
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   1141    /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  06       tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư  

Dự án: Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Thông báo số 02/TB-HĐND ngày 08/01/2020 của HĐND tỉnh về 

kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại cuộc họp ngày 02/01/2020; 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Xử 

lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1), với các nội dung chính 

sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 1). 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng hệ thống để thu gom và xử lý nước 

thải nhằm đảm bảo đạt nước thải loại A trước khi đổ ra môi trường; góp phần 

bảo đảm môi trường và phát triển kinh tế xã hội của khu vực vùng Đông tỉnh 

Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh. 

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh. 

6. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ 

đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư: 

- Trạm xử lý nước thải công suất 4.000m3/ngày.đêm với chất lượng nước 

thải sau xử lý đạt loại A. 

- Hệ thống cống thu gom nước thải với tổng chiều dài khoảng 11.300 m. 
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- Hệ thống bơm, giếng thu và thiết bị đồng bộ. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2023. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 32/BC-BQL ngày 10/02/2020 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

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

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, 

TN&MT, NN&PTNT; 

- BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- UBND huyện Duy Xuyên; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 

 
 

















 UBND TỈNH QUẢNG NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:  78/BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 02  tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn dự án đảm bảo 

giao thông và trục cảnh quang đường Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

   

Theo đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án 

đảm bảo giao thông và trục cảnh quang đường Điện Biên Phủ, thành phố Tam 

Kỳ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 

28/TTr-BQL ngày 05/02/2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn dự án, thông báo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

dự án đảm bảo giao thông và trục cảnh quang đường Điện Biên Phủ, thành phố 

Tam Kỳ như sau: 

 

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 26/BC-BQL ngày 

05/02/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.  

2. Báo cáo thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án số 26a/BC-BQL 

ngày 05/02/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

2. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về bổ 

sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. 

3. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 

4. Quyết định số 4122/QĐ-UBND này 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020. 

5. Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh về đánh 

giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 và dự kiến kế hoạch đầu 

tư công năm 2020. 

6. Công văn số 222/SXD-PQH ngày 21/02/2020 của Sở Xây dựng về 
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tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đảm bảo 

giao thông và trục cảnh quang đường Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ. 

III. Tổ chức thẩm định 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

225/SKHĐT-QHTH ngày 20/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định 

1. Tên dự án: Đảm bảo giao thông và trục cảnh quang đường Điện Biên 

Phủ, thành phố Tam Kỳ. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Tam Kỳ. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 30.000 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách tỉnh 30.000 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh 30.000 triệu đồng. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Giao thông 

đường bộ. 

10. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 - 2022 

11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 463/STC-ĐT 

ngày 26/02/2020 của Sở Tài chính) 

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh đã thống 

nhất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, đồng 

thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh đã 

giao 28 danh mục dự án khởi công mới, trong đó có dự án này. Tuy nhiên chưa 

được giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng như mức bố trí kế vốn cho dự án. 

Về mức bố trí vốn năm 2020: Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, cân 

đối trong dự nguồn kế hoạch vốn năm 2020 là 256.663 triệu đồng cho 28 dự án 
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khởi công mới để tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho dự án này phù hợp. Nhu 

cầu vốn còn lại đề nghị đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 để thực hiện dự án. 

Về tổng mức đầu tư dự án: Theo Sở Tài chính, năm 2021 là năm đầu thời 

kỳ ổn định ngân sách mới nên khả năng tăng thu, vượt thu là rất khó. Hơn nữa 

phải trích 50% nguồn tăng thu, 70% nguồn vượt thu để tạo nguồn cải cách tiền 

lương nên nguồn cân đối tăng thêm để thực hiện các đề án mới trình HĐND tỉnh 

và bổ sung vốn đầu tư gặp khó khăn. Do vậy, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

nghiên cứu tham mưu tổng mức đầu tư, mức hỗ trợ từ ngân sách cấp tỉnh cho dự 

án phù hợp trong khả năng cân đối vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về quy trình thủ tục đầu tư 

Dự án đã được HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và đầu tư từ năm 2020 

theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; UBND tỉnh giao nhiệm vụ 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đã thực hiện đúng 

trình tự thủ tục về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Về tổng mức đầu tư 

Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng 

Nam, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tổng mức đầu tư dự án tại Báo cáo số 

216/BC-UBND ngày 11/12/2019 là 30.000 triệu đồng. Tuy nhiên, tại Nghị quyết 

số 35/NQ-HĐND và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND 

tỉnh chỉ giao danh mục dự án, không giao tổng mức đầu tư. 

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư dự án trên cơ sở 

Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh, báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

3. Về nguồn vốn đầu tư 

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, HĐND tỉnh thống 

nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và 

đầu tư từ năm 2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xác định nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư theo Báo cáo số 

216/BC-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh. 

4. Về cân đối vốn 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 

trí khoảng 30.000 triệu đồng thực hiện đầu tư phù hợp với khả năng cân đối 
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nguồn ngân sách tỉnh. 

5. Mức vốn bố trí đối với nguồn ngân sách tỉnh 

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư sẽ tham mưu UBND báo cáo HĐND tỉnh bố trí khoảng 30.000 triệu 

đồng từ nguồn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 

03 năm, kể từ năm 2020. 

 III. Kết luận 

Dự án đảm bảo giao thông và trục cảnh quang đường Điện Biên Phủ, 

thành phố Tam Kỳ dự kiến có tổng mức đầu tư 30.000 triệu đồng đã được 

UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020 nguồn ngân sách tỉnh và đầu tư từ năm 2020 theo Báo cáo 

số 216/BC-UBND ngày 11/12/2019, HĐND tỉnh bổ sung vào kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND và đầu tư 

từ năm 2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; UBND tỉnh 

giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 

4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố 

trí khoảng 30.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và phù hợp trong khả năng 

cân đối thực hiện đầu tư dự án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 

2020. 

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam hoàn chỉnh 

các thủ tục theo quy định báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu 

tư để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

  
 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, QHTH, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

     Đặng Phong 



UBND TINH QUANG NAM 
sO TA! CHINH 

S& 4C3 /STC-DT 

V/vTham gia kin thm djnh 
nguôn von và khã näng cn dôi von 
12 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Doe lap — Ta' do — Hanh phñc  

Quáng Nam, ngày tháng 02 näm 2020 

KInh giri: Sâ K hoch và Du tu. 
S Tài chInh Quãng Nam nhnduo'c Cong van s 225/SKHDT-QHTJ-j ngày 20/2/2020 cña S Ké hoch và Dau tix ye die nghi thâm dijnh nguôn von và 

khã näng can dôi von dir an khài cong mo'i nãm 2020, kern theo t trInh cüa Ch: 
dâu tu' ye thâm dnh ngun von vâ khá nãng can dôi von 12 dir an, cii the nhu 
sau: 

TT Ten dir an Chü D nghj clia chü 
tu' 

Dam bâo giao thông va triic cãnh 
quang duè'ng Din Biên Phü, 
thành ph Tam K BQL du an 

T? trInh s 
28/TTr-BQL ngày 

05/02/202 0 

2 Tru s& lam viêc Báo Quãng Nam 
DTXD tiflh T?x trInh s 

35/TTr-.BQL ngày 
11/02/2020 

3 
Dixng triic chInh ni KCN o to 
Chu Lai - Truô'ng Hâi di KCN 
Tarn Anh (giai doan 2) 

BQL d? an 
DTXD các 
CTGT tinh 

Tè' trIflE s 
19/TTr-BQLGT 
ngày 07/01/2020 

4 
Duông giao thông tu DH3 .DL 
(Di An) di trung tam hành chInh 
huyên Dai Lôc 

UBND huyn 
Dai Lôc 

To trinh s 
22/TTr-IJBND 

ngày 14/02/2020 

MO rng mt duOng DH3.QS 
(Que Ph - QuO CuOng) 

UBND huyn 
Qu Scm 

TO trinh so 
1O/TTrB 

ngày 20/01/2020 

6 Du'Ong DH12.PN, don tO DT615 
dn Quc 1 40B 

UBND huyn 
PhO Ninh 

TO trInh so 
14/TTi-.uBND 

ngày 13/02/2020 

Cu Song Oa và duOng dn hai 
du cu 

UBND huyn 
Bàc Trâ My 

TO trInh so 
O3/TTr.UIBND 

ngày 09/01/2020 

8 Kè bâo ye KDC và các cong trInh 
h tng cong cong d9c sOng Tranh 

UBND huyn 
Nam Trà My 

TO trinh so 
202/TTr-UBND 
ngày 27/12/2020 

DuOng giao thông ni b kt hçp 
kè gia c mái taluy sui Khe 
Dieng khu TTHC huyen Nam 
Giang 

UBND huyn 
Narn Giang 

TO trInh s 
10/TTr-EJBND 

ngày 10/02/2020 



KT. GIAMBO 
-- a GIAMBO 

QuA - 
iTan Qu6c Tuân 

TT Ten dir an Chü dan tu' 
Be nghj cüa chü 

du tu' 

10 
Du?mg giao thông nôi x. Phuic 
Nãng - Phuôc Chánh 

UBND huyn 
Phuó'c Son 

T?i trInh s 
0 5/TTr-UBND 

ngày 08/01/2020 

T? trInh sé 
03/TTr-UBND 

ngày 08/01/2020 
11 Cu Xà Ka, xà Phrnic Cong 

12 DiRmg giao thông ATiêng - Dang 
UBND huyn 

Tây Giang 

T? trIrilh s 
1 2/TTr-UBND 

ngày 13/02/2020 

V vn d n.y S Tài chInh có kin nhii sau: 
Tti Nghi, quyt s 35/NQ-HDND ngày 17/12/2019, HDND tinh Quàng 

Nam dà thông nhât bô sung dr an vào ké hoch dâu tu cong trung hn giai don 
2016-2020, dông th?i tai Quyêt djnh so 4122/QD-UBND ngày 18/12/2020 cüa 
UBND tinh Quing Nam ye Giao chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê -xâ hi và 
Dir toán ngân sách nhà nuâc nãm 2020 dã giao danh rnic 28 dr an dâu tu khi 
cong rnOi, trong do có 12 dir an nay. Tuy nhiên chua duqc giao Ciri the ye tong 

mrc dâu tu cüng nhu mrc bô trI von trng dr an. 
V mirc b trI vn nãm 2020: D nghj So' K ho.ch và Du tu rà soát, can 

dôi trong dr ngun kê hoch von 2020 so tiên 256.663 triu dông cho 28 dir an 

khôi cong rno'i dê tharn mu-u UBND tinh bô trI von cho 12 dirr an nay phñ hcp. 

