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TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

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 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số quy định của 9 luật;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609, với các nội dung như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609. 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đảm bảo giao 

thông trong khu vực được thông suốt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội địa phương. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự toán tổng mức đầu tư: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm 

tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh. 

9. Quy mô và hình thức đầu tư:   
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a) Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng phần cầu Phong Thử và đường dẫn với 

quy mô như sau: 

- Phần cầu: 

+ Phần cầu cũ: Giữ nguyên phần mố, trụ; xây dựng mới kết cấu nhịp với mặt 

cắt ngang 9,0m = 0,3m (lan can) + 7,25m (mặt) + 1,45m (lề bộ hành). 

+ Phần xây mới: Xây dựng mới một đơn nguyên bên trái cầu cũ, với mặt cắt 

ngang 9,0m = 1,45m (lề bộ hành) + 7,25m (mặt) + 0,3m (lan can); khoảng cách 

giữa hai đơn nguyên là 0,9m. 

+ Tổng bề rộng cầu: 18,9m = 1,45m (lề bộ hành) + 7,25m (mặt) + 1,5m (dải 

phân cách) + 7,25m (mặt) + 1,45m (lề bộ hành). 

+ Chiều dài cầu khoảng 63m. 

- Phần đường dẫn: tổng chiều dài khoảng 200m, theo tiêu chuẩn Đường phố 

chính thứ yếu theo TCXDVN104-2007, mở rộng về phía bên trái tuyến, bề rộng 

nền đường 18,9m=2x7,25m (mặt)+1,5m (dải phân cách)+2x1,45m (vỉa hè);  hoàn 

trả đường gom hiện trạng bên trái, xây dựng đường chui dưới cầu trước mố M2 

(phía thị trấn Ái Nghĩa); xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, di dời hoàn trả đường 

dây trung thế bên trái tuyến. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2025. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án. 

3. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.  

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X xem xét, 

quyết định./. 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS thuộc HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, GTVT; 

- UBND thị xã Điện Bàn; 

- BQL dự án ĐTXD các công trình giao 

thông tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,KTTH,KTN,TH.                                                   

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky] 
Nguyễn Hồng Quang 
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