiến sẽ có một số ảnh hưởng liên quan đến giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ 
cho việc thi công công trình. Những hộ dân bị thiệt hại về hàng rào, sân nhà và hoa màu 
sẽ được bồi thường theo giá quy định của Nhà nước. 

b) Những ảnh hưởng tạm thời 

− Mặc dù sẽ có những biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình xây dựng, dự án sẽ 
gây ra một số ảnh hưởng tạm thời hoặc tạm thời hạn chế đi lại đến các nhà ở và các công 
trình khác dọc hai bên đường; 

− Ngoài ra, cũng có những ảnh hưởng nhỏ đến tường rào, hàng rào và những tài sản cố 
định khác trong giai đoạn thi công. Những ảnh hưởng này sẽ được xác định và bồi 
thường/hỗ trợ theo chính sách quy định;  

− Các công trình của dự án dự kiến sẽ gây ra một số ảnh hưởng đến các công trình công 
cộng như cột điện, công trình ngầm của các đơn vị liên quan. Tất cả những công trình 
công cộng bị ảnh hưởng sẽ được xây dựng lại hoặc sửa chữa và khôi phục lại.   

c) Khuyến nghị 

− Các biện pháp để giảm thiểu những tác động tạm thời của dự án trong giai đoạn thi công 
sẽ được xem xét. Việc giám sát phục hồi môi trường sống cho những người dân bị ảnh 
hưởng bởi dự án sẽ được tiến hành trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

7.2 SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 

Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác đảm bảo 
an ninh quốc phòng trong khu vực. Trong dự án này những lợi ích kinh tế bao gồm: 

a) Lợi ích do tiết kiệm chi phi vận hành của phương tiện 

− Chi phí vận hành phương tiện bao gồm: 

− Chi phí cố định: là những chi phí phải trả khi sử dụng xe cộ trong 1 giờ, không phụ thuộc 
vào hành trình và vận tốc xe chạy. Chi phí này bao gồm các khoản khấu hao, lương lái xe 
và các khoản chi cho quản lý phương tiện; 

− Chi phí biến đổi: là chi phí phụ thuộc vào hành trình, điều kiện xe chạy (loại mặt đường, 
địa hình) và tính năng của xe (bao gồm chi phí về nhiên liệu, dầu mỡ, hao mòn săm lốp, 
sửa chữa bảo dưỡng định kỳ...); 

− Chi phí vận hành của phương tiện phụ thuộc vào chất lượng tuyến đường, khoảng cách 
vận tải và tốc độ vận hành phương tiện trên đường. Chi phí này sẽ được xem xét trong 
trường hợp “Có” và “Không có cải tạo nâng cấp” dự án. Khi đường Hàm Nghi kéo dài 
được xây dựng mới và đưa vào hoạt động sẽ làm điều kiện đường sá tốt lên, từ đó giảm 
chi phí vận hành của phương tiện, tức là có được lợi ích từ việc tiết kiệm chi phí vận 
hành. 
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b) Lợi ích do tiết kiệm thời gian hành trình. 

− Khi dự án đi vào khai thác sẽ làm tăng tốc độ xe chạy, giảm thời gian đi lại và vận 
chuyển hàng hoá, hành khách (hiện tại để kết nối từ QL14B vào trung tâm thị xã Điện 
Bàn, Thành phố Hội An, Thành phố Đà Nẵng sẽ lưu thông theo tuyến đường QL14B rồi 
đi vào trung tâm qua các trục ngang như đường ĐT609                                                                                                                             
hoặc đường ĐT605 tiếp tục chay dọc đường QL1 để kết nối xuống vùng phía Đông hoặc 
đến Thành Phố Đà Nẵng, các tuyến đường này hiện nay có quy mô mặt đường gồm 2 làn 
xe với bề rộng mặt đường từ 6 - 11m, chiều dài tuyến đường di chuyển từ QL14B đến 
đường ven biển là khoảng 30Km (nếu đi theo tuyến Vành đai phía Bắc Quảng Nam chiều 
dài dự kiến khoảng 18.2Km). Hiện nay, thành phố Đà Nẵng cũng đã đầu tư hoàn chỉnh 
tuyến đường Vành đai phía Nam kết nối từ QL14B đến đường ven biển, nhưng khoảng 
cách từ tuyến đường này đến đường trục ngang ĐT609 là hơn 10Km nên cũng không 
thuận lợi cho việc vận chuyển hành khách, hàng hóa,... 