Nhu câu von cOn li dê nghi. dua vào ke hoch dâu tu cong giai don 202 1-2025 
de thuc hiên dtr an. 

V tng mirc du tu trng d an: Theo So'. Tài chInh, nàm 2021 là nãm dâu 
tho'i k on dinh ngân sách môi nên khà nàng tang thu, vugt thu là rat khO, hon 
nUa phài trIch 50% nguôn tang thu, 70% nguôn vuçlt thu de to nguôn câi cách 
tiên lucmg, nên nguôn can doi tang them dê thirc hin các dê an môi trInh 
HDND tinh và bô sung von dâu tu gp khó k.hän, do vy dê nghi. SO' Kêho.ch 
dâu tu nghiên c(ru tham mu'u tong mO'c dâu tu, mirc ho trg tr ngân sách cap tinh 
cho 12 du an trên phü hp, trong khà nãng can dOi von dâu tir trung hn giai 
doan 202 1-2025 dugc cap có thâm quyên phê duyt. 

Trên day là mt s kin tham gia cüa SO' Tài chInh, d nghi, So' Kê 

hoch và Dau tu nghiên ciru tong hç'p./. 

Nci n/i in: 
- Nhi.r trên; 
-BGD; - 
-Luu: VT,DT. 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số: 222  /SXD-PQH 

 V/v chủ trương đầu tư Dự án giao 

thông và trục cảnh quan đường 

Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Quảng Nam, ngày 21 tháng  02   năm 2020 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 

          

 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam  
 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 144/SKHĐT-

TĐDA ngày 10/02/2020 về việc tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư Dự án giao thông và trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ, thành 

phố Tam Kỳ, Sở Xây dựng có ý kiến sau: 

-Việc đầu tư Dự án giao thông và trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ, 

thành phố Tam Kỳ trên lộ giới 60m theo quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng 

ủng hộ việc thực hiện. 

- Đề nghị Chủ đầu tư tổ chức báo cáo lấy ý kiến các Sở ngành liên quan về 

phương án thiết kế hạ tầng, tổ chức cảnh quan trục Điện Biên Phủ trong bước 

thiết kế cơ sở dự án, trước khi thực hiện các bước tiếp theo.  

Lưu ý khác: Yêu cầu việc thiết kế đô thị nhà ở hai bên trục cảnh quan theo 

quy định của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về 

về quản lý đầu tư phát triển đô thị và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất 

đai khi thực hiện đầu tư các dự án khu đô thị, nhà ở dọc trục đường này. 

 Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/cáo); 

- Lưu: Vt, Qh, LH6 
(D:\Dropbox\LeHung 2020\Chu truong dau tu\T.Ky - 

Truc canh quan duong Dien Bien Phu\2020-CV.doc) 

GIÁM ĐỐC 

 

     

Thư  BPGS EMS Fax Đưa tay 

 
Nguyễn Phú 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số: 423/SGTVT-QLCLCT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 03  tháng 3 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng công trình 

Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan 

đƣờng Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ. 

   Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Quảng Nam. 

Sở Giao thông vận tải nhận đƣợc Công văn số 144/SKHĐT-TĐDA 

ngày 10/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ về việc thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đƣờng 

Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ. Sau khi nghiên cứu, Sở Giao thông vận 

tải có ý kiến tham gia nhƣ sau: 

1. Về sự cần thiết phải đầu tư:  

Ngày 27/8/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 315/TB-UBND về Kết 

luận của Phó Chủ tịch thƣờng trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn, theo đó, 

tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh về dự án đƣờng 

Điện Biên Phủ, sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 

tỉnh, ý kiến tham gia thống nhất của các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và 

Đầu tƣ, Tài Chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Tam 

Kỳ, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất chủ trƣơng mở rộng mặt đƣờng 

Điện Biên Phủ đoạn từ đƣờng Hùng Vƣơng đến đƣờng Phan Châu Trinh, bổ 

sung các hạng mục: Đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao với các đƣờng 

Phan Châu Trinh, Lê Thánh Tông, Võ Chí Công (đƣờng 129), hệ thống chiếu 

sáng và cây xanh trên dải phân cách đoạn từ đƣờng Hùng Vƣơng đến đƣờng 

Phan Châu Trinh. 

Do vậy, về sự cần thiết đầu tƣ các hạng mục nêu trên, Sở GTVT không 

tham gia thêm ý kiến. 

2. Về sự phù hợp với quy hoạch:  

Hồ sơ Báo cáo đề xuất đầu tƣ hoàn thiện đoạn từ đƣờng Hùng Vƣơng 

đến Phan Châu Trinh theo cắt ngang 60m = 2x10m (mặt) + 20m (dải phân 

cách) + 2x10m (vải hè), phù hợp với Quy hoạch chi tiết 1/500 đƣờng Điện 

Phủ, cảnh quan hai bên đƣờng (đoạn từ đƣờng Nguyễn Hoàng đến đƣờng dẫn 

Bạch Đằng) đƣợc UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt tại Quyết định số 

2376/QĐ-UBND ngày 02/5/2019. Tuy nhiên, theo Quy hoạch chung thành 

phố Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đƣợc UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 6/11/2014 thì mặt cắt ngang 

của đƣờng Điện Biên Phủ là 60m = 2x10,5m (mặt) + 10m (dải phân cách 

giữa) + 2x3m (dải phân cách bên) + 2x3,5m (đƣờng gom)+ 2x8m (vải hè). Do 

vậy, đề nghị cần phải lấy ý kiến của cơ quan quản lý quy hoạch thống nhất 
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đầu tƣ mặt cắt ngang của tuyến đƣờng theo Quy hoạch chung thành phố Tam 

Kỳ hay theo Quy hoạch cảnh quan hai bên đƣờng Điện Biên Phủ. 

3. Quy mô đầu tư xây dựng: 

a) Đầu tƣ hoàn thiện theo quy hoạch đƣờng Điện Biên Phủ đoạn từ đƣờng 

Hùng Vƣơng đến Phan Châu Trinh gồm các hạng mục và quy mô nhƣ sau: 

- Về bề rộng mở rộng mặt đƣờng: Nhƣ ý kiến đã nêu tại mục 2 của văn 

bản này. 

- Kết cấu áo đƣờng phần mở rộng nhƣ kết cấu áo đƣờng trên đƣờng cũ 

đã thực hiện (Mặt đƣờng bê tông nhựa, Eyc = 140Mpa, trục xe tính toán 

120kN).  

- Bố trí vịnh đỗ xe trƣớc trƣờng TH Kim Đồng để phụ huynh dừng đƣa 

đón con em. 

- Trồng cây xanh, đèn trang trí tạo cảnh quan và lối đi bộ cắt ngang dải 

phân cách. 

b) Tổ chức giao thông:  

- Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông (xanh – đỏ) tại 03 nút giao giữa đƣờng 

Điện Biên Phủ với đƣờng Phan Chu Trinh, đƣờng Lê Thánh Tông và đƣờng 

Võ Chí Công.  

- Bổ sung vạch sơn mắc võng trên đƣờng Điện Biên Phú và gờ, gồ giảm 

tốc trên các đƣờng ngang, đoạn từ QL.40B đến đƣờng Võ Chí Công. 

Vậy, kính đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tƣ tổng hợp. 
 

 

 

 Nơi nhận: 
- Nhƣ kính gửi; 

- Giám đốc sở (b/c); 
- Lƣu: VT, QLCLCT. 
G:\Chinh_2020\BÁO CÁO CHỦ TRƢƠNG ĐẦU\Mở rộng 

đƣờng Điện Biên Phủ\01_Ý kiến tham gia chủ trƣơng đầu tƣ mở 

rộng đƣờng Điện Biên Phủ (26.2.2020).doc 
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Trần Ngọc Thanh 
 



 

 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 26/BC-BQL Quảng Nam, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

      

                               

BÁO CÁO  

Đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ 

Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam 

           

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;    

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính Phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 

120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/6/2015 của Chính phủ về kế hoạch 

đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 

161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính Phủ về cơ chế đặc thù trong quản 

lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc 

gia giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP  ngày 05 tháng 

04 năm 2017 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; 

Căn cứ Hồ sơ bản vẽ TKBVTC Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại 

Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk - Tiểu dự án phát triển thành phố Tam Kỳ, 

Hợp phần 2: Xây dựng đường chiến lược – Xây dựng đường Điện Biên Phủ, lý 

trình: Km0 – Km6+308; 



 

 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thành 

phố Tam Kỳ về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh (TL1/500) đường Điện 

Biên Phủ, cảnh quan hai bên đường đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường 

Bạch Đằng; 

Căn cứ hồ sơ và các tài liệu có liên quan khác. 

Nội dung các giải pháp thiết kế dự án như sau: 

I. Thông tin chung dự án 

1. Tên dự án: Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ, 

thành phố Tam Kỳ. 

2. Loại, cấp, quy mô công trình: Công trình giao thông, đường phố chính 

đô thị thứ yếu theo TCXDVN 104-2007, nhóm C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Chủ đầu tư dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam 

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020÷2021. 

II. Sự cần thiết đầu tư 

1. Đánh giá hiện trạng: 

Tuyến đường Điện Biên Phủ là trục chính ngang qua đô thị Trung tâm đô 

thị Tam Kỳ, kết nối đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với đường 129 và khu 

vực vùng Đông thành phố Tam Kỳ, giao cắt với các tuyến đường trục chính của 

đô thị Tam Kỳ (QL40B, Hùng Vương, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tông và các 

tuyến quy hoạch khác). Theo Quy hoạch được UBND thị xã Tam Kỳ (nay là 

thành phố Tam Kỳ) phê duyệt tại Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 

30/03/2006 thì tuyến đường này có mặt cắt Bn=10mvỉa hè+15mmặt đường 

+10mdãi phân cách + 15mmặt đường +10mvỉa hè =60m 

Đây là tuyến đường rất quan trọng nên UBND tỉnh Quảng Nam đã tích cực 

làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để xúc tiến nguồn vốn đầu tư. Đến năm 

2013 dự án chính thức được Chính phủ chấp thuận cho vay vốn Ngân hàng ADB 

để đầu tư xây dựng. Tuy nhiện, do nguồn vốn hạn chế nên dự án mới chỉ thực 

hiện đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng từ đường Hùng Vương đến 

đường 129, hiện nay đang tranh thủ nguồn vốn kết dư để đầu tư đoạn từ 129 đến 

biển Tam Thanh.  

Riêng đoạn tuyến từ Km0 (nút giao đường Hùng Vương) đến Km1+055 

(đường Bạch Đằng) dài 1,055Km: được thiết kế  theo tiêu chuẩn đường phố 

chính thứ yếu theo TCXDVN104-2007 với quy mô như sau: 

 + Bề rộng nền đường: Bn = 60,0m. 

 + Bề rộng mặt đường: Bm = 2x7,5 =15,0m. 

 + Bề rộng vỉa hè: Bvh= 2 x 10m = 20,0m. 



 

 

 + Bề rộng dải phân cách: Bpc= 25m. 

Với hiện trạng đã đầu tư tại đoạn tuyến này chưa đảm bảo theo quy hoạch 

được duyệt, chưa đáp ứng được lưu lượng ngày càng tăng của các phương tiện 

giao thông; cây xanh cảnh quan trên dãi phân cách chưa được đầu tư gây mất 

mỹ quan đô thị. 

Một số vị trí giao cắt với tuyến chính như: đường Phan Chu Trinh 

(Km0+811,33), đường Lê Thánh Tông (Km3+940,37), đường 129 

(Km6+309,80) chưa có đèn tín hiệu giao thông nên đã xảy ra rất nhiệu vụ tai 

nạn giao thông nghiệm trọng. 

III. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư 

1. Mục tiêu đầu tư: 

a. Sự cần thiết đầu tư: 

Việc đầu tư xây dựng dự án Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đường 

Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ (gồm các hạng mục: lắp đặt đèn tín hiệu giao 

thông tại các nút giao với: đường Phan Chu Trinh, đường Lê Thánh Tông, 

đường 129; mở rộng mỗi bên thêm 01 làn xe; hoàn thiện hệ thống cây xanh, 

cảnh quan trên vỉa hè và dãi phân cách đoạn từ Hùng Vương đến Phan Chu 

Trinh) sẽ hoàn chỉnh quy hoạch được duyệt cho đoạn tuyến từ đường Hùng 

Vương đến đường Phan Chu trinh; giải quyết tốt hơn về tổ chức giao thông, đáp 

ứng được lưu lượng xe ngày càng tăng trên tuyến đường trung tâm thành phố, 

Đảm bảo mỹ quan đô thị tạo điểm nhấn du lịch cũng như mặt bằng để vui chơi 

sinh hoạt cho nhân dân trong vùng. 

b. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư. 

Việc đầu tư dự án Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đường Điện Biên 

Phủ, thành phố Tam Kỳ là phù hợp với: 

- Quy hoạch điều chỉnh (TL1/500) đường Điện Biên Phủ, cảnh quan hai 

bên đường đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Bạch Đằng tại Quyết định 

số 2376/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ với quy mô 

B= 10m(vỉa hè) + 10m(mặt) + 20m(dải phân cách) + 10m(mặt) + 10m(vỉa hè) = 

60,0m.  

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

2. Phạm vi đầu tư 

2.1 Hiện trạng tuyến đường 

Dự án Xây dựng trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ từ nút giao đường 

Hùng Vương đến nút giao đường Phan Châu Trinh có chiều dài 811,33m (lý 

trình Km0 – Km0+811.33) thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa mới đầu tư 



 

 

xây dựng với nguồn vốn vay ADB. Đoạn tuyến này được chia làm 2 phân đoạn 

như sau: 

+ Phân đoạn 1: Từ nút giao Hùng Vương đến nút giao N24, lý trình Km0 – 

Km0+490.57 với chiều dài L=490.57m, đường đã được đầu tư xây dựng với quy 

mô mặt cắt B= 10m(vỉa hè) + 7,5m(mặt) +25m(dải phân cách) + 7,5m(mặt) + 

10m(vỉa hè) = 60,0m. Trong đó phần làn xe chạy mỗi hướng chỉ 2 làn. 

+ Phân đoạn 2: Từ nút giao N24 đến nút giao Phan Chu Trinh, lý trình 

Km0+490.57 – Km0+811.33, với chiều dài L=320.76m, đường đã được đầu tư 

xây dựng với quy mô mặt cắt B= 10m(vỉa hè) + 7,5m(mặt) + 25m(dải phân 

cách) + 7,5m(mặt) + 10m (vỉa hè) = 60,0m. Giải phân cách ở giữa tuyến đường 

có thiết kế kênh thoát nước hở có bề rộng B=9,4m. 

2.2 Phạm vi đầu tư 

a. Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phan Chu Trinh: 

Mở rộng thêm một làn đường về phía trong dãi phân cách và xây dựng trục 

cảnh quan đường Điện Biên Phủ từ nút giao đường Hùng Vương đến nút giao 

đường Phan Châu Trinh, lý trình Km0 – Km0+811.33 và mở rộng làn xe chạy, 

giải quyết an toàn giao thông với phạm vi như sau: 

+ Điểm đầu: Km0+00 – Giao với đường Hùng Vương 

+ Điểm cuối: Km0+811.33 – Giao với đường Phan Châu Trinh 

+ Chiều dài đoạn tuyến: L=811,33m 

b. Các nút giao thông:  

Đầu tư các cụm đèn tín hiệu tại các nút giao thông sau: 

- Nút giao với các đường: đường Phan Chu Trinh (Km0+811,33), đường Lê 

Thánh Tông (Km3+940,37), đường 129 (Km6+309,80). 

3. Địa điểm xây dựng 

Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

 

Vị trí dự án (Nguồn Google Earth) 



 

 

 

4. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế chủ yếu: 

- Tiêu chuẩn đường đô thị yêu cầu thiết kế TCXDVN104-2007; 

- Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN4054-2005; 

- Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-2005; 

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN211-2006; 

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông và BTCT: TCXDVN 5574-2012; 

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012; 

- Kết cấu thép – gia công, lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật: TCXD 

170-1989; 

- Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình: TCXD 45-1978; 

- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công tác nền móng: TCXD 79-1980; 

- Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN-5573-

1991 trong tuyển tập; 

- Tiêu chuẩn xây dựng của VN – Tập III: Tiêu chuẩn thiết kế - Kết cấu xây 

dựng; 

- Và các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành khác. 

IV. Nội dung đầu tư 

Nội dung đầu tư đoạn đường này gồm có hai phần công việc chính:  

- Đảm bảo giao thông:  

+ Mở rộng thêm phần đường xe chạy rộng 2,5m về phía dải phân cách tại 2 

chiều. Mỗi phía mở thêm 01 làn xe để đảm bảo bề rộng phần xe chạy (B=10,0m) 

phù hợp với quy hoạch được duyệt và được tổ chức phân làn như sau:  

Theo Quyết định phê duyệt dự án (số 1736/QĐ-UBND ngày 31/04/2013) 

thì đoạn tuyến từ đường Hùng Vương đến Phan Chu Trinh được thiết kế theo 

tiêu chuẩn đường phố chính thứ yếu theo TCXDVN 104-2007 nên Blàn=3,5m. 

Vì vậy, sau khi mở rộng mặt đường sẽ tổ chức phân làn từ mép vỉa hè ra như 

sau: 

Bmặt =3,0mlàn xe thô sơ +2x 3,5mlàn xe cơ giới = 10m. 
 

+ Bổ sung các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến như: Hệ 

thống các cụm tín hiệu đèn giao thông tại các nút giao với đường Phan Chu 

Trinh, đường Lê Thánh Tông, đường 129; lắp dựng giá long môn phân làn xe, 

biển báo an toàn giao thông, vạch sơn,... 

+ Mở rộng mặt đường 01 làn rộng 2,5m về phía vỉa hè bên trái tuyến đoạn 

trước trường Tiểu học Kim Đồng để dừng, đỗ xe cho phụ huynh đảm bảo an 

toàn giao thông trên tuyến trong các thời điểm đưa đón học sinh. 

+ Cầu đi bộ qua mương hở trong dải phân cách kèm theo lan can, tay vịn 

trên cầu và dọc theo mương hở. 



 

 

- Trục cảnh quan:  

+ Tận dụng giải phân cách ở giữa có bề rộng hiện hữu khá lớn để xây dựng 

cảnh quan công viên cây xanh và đường đi bộ; điện chiếu sáng trang trí trong dải 

phân cách và đảo giao thông để làm cho thành phố Tam Kỳ xanh, sạch, đẹp và 

mỹ quan đô thị. 

+ Bổ sung và thay thế các dải cây xanh, bồn hoa trên vỉa hè tại các khu vực 

công cộng để tăng tính thẩm mỹ và đảm bảo cảnh quan hai bên đường. 