− Ngoài ra,  tuyến đường nối khi hoàn thành có các yêu cầu kỹ thuật tốt hơn như: đường 
đôi gồm 4 làn xe, chiều dài tuyến ngắn khoảng 10,5Km, các bán kính đường cong nằm 
đảm bảo theo tiêu chuẩn ở mức cao...). Quỹ thời gian tiết kiệm được sẽ được dùng để sản 
xuất góp phần làm tăng thêm thu nhập của các hộ gia đình và các sản phẩm kinh tế cho 
xã hội. Đó chính là lợi ích của dự án do tiết kiệm thời gian vận chuyển. 

c) Các lợi ích khác từ việc đầu tư xây dựng mới tuyến đường mà không thể định 
lượng được 

− Các lợi ích khác mang lại cho cả xã hội bao gồm: lợi ích do giảm giá thành vận tải, do 
mở rộng vùng hấp dẫn của đường, giảm thời gian chờ đợi của người và phương tiện, 
giảm số lượng và mức độ tai nạn giao thông, giảm sự mệt nhọc của hành khách, thúc đẩy 
việc phát triển, khai thác tiềm năng của địa phương đẩy mạnh thị trường kinh tế, nhịp độ 
tăng trưởng kinh tế, giảm mức độ ô nhiễm môi trường (do chất lượng khai thác của 
đường được nâng cao), phát triển văn hoá, giáo dục, y tế,....; 

− Xét nhóm lợi ích mang tính xã hội: Thúc đẩy công việc phát triển, khai thác các tiềm 
năng trong khu vực, địa phương, đẩy mạnh kinh tế thị trường, nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế. Hiệu quả kinh tế cho các ngành, các xí nghiệp ngoài ngành giao thông vận tải do giảm 
lượng dự trữ trong các kho, tránh những tổn thất gây do chậm trễ cung cấp nguyên vật 
liệu, máy móc thiết bị. Hiệu quả mang lại cho các ngành không trực tiếp sản xuất như 
thương nghiệp, dịch vụ văn hoá, đời sống; 

− Về ảnh hưởng đối với cộng đồng: Việc thực hiện dự án không chỉ liên quan đến những 
người trực tiếp sử dụng đường mà cũng liên quan đến các nhà sản xuất, các đơn vị kinh 
doanh, dịch vụ, những người tiêu thụ, những người sống trong vùng hấp dẫn của đường 
(như các nhà nông, người chăn nuôi, người làm nghề khai thác, buôn bán, chế biến vv...) 
Kết quả là góp phần làm tăng thu nhập quốc dân. 

− Những ảnh hưởng khác: Xét hiêụ quả có lợi: sau khi thực hiện dự án, giá đất dọc hai bên 
đường tăng nhiều, giá trị sử dụng cao hơn do thuận tiện cho việc giao lưu, xây dựng các 
trụ sở, chung cư, xí nghiệp sản xuất, dịch vụ, v.v...Hiệu quả về thay đổi cơ cấu xã hội: Sẽ 
hình thành các khu dân cư, đô thị mới và việc xây dựng đường mới có liên quan tới việc 
quy hoạch địa phương, quy hoạch vùng kinh tế. Hiệu quả về chính trị, quản lý hành 
chính: Dự án có tác dụng tăng cường cho công việc quản lý hành chính, truyền đạt các 
chủ trương, chính sách, các chỉ thị của nhà nước và tạo điều kiện cho lưu thông, trao đổi.   
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Chương 8 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
 
− Sau khi chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt và được bố trí vốn, UBND tỉnh Quảng 

Nam sẽ giao cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định hiện 
hành, trong đó:  

− Chủ đầu tư: Theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam. 

− Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án theo quy định tại Nghị định 
số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

− Thiết kế 2 bước, thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công theo quy định. 

− Triển khai thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

− Tổ chức quản lý tiến độ, chất lượng công trình theo các quy định hiện hành. 

− Quản lý khai thác sử dụng: Theo phân cấp. 
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Chương 9 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

9.1 KẾT LUẬN: 

− Đường Vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam là trục ngang Đông - Tây, kết nối Kết nối đô 
thị trung tâm phía Bắc tỉnh Quảng Nam (thị xã Điện Bàn) với Quốc lộ 14B, tuyến đường 
tỉnh ĐT607 và tuyến đường ven biển Lạc Long Quân nhằm đảm bảo tính liên kết giữa 
các trung tâm đô thị Đà Nẵng, Điện Bàn và Hội An; góp phần chỉnh trang và phát triển 
không gian đô thị về phía Tây cho thị xã Điện Bàn; đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho 
nhân dân; nhu cầu giao thông vận tải với khối lượng ngày càng lớn; tạo động lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các xã phía Tây tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn; 
Tuyến đường này sau khi hoàn thành Góp phần hoàn chỉnh trục giao thông Đông - Tây 
thuộc hành lang kinh tế - đô thị, kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang với thành phố 
Đà Nẵng và khu vực ven biển Bắc Quảng Nam (trong đó cụm Đại Lộc, Điện Bàn và 
thành phố Hội An  là cụm động lực số 1) qua đó sẽ tạo động lực thúc đẩy du lịch và phát 
triển quỹ đất. 

− Dự án xây dựng Đường Vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam phù hợp với các quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung và quy hoạch 
ngành giao thông vận tải.  

− Dự án xây dựng Đường Vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam được đề xuất đầu tư gồm các 
nội dung chính như sau: 

9.1.1 Tên dự án:  

− Dự án xây dựng Đường Vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.  

9.1.2 Nhóm dự án, cấp công trình: 

− Dự án nhóm B, công trình giao thông cấp I. 

9.1.3 Địa điểm xây dựng:  

− Địa điểm xây dựng: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; 

9.1.4 Phạm vi dự án: 
Hướng tuyến chủ đạo theo hướng Đông - Tây, cơ bản tuân thủ theo định hướng quy 
hoạch giao thông Thị xã Điện Bàn đã được phê duyệt. Riêng hướng tuyến theo quy hoạch 
đoạn từ Quốc lộ 14B kết nối về ĐT605 kiến nghị điều chỉnh để phù hợp hướng tuyến 
đoạn phía Đà Nẵng và tận dụng cầu vượt cao tốc trên đường ĐT605. Do nguồn lực đầu tư 
còn hạn chế nên tùy thuộc vào nguồn vốn bố trí sẽ phân chia các đoạn đầu tư như sau: 

− Giai đoạn 1: Đầu tư các đoạn 5A và đoạn 6 với tổng chiều dài 4,3Km. Đoạn 5A là đoạn 
từ cầu vượt đường sắt Bắc Nam đến đường ĐT605 tại Km8+030/ĐT.605; đoạn 6 là đoạn 
từ đường ĐT605 tại Km9+855/ĐT.605 đến đầu cầu Sông Yên. 

− Giai đoạn 2: Đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô quy hoạch các đoạn 5 (đi trùng với ĐT 605) 
và đoạn 5A (từ cầu vượt đường sắt Bắc Nam đến đường ĐT605). 

− Địa điểm xây dựng: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

9.1.5 Quy mô dự án: 
a. Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu vượt đường sắt đến cầu Quảng Đà, tổng 
chiều dài khoảng 4,3Km như sau: 

− Đoạn từ cầu vượt đường sắt đến ĐT.605, dài khoảng 1,5Km (bao gồm cầu): 

+ Cấp đường   :  Đường cấp IV theo TCVN 4054 - 2005. 

+ Vận tốc thiết kế   :  60Km/h. 

+ Bề rộng mặt đường  : Bmặt= 7,5m, dốc ngang 2%;  
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+ Bề rộng lề gia cố  : Blgc = 2x0,5 = 1,0m, dốc ngang 2%;  

+ Bề rộng lề đất   : Blđ  = 2x0,5 = 1,0m, dốc ngang 4%; 
+ Bề rộng nền đường  : Bnền  = 9,5m. 