Các nội dung đề xuất đầu tư cụ thể: 

1. Thiết kế nâng cấp và cải tạo giao thông đoạn đường: 

 Căn cứ chức năng tuyến đường là đường phục vụ giao thông liên khu vực 

có tốc độ khá lớn. Nối liền các khu dân cư tập trung, các trung tâm công cộng có 

quy mô liên khu vực. Căn cứ theo TCXDVN104-2007, xác định quy mô là 

đường phố chính đô thị thứ yếu. 

 Đề xuất quy mô xây dựng đoạn tuyến như sau: Đầu tư đảm bảo quy mô 

đường phố chính đô thị thứ yếu và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt, cụ 

thể như sau: 

 + Bề rộng mặt đường: Bm = 2 x 10m=20,0m (Mở rộng mặt đường về phía 

dải phân cách giữa thêm mỗi bên 2,5m, Bmr=2x2,5m=5,0m);  

 + Bề rộng vỉa hè : Bvh = 2 x 10m=20m; 

 + Bề rộng dải phân cách : Bpc = 20m; 

 + Bề rộng nền đường : Bn = 60m; 

 + Dốc ngang mặt đường : in =2%; 

 + Dốc ngang vỉa hè : ivh =2%; 

- Giải pháp thiết kế chính: 

a) Bình diện:  

 Từ Km0 – Km0+811,33 có chiều dài L=811,33m. Tuyến đi trùng hoàn toàn 

với đường hiện hữu. 

b) Trắc dọc: 

- Thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường, cao độ các tuyến 

đường đồng cấp đấu nối theo quy hoạch được duyệt. 

- Điểm đầu tuyến giao với đường Hùng Vương và cuối tuyến giao đường 

Phan Châu Trinh dự kiến giao cùng mức. Cao độ các điểm khống chế này được 

lấy bằng cao độ tim đường hiện trạng để vuốt nối êm thuận. 

- Trắc dọc bám sát, tận dụng được tối đa đường cũ. 

c) Trắc ngang: 

 Quy mô bề rộng nền đường B= 10m(vỉa hè) +10m(mặt)+20m(dải phân 

cách)+10m(mặt)+10m(vỉa hè) = 60m. Trong đó: 



 

 

+ Bề rộng mặt đường  : Bm = 2 x 10,0m = 20,0m (Mở rộng trong dải 

phân cách giữa thêm 1 làn xe mỗi bên, Bmr=2x2,5m=5m);  

+ Bề rộng vỉa hè  : Bvh = 2 x 10m=20m; 

+ Bề rộng dải phân cách  : Bpc = 20m; 

+ Bề rộng nền đường  : Bn = 60m; 

+ Dốc ngang mặt đường  : in =2%; 

+ Dốc ngang vỉa hè  : ivh =2%; 

d) Nền đường: 

Nền đường đắp: Nền đường là nền đường đắp, được đắp bằng đất chọn lọc 

đầm chặt K95, riêng 50cm trên cùng đạt độ chặt K98. Trước khi đắp đất phải vét 

hữu cơ, bùn, cỏ rác, chiều dày trung bình 30cm và đánh cấp nếu cần.  

Nền đường đào: Đào nền, xử lý nền đất yếu, đào khuôn đường đến cao độ 

đáy lớp K98, lu lèn tăng cường đạt K95, sau đó đắp lớp K98 và thi công các lớp 

kết cấu áo đường. 

e) Mặt đường: 

Mặt đường sử dụng kết cấu mặt đường BTN trên các lớp móng CPĐD, 

theo tiêu chuẩn 22TCN: 211-06. Căn cứ quy mô xây dựng của tuyến đường cũ 

đã xây dựng, nhằm khai thác đồng bộ hệ thống giao thông trong đô thị, kiến 

nghị phương án kết cấu áo đường như sau: 

- Bê tông nhựa chặt BTNC12,5 dày 5cm. 

- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 0,5kg/m2. 

- Bê tông nhựa chặt BTNC19 dày 7cm. 

- Tưới nhựa dính bám tiêu chuẩn 1,2kg/m2. 

- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm (Dmax=25mm). 

- Cấp phối đá dăm loại 1 dày 32cm (Dmax=37,5mm). 

f) Nút giao: 

- Các nút giao giữ nguyên theo hiện trạng (trừ các nút giao với đường Phan 

Chu Trinh, đường Lê Thánh Tông và đường 129 sẽ lắp đặt tín hiệu đèn giao 

thông). 

g) Hạng mục an toàn giao thông: 

 - Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, cắm đầy đủ hệ thống biển báo 

hiệu trên tuyến, các vị trí nút giao, tuyến giao với các đường ngang và các đường 

dân sinh. Tại các vị trí đường cong nguy hiểm, các vị trí qua khu đông dân cư, 

cắm các biển hạn chế tốc độ tương ứng với mức độ nguy hiểm của từng vị trí.... 

đồng thời bố trí các vạch sơn phân làn, cọc tiêu, cọc Km theo điều lệ báo hiệu 

đường bộ QCVN41:2016. 



 

 

- Bố trí 02 giá long môn và biển báo phân làn xe tại nút giao thông đường 

Phan Châu Trinh - đường Điện Biên Phủ và nút giao thông đường Hùng Vương 

– Điện Biên Phủ. 

- Bố trí các hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông Đường 

Phan Châu Trinh, đường Lê Thánh Tông và đường 129. 

h) Bó vỉa với giải phân cách: 

Bó vỉa dải phân cách, đảo giao thông: bằng bê tông M200 đá 1x2 đặt trên 

dăm sạn đệm dày 10cm, đỉnh bó vỉa dải phân cách giữa cao hơn mặt đường 

30cm, h=50cm, bđáy=20cm, bđỉnh=17cm 

i) Công trình qua kênh: 

Tại phân đoạn 2 sẽ bố trí 02 cống qua kênh dành cho người đi bộ, có bề 

rộng B=3,0m. Cống có quy mô như sau: 

+ Quy mô: Vĩnh cửu bằng BTCT. 

+ Hoạt tải: Người đi bộ 3KN/m2. 

+ Chiều dài cống: L= 9,5m (phần mép trong thân cống có kích thước bề 

rộng và hình dạng mái taluy kênh thoát nước để đảm bảo thoát nước êm thuận 

và thẩm mỹ)  

+ Kết cấu cống: Dạng cống hộp BTCT đổ tại chổ 30 Mpa. Cống gồm 1 cửa 

có khẩu độ cống bằng với khẩu độ của mương hở. Mặt trên cống phần người đi 

bộ rộng 2,50m. Bố trí 2 bên hệ lan can tay vịn bằng thép mạ kẽm để đảm bảo an 

toàn.  

+ Móng cống dùng dăm sạn đệm dày 10cm. Bản dẫn đầu cầu BTCT 

25MPa, trên lớp CPDD dày 50cm. 

j) Hệ thống lan can: 

Lan can được bố trí dọc theo chiều dài hai bên kênh hở (chiều dài kênh hở 

có chiều dài L = 350m) và trên cầu đi bộ bắt qua kênh, lan can sử dụng hợp kim 

nhôm.  

k) Xử lý nền đất yếu: 

Trong dự án có một đoạn tuyến từ nút giao đường Hùng Vương đến nút 

giao đường N24 có nền đất yếu, chiều dài đoạn tuyến này khoảng 420m, trong 

thi công giai đoạn 1 (Bmặt = 7,5m) trước đây đã cho xử lý kỹ thuật bằng đắp cát 

hạt thô. Tuy nhiên, do công trình cũ đang khai thác sử dụng nên cần được bổ 

sung một số giải pháp kỹ thuật về gia cố nền đất yếu để đảm bảo tổ chức giao 

thông hiệu quả và thuận lợi các giải pháp đề xuất khác nhau. 

* Giải pháp 1: Sử dụng biện pháp đào thay đất  

+ Biện pháp này đào bỏ lớp đất yếu nằm dưới đáy công trình, chỉ thích hợp 



 

 

trong trường hợp lớp đất yếu với bề dày nhỏ (3-4m). Vì hiện nay chỉ xử lý phần 

mở rộng, mà phần nền mặt đường cũ đang khai thác sử dụng nên để đảm bảo an 

toàn khi thực hiện việc thay đất phải có biện pháp gia cố phía đường cũ bằng 

cọc ván thép được bố trí cho từng phân đoạn dự kiến 15m trên phân đoạn.  

+ Phân tích ưu nhược điểm: 

- Về ưu điểm: Giải pháp này đơn giản, hiệu quả và hợp lý như được áp 

dụng xử lý trước đây. 

- Về nhược điểm: Do việc xử lý nền mặt đường mở rộng nằm sát nền mặt 

đường cũ mới thi công khai thác nên phải xử dụng cọc ván thép đóng chắn giữ 

dễ gây hư hỏng phần đường đã thi công. 

* Giải pháp 2: Sử dụng biện pháp cọc cát để gia cố nền:  

+ Biện pháp này thực hiện đưa nước thoát ra ngoài theo phương thẳng 

đứng, nước ở các lớp đất yếu dưới tác dụng của tải trọng đắp sẽ có điều kiện để 

thoát ra ngoài (thoát theo phương nằm ngang ra cọc cát rồi theo chúng thoát lên 

mặt đất tự nhiên). Đường kính cọc cát (40 - 45)cm, bố trí theo sơ đồ hình hoa 

mai, chiều sâu dự kiến 6,5m (tính từ cao độ tự nhiên), đắp lớp cát đệm có chiều 

dày 0,5m và trải vải địa kỹ thuật gia cường để ổn định nền đất đắp 

+ Phân tích ưu nhược điểm: 

- Về ưu điểm: Cọc cát làm nhiệm vụ như giếng cát, trước hết là có tác dụng 

một phần cải tạo đất nền bởi thành phần hạt lớn. Cọc cát có độ thoát nước tốt 

giúp nước lỗ rỗng thoát ra nhanh khi có gia tải nước trong nền sẽ theo cọc chảy 

lên và ra ngoài nền qua lớp đệm cát. Làm tăng nhanh quá trình cố kết và độ lún 

ổn định diễn ra nhanh hơn; Cọc cát thi công đơn giản. Cọc cát thường được 

dùng để gia cố nền đất yếu có chiều dày > 3m. 

- Về nhược điểm: Thời gian đưa vào khai thác sử dụng nền đường lâu hơn 

giải pháp khác do phải chờ cố kết đất nền. Biện pháp xử lý nền đường này cần 

phải chất tải để khử lún nền đường, làm ảnh hưởng không gian khu vực và có 

thể lấn chiếm một phần đường giao thông cũ. Cát hạt thô sử dụng là mặt hàng 

chiến lược nên giá thành cao và sự cung ứng khó khăn.  

* Giải pháp 3: Sử dụng biện pháp cọc đất – ximăng 

+ Biện pháp này thực hiện bằng cách dùng máy khoan chuyên dụng, khoan 

xuống đất nền đánh tơi đất, sau đó cho một lượng xi măng và nước vào trộn 

khuấy đều đất và xi măng. Sau đó ép chặt hổn hợp này trong lỗ khoan để xử lý 

cho đất yếu của nền đường. Cọc đất xi măng có các yếu tố kỹ thuật cụ thể đường 

kính cọc 0,4m, khoảng cách cọc 1,8m (bố trí theo sơ đồ hình vuông), chiều sâu 

dự kiến 6,5m (tính từ cao độ tự nhiên). 

- Ưu điểm: Sau khi cọc đất xi măng được đầm chặt, đường kính cọc sẽ tăng 



 

 

lên 20% làm cho đất xung quanh nén chặt lại cải thiện tính chất cơ lý của nền 

đất (sức kháng xuyên của đất nền tăng lên từ 4 – 5 lần so với khi chưa gia cố). 

Thời gian thi công nhanh, ít chiếm dụng diện tích, khả năng cung cấp vật liệu 

tốt, không ảnh hưởng đến các công trình lân cận. 

- Nhược điểm: Quá trình thi công việc sử dụng hỗn hợp đất gia cố xi măng 

cần phải có giải pháp an toàn và vệ sinh môi trường không để lan tỏa ra các 

phạm vi không thi công ảnh hưởng môi trường. 

Từ các phân tích trên, căn cứ vào các yêu cầu cụ thể của dự án về điều kiện 

thi công, thời gian thi công, chiều sâu đất yếu và các yếu tố khác ở đây cho thấy: 

Mặc dù chi phí có cao hơn giải pháp thay đất, tuy nhiên việc xử lý nền bằng cọc 

đất xi măng là phù hợp nhất về tổ chức thi công, an toàn cho công trình lân cận 

và đảm bảo kỹ thuật tốt nhất, nên sẽ đề xuất lựa chọn để xử lý nền cho dự án. 

2. Xây dựng cảnh quan kiến trúc tuyến đường: 

Trong thiết kế các công trình giao thông về đường hay công trình hiện nay 

chưa được chú trọng về kiến trúc, chủ yếu là do kinh phí đầu tư và công năng sử 

dụng để đảm bảo giao thông chứ chưa đề cập đến cái đẹp của công trình. Xu thế 

phát triển xã hội và kinh tế vào lúc này đã nghỉ đến vấn đề thẩm mỹ công trình 

ngoài công năng khai thác sử dụng. Đây là một chủ trương tư duy đúng đắn, đặc 

biệt các dự án giao thông tại khu đô thị cần phải đặt vấn đề này lên một phần 

quan trọng trong kinh phí đầu tư thỏa đáng. Bởi cái đẹp luôn tạo dấu ấn cho đô 

thị.  

Tam Kỳ là một khu thị tứ có bề dày lịch sử khá lâu đời, tuy nhiên việc xây 

dựng lên thành phố thì cũng trong thời gian ngắn, đặc biệt mới được đầu tư năm 

1997 đến nay. Hiện nay phía Bắc Tam Kỳ đã có xây dựng một quần thể Quảng 

trường mang dấu ấn và sự hài hòa cho thành phố, các vùng còn lại chưa có đầu 

tư một cảnh quan lớn. Vị trí công trình dự kiến đầu tư nằm ngay trên trục đường 

được đầu tư mới hiện đại sẽ nối với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nên 

việc đầu tư cảnh quan kiến trúc này là vô cùng hợp lý và rất cần thiết cho thành 

phố trong sự phát triển chung.  

Dọc theo suốt dự án được chia làm hai phần để thể hiện ý tưởng. Phần 

đoạn đầu có bề rộng lớn do đó có thể xây dựng những cây xanh. Phân đoạn sau 

có kênh dọc chạy giữa sẽ cho trồng các cụm cây hai bên bờ kênh. Ngoài ra dọc 

kênh sẽ xây dựng 02 cầu nhỏ đi bộ kết nối hai bên đường tại vị trí trường tiểu 

học Kim Đồng để thuận lợi cho việc đưa đón các cháu học sinh đi học của người 

dân trong khu vực. Các nội dung đầu tư cụ thể như sau: 

a) Hạng mục cây xanh: 

+ Về mặt bằng xây dựng: Sẽ tận dụng hết khoảng trống giải phân cách chỉ 

đầu tư xây dựng cảnh quan kiến trúc. 



 

 

  -  Đoạn đầu (từ nút giao thông đường Hùng Vương đến nút giao thông 

đường N24):  

  + Bề rộng dãi phân cách 20m, nút cổ chai rộng 8,5m. Dọc theo vỉa bồn 

dải phân cách, cách bó vỉa 1,5m, trồng cây Chà là trung đông tạo sự trang trọng 

và là hàng cây chủ lực cho công trình. Cây Chà là trung đông (thân cao từ 3-

3,5m, tổng chiều cao 5-6m, đường kính gốc 30-40cm) được trồng và gia cố bằng 

hệ thống khung sắt tránh nguy cơ đỗ ngã để đảm bảo sự an toàn cho người tham 

gia giao thông. Chà là Trung đông là loại cây có thân tròn bẹ cắt thành vãy truốc 

bao quanh thân, cành lá mọc cân đối và phân bố đều trên ngọn nên không ảnh 

hưởng đến tầm nhìn, không bị che khuất khi tham gia giao thông, khoảng cách 

giữa hai cây là 20m. Trên trục thẳng hàng trồng Chà là trung đông, xen giữa các 

cây Chà là là các cụm cây ngâu (cao 1-1,5m, đk tán 60cm) tạo sự tương phản thị 

giác mang lại sự sinh động cho hàng cây. 

 
 

 + Bên trong dải phân cách là các module cây xanh được tạo hình uốn lượn 

bắt mắt bởi các viền cây cắt tỉa và thảm cây nền với điểm nhấn là các cụm cây 

Cọ bạc. Cây chủ đạo của các module này là cụm 03 cây cọ Bạc (cao 1,2-1,5m), 

thảm nền trồng các loại cây như Bạch trinh biển, dứa vạn phát, cây lẻ bạn, chuỗi 

ngọc, lá phổi bò có màu sắc tương phản với màu cây cọ Bạc. Viền bên ngoài 

trồng cây Ắc ó, cây Hồng lộc và cây Trang đỏ để tách biệt các module với phần 

nền trồng thảm cỏ lá gừng. 

 
 



 

 

 + Hệ thống đường nội bộ lát gạch Terrazzo xuyên suốt từ đầu tới cuối dải 

phân cách rộng 1m. Đường nội bộ được bố trí tiệm cận với các đường cong của 

module cây xanh tạo nên sự hài hòa, uyển chuyển cho trục cảnh quan. Ngoài hệ 

thống đường nội bộ, bên trong dải phân cách còn bố trí các khoảng trống dừng 

chân, tập thể dục, ngạn cảnh cho người đi bộ. Tại điểm dừng chân, có các giàn 

hoa giấy che nắng và tạo điểm nhấn cho trục đường nội bộ này. 

 - Đoạn giữa (đảo giao thông tại nút giao đường N24): Hệ thống cây xanh 

chủ yếu là các loại cây tạo hình thấp, bền, dễ chăm sóc và các thảm cây có màu 

sắc tương phản trên nền thảm cỏ xanh. Cây Ắc ó trồng đường viền theo hình 

diềm bo quanh bó vỉa bồn binh, bên trong tạo hình trang trí mô phỏng bông sen 

đang nở từ các viền cây Ắc ó, Chuỗi ngọc, Mắt ngọc, thảm cây Hồng lộc, phổi 

bỏ, hoa Giấy. Thảm nền trồng cỏ lá gừng. 

 - Đoạn cuối (Nút giao thông đường N24 đến nút giao thông đường Phan 

Châu Trinh): Đoạn này có mương thoát nước ở giữa, bề rộng mương 9,4m, 

thành mương rộng 1m, chia dải phân cách thành hai dải cây xanh, mỗi dải rộng 

3,5m. Giữa khoảng đất này bố trí trồng cây Chà là trung đông làm chủ đạo, cây 

cách cây 20m tạo thành hai đường thẳng song song từ đầu tuyến đến cuối tuyến. 