+ Khổ cầu (vượt đường sắt và sông Bầu Sấu): 10,5m = 2,5m (lan can, bộ hành) + 7,5m 
(phần xe chạy) + 0,5m (lan can). 

+ Tần suất thiết kế: Theo cao độ quy hoạch & xem xét đảm bảo tần suất mực nước thiết 
kế (4% đối với tuyến và 1% đối với cầu trung, cầu lớn); 
+ Mặt đường: Sử dụng mặt đường cấp cao A1 với mô đun đàn hồi tối thiểu Ey/c >155 
Mpa. 

− Đoạn từ ĐT.605 đến đầu cầu Quảng Đà, dài khoảng 2,8Km: 

+ Cấp đường: Đường chính khu vực (theo QCVN07-4:2016). 
+ Vận tốc thiết kế: 50Km/h. 

+ Mặt cắt đường: 27m(nền) = 2x7,5m(mặt) + 2m(dải phân cách) + 2x5,0m(vỉa hè). 
+ Kết cấu áo đường: Cấp cao A1. Mô đuyn đàn hồi: Eyc ≥ 155Mpa.  

+ Tải trọng thiết kế: Tính áo đường: Trục xe 120KN; tính cống H30-XB80; tính cầu: 
HL93. 
+ Tần suất thiết kế cống, cầu nhỏ: 4%; cầu trung, cầu lớn: 1%. 

+ Quy mô công trình: Vĩnh cửu; kết cấu cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. 
b. Giai đoạn 2: Đầu tư mở rộng đoạn từ cầu vượt đường sắt đến ĐT.605, dài khoảng 
1,5Km và đoạn trùng với ĐT.605 (dài khoảng 1,5Km) đủ mặt cắt quy hoạch rộng 27m. 
Trong đó, xây dựng thêm 01 đơn nguyên các cầu vượt đường sắt, vượt sông Bầu Sấu và 
vượt đường cao tốc mới để đảm bảo mặt cắt ngang quy hoạch. 

9.1.6 Giải phóng mặt bằng:  

− Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh theo quy mô B = 27m. 

9.1.7 Phương án xây dựng:  

− Xây dựng mới.  

9.1.8 Giải pháp thiết kế chủ yếu: 
a) Hướng tuyến và bình diện: 
− Hướng tuyến và bình diện theo quy hoạch chủ yếu hướng Đông - Tây. 

b) Nền mặt đường: 

− Nền đường đắp đất đầm chặt K.95, mặt đường bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm. 

c) Vỉa hè, dải phân cách, cây xanh 

− Vỉa hè lát gạch, trồng cây xanh; dọc theo dải phân cách thiết kế cảnh quan tạo điểm nhấn 
đô thị. 

d) Thoát nước:  

− Mương dọc BTCT khẩu độ 80-150cm; Cống ngang BTCT khẩu độ phù hợp với tính toán 
thủy văn; 

e) Hệ thống an toàn giao thông: 

− Thiết kế tuân thủ theo Quy chuẩn quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019; 

f) Đầu tư đồng bộ các hạ tầng khác 

− Cấp nước, cấp điện, cấp thông tin liên lạc và điện chiếu sáng; 
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9.1.9 Tổng mức đầu tư: 

− Giai đoạn 1: khoảng 498 tỷ đồng.          

− Giai đoạn 2: khoảng 441 tỷ đồng.                                                                                                                             

9.1.10 Nguồn vốn: 

− Vốn ngân sách trung ương; 

9.1.11 Thời gian thực hiện dự án: 2021 - 2024 

− Thời gian chuẩn bị đầu tư: từ năm 2021; 

− Thời gian thực hiện dự án: 04 năm, bắt đầu từ năm bố trí vốn khởi công xây dựng mới dự 
án. 

9.2 Kiến nghị: 

− Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam 
được lập theo đúng nội dung yêu cầu của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 
13/06/2019. Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định ./.       
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