Xen kẽ giữa các cây Chà là trung đông là các cụm cây tạo hình như Ngâu, Hồng 

lộc, cây Tường vi và các cụm hoa lá màu cắt tải tạo hình. Đoạn trước trường tiểu 

học Kim Đồng xây dựng 02 cây cầu bắt qua mương tạo lối đi bộ cho phụ huynh 

và học sinh sang đường. Sát thành mương, trồng hàng cây Nguyệt quế rộng 

40cm vừa che chắn tầm nhìn mương thoát nước, vừa tạo mùi thơm để át chế mùi 

khó chịu từ hệ thống thoát nước thải. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Khu vực vỉa hè: Trước đây do kinh phí dự án hạn hẹp, vỉa hè đã trồng cây 

Bàng Đài Loan đường kính gốc chỉ từ 3-5cm, đến nay một số cây đã chết và sâu 

bệnh phá hoại không đảm bảo mỹ quan và tương xứng với quy mô tổng thể của 

dự án. Để phù hợp với cảnh quan tổng thể của toàn khu vực nên thay thế cây 

Bàng Đài Loan hiện trạng thành cây Bằng Lăng Ổi có độ cao 4-5m, đường kính 

gốc từ 18-20cm. Toàn bộ cây Bàng Đài Loan hiện trạng được đào bứng và đem 

về dâm trồng tại vườn ươm. Khu vực vỉa hè tại các khu điểm công cộng như 

trường trung cấp Asean tạo thảm xanh trồng cỏ, các cụm hoa lá màu, cây tạo 

hình và cây Bằng lăng ổi trồng bóng mát. 



 

 

 * Chủng loại cây xanh dùng trong thiết kế: 

- Bằng lăng ổi, đường kính gốc 18-20cm, cao từ 4-5m, khối lượng: 154 cây 

- Chà là trung đông, thân cao 3-3,5m, đường kính gốc từ 30-40cm, khối lượng: 

70 cây. 

- Cọ Bạc, cao 1,2-1,5m, khối lượng: 36 cây. 

- Cây Tường vi, cao 1-1,5m, tán 0,6m, khối lượng: 54 cây 

- Hồng Lộc, cao 1,0-1,2m, tán 0,5m, khối lượng: 118 cây 

- cây Ngâu, cao 0,8-1,0m, tán 0,6m, khối lượng: 316 cây 

- Hoa giấy leo giàn, cao 1,5-2m, đường kính gốc 3-5cm, khối lượng: 06 cây 

- Chuỗi Ngọc, cao 0,2-0,3m, khối lượng 689 m2; 

- Mắt Ngọc, cao 0,2-0,3m, khối lượng 299 m2; 

- Ắc ó, cao 0,2-0,3m, khối lượng 390 m2; 

- Hồng lộc, cao 0,3-0,4m, khối lượng 190 m2; 

- Trang đỏ, cao 0,25-0,3m, khối lượng 94m2; 

- Dừa cạn vàng, cao 0,25-0,3m, khối lượng 86 m2; 

- Ngọc Anh, cao 0,25-0,3m, khối lượng 52 m2; 

- Phổi bò, cao 0,25-0,3m, khối lượng 406 m2; 

- Hoa giấy, cao 0,3-0,4m, khối lượng 12 m2; 

- Bạch Trinh Biển, cao 0,3-0,4m, khối lượng 449 m2; 

- Dứa vạn phát, cao 0,2-0,3m, khối lượng 150 m2; 

- Lẻ bạn, cao 0,2, khối lượng 109 m2; 

- Nhất Chi Mai, cao 0,3-0,4m, khối lượng 10 m2; 

- Cây Nguyệt quế viền, cao 0,3-0,4m, khối lượng: 276m2 

- Cỏ lá gừng, khối lượng 6405 m2. 

 * Hình ảnh các loại cây: (có phụ lục kèm theo) 

* Hệ thống nước tưới cây: 

Khoan 04 giếng trên các dải phân cách để sử dụng nước ngầm phục vụ cho 

công việc chăm sóc cây xanh. Tại mỗi giếng khoan lắp đặt 01 tủ điều khiển gồm 

ổ cắm, aptomat. Đường ống chính của hệ thống cấp nước tưới cây dùng ống 

nhựa PVC đường kính D34mm để dẫn nước từ giếng khoan đến vị trí các vòi 

tưới. Vòi tưới ống nhựa PVC D21mm cao 0,5m, có khóa để chủ động bật mở 

khi thi công. Khoảng cách giữa các vòi tưới là 25m. Hệ thống đường ống được 

chôn ngầm dưới đất sâu 0,3m. Khi thi công chăm sóc, công nhân dùng ống dây 

nhựa mềm D 21mm nối với vòi tưới nhằm chủ động điều tiết lượng nước đối với 

từng loại cây xanh khác nhau. 



 

 

b) Hạng mục điện trang trí: 

+ Cột đèn bát giác 22m nâng hạ 

Cột giàn đèn nâng hạ được thiết kế và chế tạo bởi HAPULICO 

INDUSTRY.,JSC hoặc các nhà sản xuất khác,.... có độ cao 22m. Đặc điểm nổi 

bật của cộ này đèn chiếu sáng được lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng ở dưới thấp nên 

cực kỳ thuận tiện trong quá trình lắp đặt vận hành và bảo dưỡng với chi phí thấp 

và độ an toàn rất cao. 

+ Cấu trúc thân cột: 

 - Thân cột được thiết kế bao gồm các đoạn ống thép côn hình đa giác ghép 

lồng với nhau để đạt được chiều cao của cột, chiều dài của mỗi đoạn ống được 

chọn tối đa để số đoạn lồng là ít nhât. Cột được thiết kế theo Technical Reports 

No.7 với tải trọng gió được tính toán phù hợp vào từng địa điểm lắp dựng cột để 

tối ưu hóa kết cấu. 

- Vật liệu chế tạo thân cột theo tiêu chuẩn JIS 3101, các mối hàn theo tiêu 

chuẩn AWS D1.1 được thực hiện bởi công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc 

hoặc công nghệ hàn MIG/MAG trong môi trường bảo vệ bằng khí trơ 

- Toàn bộ cột được mạ kẽm nhúng nóng bảo vệ bề mặt theo tiêu chuẩn 

ASTM A123 hoặc tương đương. Có thể lựa chọn thêm phần sơn phủ bên ngoài 

sau khi mạ kẽm nhúng nóng theo màu sắc tùy chọn. 

+ Cột đèn chiếu sáng sân vườn 

Cột đèn được đúc bằng gang, thân cột được làm bằng thép dập định hình.  

Thiết kế và chế tạo phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn BS 5649, TR7. Cột 

được tính toán thiết kế với sự trợ giúp của phần mềm tính cột chuyên dụng. 

- Vật liệu sử dụng cho cột đèn phù hợp với tiêu chuẩn JIS 3101, JIS 3106. 

- Cột được hàn dọc tự động trong môi trường khí bảo vệ CO2, phù hợp với 

tiêu chuẩn BS 5135, AWS D1.1 

- Thân cột được chế tạo liền, không nối ghép. 

- Cột được mạ nhúng kẽm nóng phù hợp với tiêu chuẩn BS 729, ASTM 

A123. 

- Chiều dày lớp mạ tối thiểu trên một mặt là 80μm. 

- Cột được sơn màu xanh rêu, cửa cột 250x70mm. 

3. Giải phóng mặt bằng: Không ảnh hưởng đến GPMB 

 

IV. Sơ bộ Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn 

1. Tổng mức đầu tư dự kiến: 

Tổng mức đầu tư dự án được tính toán bao gồm: 



 

 

- Chi phí xây dựng: Được tính trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô đầu 

tư, các phương án đề xuất đầu tư, tham khảo suất đầu tư của một số công trình 

có quy mô tương tự trong khu vực mới được xây dựng trong thời gian gần đây 

như:  

+ Công trình Đường nối từ đường Điện Biên Phủ đến đường cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi (áp dụng tính suất đầu tư các hạng mục: Nền đường, mặt 

đường, bó vỉa dải phân cách giữa, hệ thống an toàn giao thông, giá long môn 

phân làn xe, lan can tay vịn thép mạ kẽm, hệ thống đèn tín hiệu giao thông, điện 

chiếu sáng trang trí và cây xanh dải phân cách giữa,hệ thống tưới. 

+ Công trình Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó biến đổi khí 

hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (áp dụng tính suất đầu tư hạng mục cử 

lý nền đất yếu) 

 

Và các hạng mục còn lại tham khảo suất đầu tư được công bố tại Quyết 

định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây dựng. 

Tổng mức đầu tư xây dựng: 
 

TT Khoản mục chi phí Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng (Đã bao gồm chi 

phí hạng mục chung) 
24.966.594.080 

2 Chi phí quản lý dự án 559.953.000 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.012.283.000 

4 Chi phí khác 663.515.000 

5 Chi phí dự phòng 1.797.655.000 

 Tổng cộng 30.000.000.000 

Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng y. 

2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: 

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

V. Dự kiến thời gian thực hiện dự án 

Dự kiến thực hiện dự án giai đoạn 2020 - 2021 (phù hợp với khả năng bố trí 

vốn). 

VI. Xác định sơ bộ các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và 

chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành 



 

 

1. Xác định sơ bộ các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: 

Các chi phí có liên quan trong quá trình thực hiện dự án bao gồm: chi phí 

xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí 

khác (bao gồm cả dự phòng của các chi phí trên). Tất cả các chi phí này được 

tính toán và thể hiện đầy đủ trong tổng mức đầu tư của dự án. 

2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành là chi phí cho công tác duy tu, 

sửa chữa. Chi phí này được thực hiện từ nguồn kinh phí duy tu sửa chữa phân bổ 

hằng năm cho các tuyến đường nội thị theo quy định của UBND thành phố Tam 

Kỳ và không tính vào nguồn vốn đầu tư ban đầu của dự án (tổng mức đầu tư). 

VII. Phân tích, đánh giá sơ bộ về tác động môi trường, xã hội, xác định 

sơ bộ hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội. 

1. Đánh giá sơ bộ về tác động môi trường, xã hội của dự án. 

-  Dự án được thực hiện sẽ có ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên và xã hội 

trong khu vực. Mục đích của việc đánh giá tác động môi trường nhằm: 

+ Giúp các nhà quản lý dự án hợp nhất những vấn đề môi trường với dự án 

phát triển để có những quyết định đúng trong thiết kế. 

+ Giúp người lập dự án, các nhà kỹ thuật có trách nhiệm thực thi việc thực 

hiện các giải pháp kỹ thuật của dự án với hiểu biết đầy đủ về những vấn đề môi 

trường trong khu vực, các công trình văn hoá, di tích lịch sử, các Khu đô thị hiện 

hữu, do đó việc bảo vệ môi trường trong quá trình thi công và khai thác cần xem 

xét một cách đúng mức. 

+ Thông báo cho các cơ quan có liên quan và dân cư những ảnh hưởng tích 

cực và tiêu cực của dự án tới các hợp phần môi trường tự nhiên và xã hội cũng 

như với các hệ sinh thái. 

- Cơ sở pháp lý. 

+ Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014. 

+ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý 

và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-

CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010. 

- Tài liệu, số liệu, căn cứ để đánh giá: 

+ Các số liệu điều tra thu thập, đo đạc và phân tích về môi trường tự nhiên 

và xã hội theo nội dung điều khoản tham chiếu. 

+ Niên giám thống kê của tỉnh Quảng Nam. 

+ Các quy hoạch có liên quan đến dự án. 



 

 

- Hiện trạng môi trường: Những vấn đề cần được đề cập đến trong khi 

đánh giá hiện trạng môi trường vùng dự án đi qua là: 

+ Điều kiện tự nhiên. 

+ Văn hoá xã hội. 

+ Hiện trạng về tài nguyên và sinh thái. 

+ Hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí, nước. 

+ Hiện trạng ô nhiễm tiếng ồn. 

1.1 Đánh giá và dự báo các yếu tố chính ảnh hưởng tới môi trường 

a. Tác động tới chất lượng không khí: 

Khi dự án được thực hiện sẽ xuất hiện những tác động tiềm ẩn sau đối với 

chất lượng môi trường không khí:  

Trong thi công, những hoạt động như đào đắp mở rộng tuyến, vận hành của 

các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ làm tăng lượng bụi, gây ra tình 

trạng ô nhiễm không khí. Các khu dân cư gần tuyến sẽ bị tác động bởi tình trạng 

ô nhiễm này. Nấu nhựa đường hay hoạt động của trạm trộn bê tông asphalt là 

những nguồn gây ô nhiễm không khí bởi các khí độc. Các nguồn gây ô nhiễm sẽ 

tự mất đi khi dừng các hoạt động trên. Nhưng do tính chất nghiêm trọng của loại 

ô nhiễm này đối với các khu đô thị, các khu dân cư, các công trình văn hoá, do 

đó các nguồn này phải có biện pháp phòng tránh thật hiệu quả. 

b. Tiếng ồn: Trong thi công, hoạt động của của các máy đào, máy ủi, xe tải 

nặng, máy rung, lèn và búa máy... là những nguồn chính gây ồn. Trong vòng 

300m xuôi theo chiều gió, một số khu vực văn hoá, trường học và khu đô thị, 

khu tập trung dân... sẽ bị tác động bởi tiếng ồn mặc dù những tác động này chỉ 

tạm thời, song rất cần thiết phải có những biện pháp giảm thiểu. 

c. Tác động tới môi trường nước: 

Trong thi công sẽ sinh ra nước thải sinh hoạt từ các lán trại công nhân và 

chất thải sản xuất từ các công trường khi thải trực tiếp xuống các nguồn nước. 

Cần phải có biện pháp để quản lý chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm này, đặc biệt 

gần các nguồn nước cấp trực tiếp cho dân cư. 

1.2 Các giải pháp được đề xuất nhằm khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của 

dự án đến môi trường 

a. Sạt lở, sụt trượt: 

Trong mùa mưa không nên tiến hành thi công hố móng, làm cản trở các 

dòng chảy, thêm phần cản trở tiêu thoát nước gây ngập úng ảnh hưởng tới các 

khu vực dân cư nơi tuyến đi qua. Bằng các giải pháp thiết kế hợp lý, kịp thời xử 

lý thi công tại các vị trí hố móng, khống chế tốc độ và lưu lượng nước bằng cách 

thiết kế đúng, đủ khả năng thoát nước và chọn vị trí đặt thích hợp, tránh dòng 

chảy xói. 



 

 

b. Tác động tới môi trường không khí, ồn: 

Tưới nước vào mùa khô, đặc biệt đoạn qua khu đô thị, các công trình văn 

hoá, di tích lịch sử, các khu vực dân cư tập trung và trường học; duy trì máy 

móc thiết bị đủ tiêu chuẩn phát thải ồn,... 

c. Môi trường nước: 

Các trạm trộn bê tông, bê tông nhựa (nếu có) cần được xây dựng cách xa 

các nguồn nước để đảm bảo toàn bộ nước thải ra được cách ly với mạch nước 

ngầm và xa nguồn nước mặt. Mặt khác, nước thải ra cần được dẫn theo rãnh vào 

một hồ lắng. Thu gom dầu mỡ tránh không để đổ tràn làm ô nhiễm nước. Cấm 

thải chất độc hại ra các sông, kênh, rạch... 

d. Môi trường nhân văn: 

Biện pháp tối ưu là công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân 

xây dựng tuyến đường về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Khi xây dựng tuyến 

đường cần hạn chế đến mức thấp nhất việc làm ảnh hưởng xấu tới các khu đô 

thị, các công trình văn hoá, các khu dân cư tập trung. Khi có mặt bằng tranh thủ 

gọn và nhanh chóng lập lại cân bằng sinh thái. 

1.3 Về tác động xã hội 

Tuyến đường sau khi được đầu tư xây dựng sẽ góp phần quan trọng trong 

việc nâng cao hiệu quả khai thác đường phố đô thị, tạo cảnh quan sinh thái xanh 

trong lòng thành phố, tạo được sự đồng bộ trong việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ 

tầng của đô thị Tam Kỳ, từ đó làm nền tảng cho sự phát triển tỉnh Quảng Nam 

nói chung và thành phố Tam Kỳ nói riêng, ổn định cuộc sống của nhân dân, 

giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng hiệu quả vận tải, phục vụ phát triển kinh tế, 

đảm bảo an sinh xã hội của địa phương và khu vực. 

2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 

2.1 Hiệu quả kinh tế: 

- Hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, làm tiền đề để thực hiện thành 

công thúc đẩy phát triển kinh tế vùng. 

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sẽ làm thay đổi bộ mặt của khu vực, 

góp phần làm tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Kích thích mạnh mẽ sự 

tăng trưởng kinh tế - xã hội của khu vực. 

- Kích thích sự phát triển các ngành dịch vụ qua đó thúc đẩy sự phát triển 

của các ngành sản xuất cung ứng hàng hoá của khu vực. 

- Tạo cảnh quan sinh thái xanh trong lòng thành phố. 

- Giảm thời gian hành trình và chi phí hoạt động của xe. 

2.2 Tiết kiệm chi phí khai thác của phương tiện hàng năm: 

Việc hoàn thiện dự án sẽ tiết kiệm chi phí khai thác của phương tiện do 

tuyến đường được đầu tư nâng cấp với quy mô phù hợp, êm thuận. 



 

 

Chi phí khai thác phương tiện giao thông là một vấn đề cơ bản trong công 

tác đánh giá dự án. Thông thường những chi phí này bao gồm các khoản chi phí 

ước tính dành cho nhiên liệu, hao mòn xăm lốp, thời gian vận chuyển đối với 

mỗi loại phương tiện giao thông. Mức phí này được tính theo điều kiện của con 

đường, đặc điểm phương tiện giao thông và lưu lượng xe cộ qua lại trên tuyến 

đường đó. 

Chi phí khai thác thay đổi theo loại xe, giá mua, tuổi thọ của xe, chi phí bảo 

dưỡng, các điều kiện giao thông và các điều kiện khác. Chi phí vận hành xe bao 

gồm chi phí xe chạy và chi phí cố định. 

- Chi phí xe chạy là chi phí phụ thuộc vào hành trình, điều kiện chạy xe 

(loại mặt đường, địa hình) và vào tính năng của xe (bao gồm chi phí nhiên liệu, 

dầu mỡ, hao mòn xăm lốp, sửa chữa định kỳ, khấu hao sửa chữa lớn...). 

- Chi phí cố định của các loại xe được xác định theo chi phí không liên 

quan đến quãng đường xe chạy bao gồm: khấu hao xe máy, lương lái xe, các 

khoản chi phí cho quản lý phương tiện. 

2.3 Tiết kiệm thời gian vận chuyển: 

Dự án đầu tư xây dựng sẽ làm cho tốc độ lưu thông của các loại phương 

tiện tăng lên, việc đi lại của người dân được thông suốt không bị ách tắc do 

luồng giao thông tránh xung đột với nhau, vận tốc khai thác của phương tiện 

tăng lên và thời gian của chuyến đi giảm xuống, do đó hành khách và hàng hoá 

sẽ tiết kiệm được một khoảng thời gian trong quá trình đi lại và vận chuyển. 

Quỹ thời gian tiết kiệm được có tác dụng làm tăng thu nhập của các hộ gia 

đình, đồng thời một phần quỹ thời gian sẽ dùng vào trong sản xuất góp phần làm 

tăng thêm các sản phẩm kinh tế cho xã hội. Đó chính là các lợi ích tạo ra của Dự 

án do tiết kiệm thời gian. 

VIII. Phân chia các dự án thành phần: Không có 

IX. Các giải pháp tổ chức thực hiện 

Sau khi được phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện và kế hoạch vốn được 

bố trí, Chủ đầu tư sẽ triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành, 

trong đó: 

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

- Hình thức quản lý: CĐT trực tiếp quản lý dự án. 

- Thiết kế 02 bước: Thiết kế cơ sở và thiết kế Bản vẽ thi công. 

- Triển khai thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được 

phê duyệt và khi dự án được bố trí kế hoạch vốn. Cụ thể như sau: 



 

 

+ Công tác khảo sát, lập dự án, lập tổng mức đầu tư, GPMB: thực hiện chỉ 

định thầu hoặc đấu thầu tùy theo giá trị gói thầu; 

+ Công tác khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: thực hiện chỉ 

định thầu hoặc đấu thầu tùy theo giá trị gói thầu; 

+ Công tác tư vấn giám sát, quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu: thực hiện 

chỉ định thầu hoặc đấu thầu tùy theo giá trị gói thầu; 

+ Công tác thẩm tra thiết kế - dự toán (lập dự án, TKBVTC), bảo hiểm 

xây dựng thực hiện chỉ định thầu hoặc đấu thầu tùy theo giá trị gói thầu; 

+ Thi công xây dựng: chia thành một số gói thầu xây lắp tùy theo điều 

kiện tổ chức thi công, thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước; 

+ Các công tác khác: tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. 

X. Kết luận và kiến nghị 

Trên đây là nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đảm bảo 

giao thông và xây dựng trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ, thành phố Tam 

Kỳ. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam kính trình UBND 

tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu: VT, QLDA3. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

Số:  26a/BC-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án: Đảm bảo giao thông và trục cảnh 

quan đường Điện Biên Phủ; Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh QuảngNam 

Kính gửi: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định số 120/2018/NĐ-

CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 

77/2015/NĐ-CP ngày 10/6/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn 

và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 

02/12/2016 của Chính Phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối 

với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020.   

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP  ngày 05 tháng 04 

năm 2017 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; 

Sau khi xem xét Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đảm bảo giao 

thông và trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ, văn bản pháp lý liên quan, Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thẩm định nội bộ 

với các nội dung chính sau: 

I. Thông tin chung của dự án: 

1. Tên dự án: Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Loại công trình: Công trình giao thông, đường phố chính đô thị thứ yếu 

theo TCXDVN 104-2007. 

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

7. Chủ đầu tư dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

8. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam. 

9. Dự kiến tổng mức đầu tư: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ 

đồng). 
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TT Khoản mục chi phí Kinh phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng (Đã bao gồm 

chi phí hạng mục chung) 
24.966.594.080 

2 Chi phí quản lý dự án 559.953.000 

3 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 2.012.283.000 

4 Chi phí khác 663.515.000 

5 Chi phí dự phòng 1.797.655.000 

 Tổng cộng 30.000.000.000 

10. Nguồn vốn đề nghị thẩm định:  

- Ngân sách tỉnh: 30.000.000.000 đồng. 

Sẽ tập trung hoàn thành công trình trong năm 2020, n hằm hoàn chỉnh toàn 

bộ tuyến đường Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ và dự kiến đây là công trình 

chào mừng Đại hội Đảng các cấp lần thứ XIII, do đó dự kiến bố trí kế hoạch vốn 

trong 2 năm để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản, cụ thể như sau: 

Năm Nguồn vốn NSĐP (đồng) 

Năm 2020 25.000.000.000 

Năm 2021 5.000.000.000 

Tổng 30.000.000.000 

11. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Giao thông đường bộ. 

12. Dự kiến thời gian thực hiện: 2020-2021. 

13. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

14. Các thông tin khác: 

Các nội dung đề xuất đầu tư cụ thể: 

1. Thiết kế nâng cấp và cải tạo giao thông đoạn đường 

Căn cứ chức năng tuyến đường là đường phục vụ giao thông liên khu vực có 

tốc độ khá lớn. Nối liền các khu dân cư tập trung, các trung tâm công cộng có quy 

mô liên khu vực. Căn cứ theo TCXDVN104-2007, xác định quy mô là đường phố 

chính đô thị thứ yếu.  

Đề xuất quy mô xây dựng đoạn tuyến như sau: Đầu tư đảm bảo quy mô 

đường phố chính đô thị thứ yếu và phù hợp với điều kiện địa phương, cụ thể như sau: 

+ Bề rộng mặt đường: Bm = 2 x 10m=20,0m (Mở rộng trong dải phân cách 

giữa thêm 1 làn xe mỗi bên, Bmr=2x2,5m=5,0m);  

+ Bề rộng vỉa hè: Bvh = 2 x 10m=20m; 

+ Bề rộng dải phân cách: Bpc = 20m; 
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+ Bề rộng nền đường: Bn = 60m; 

+ Dốc ngang mặt đường: in =2%; 

+ Dốc ngang vỉa hè: ivh =2%; 

Giải pháp thiết kế chính: 

a) Bình diện:  

 Từ Km0 – Km0+811,33 có chiều dài L=811,33m. Tuyến đi trùng hoàn toàn 

với đường hiện hữu. 

b) Trắc dọc: 

- Thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường, cao độ các tuyến 

đường đồng cấp đấu nối theo quy hoạch được duyệt. 

- Điểm đầu tuyến giao với đường Hùng Vương và cuối tuyến giao đường 

Phan Châu Trinh dự kiến giao cùng mức. Cao độ các điểm khống chế này được 

lấy bằng cao độ tim đường hiện trạng để vuốt nối êm thuận. 

- Trắc dọc bám sát, tận dụng được tối đa đường cũ. 

c) Trắc ngang: 

 Quy mô bề rộng nền đường B= 10m(vỉa hè) +10m(mặt)+20m(dải phân 

cách)+10m(mặt)+10m(vỉa hè) = 60m. Trong đó: 

+ Bề rộng mặt đường : Bm = 2 x 10,0m = 20,0m (Mở rộng trong dải 

phân cách giữa thêm 1 làn xe mỗi bên, Bmr=2x2,5m=5m);  

+ Bề rộng vỉa hè: Bvh = 2 x 10m=20m; 

+ Bề rộng dải phân cách: Bpc = 20m; 

+ Bề rộng nền đường : Bn = 60m; 

+ Dốc ngang mặt đường: in =2%; 

+ Dốc ngang vỉa hè: ivh =2%; 

d) Nền đường: 

Nền đường đắp: Nền đường là nền đường đắp, được đắp bằng đất chọn lọc 

đầm chặt K95, riêng 50cm trên cùng đạt độ chặt K98. Trước khi đắp đất phải vét 

hữu cơ, bùn, cỏ rác, chiều dày trung bình 30cm và đánh cấp nếu cần.  

Nền đường đào: Đào nền, xử lý nền đất yếu, đào khuôn đường đến cao độ 

đáy lớp K98, lu lèn tăng cường đạt K95, sau đó đắp lớp K98 và thi công các lớp 

kết cấu áo đường. 

e) Mặt đường: 

Mặt đường sử dụng kết cấu mặt đường BTN trên các lớp móng CPĐD, theo 

tiêu chuẩn 22TCN 211-06. Căn cứ quy mô xây dựng của tuyến đường cũ đã xây 

dựng, nhằm khai thác đồng bộ hệ thống giao thông trong đô thị, kiến nghị phương 

án kết cấu áo đường như sau: 
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- Sử dụng mặt đường cấp cao A1 với mô đun đàn hồi Eyc ≥ 140; 

- Mô đun đàn hồi yêu cầu Ey/c  140 MPa được xác định dựa trên cấp 

đường.  

- Kết cấu áo đường bao gồm: 

+ Kết cấu làm mới gồm 2 lớp BTNC trên móng cấp phối đá dăm.  

f) Nút giao: 

- Các nút giao thiết kế dạng ngã ba, ngã tư giao bằng dạng kênh hóa, thiết kế 

nút giao bằng dạng đơn giản, tự điều khiển với bán kính bó vỉa thích hợp. 

g) Hạng mục an toàn giao thông: 

 - Tại vị trí đầu đường vào phía ngã tư nút Phan Châu Trinh bố trí một giàn 

thép treo các biển phân làn dòng xe (loại giá long môn) tại nút giao Phan Châu 

Trinh và Điện Biên Phủ và có các biển phân làn đặt ở bên phải tuyến trên vỉa hè; 

 - Bố trí hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông đường Phan 

Châu Trinh, đường Lê Thánh Tông và đường 129. 

- Bố trí biển báo, vạch sơn kẻ đường,… theo đúng Quy chuẩn quốc gia về 

báo hiệu đường bộ QCVN41:2016. 

h) Hạng mục hệ thống cấp nước tưới cây, hệ thống hào, hố ga kỹ thuật: 

+ Hệ thống tưới, xây dựng bể nước ngầm bằng bê tông cốt thép thể tích 

20m3 nằm trong lòng dãy phân cách, dùng bơm áp lực đẩy nước và đặt ống nước 

theo hệ thống mương kỹ thuật, phân chia nhánh và dùng bết quay, họng để tưới. 

+  Hào, hố ga mương kỹ thuật: Dùng hố, mương bê tông đúc sẵn phân đoạn 

đầu đặt mương ở giữa dãy phân cách, phân đoạn sau đặt sát mép hai bên bờ 

mương. 

i) Cầu đi bộ: 

Tại phân đoạn 2 sẽ bố trí 02 cầu bản mố nhẹ dành cho người đi bộ cắt ngang 

qua kênh có chiều dài cầu L=7,5m, bề rộng B=3,0m đặt tại vị trí gần trường tiều 

học Kim Đồng để thuận lợi cho việc đi bộ qua lại và đưa đón học sinh của người 

dân trong vùng. Cầu bản có kết cấu như sau: 

+ Quy mô: Vĩnh cửu bằng BTCT 

Kết cấu nhịp: Một nhịp dầm bản BTCT 30MPa (40x40)cm Lnhịp=7,5m. 

Mặt cắt ngang có 2 cuống dầm BTCT, khoảng cách giữa tim các dầm là 0,7m, 

dầm có chiều cao 45cm, chiều dày bản h=25cm. 

+ Kết cấu mố: Mố cầu dạng mố kê BTCT 25Mpa. 

+ Lan can tay vịn bằng thép không rỉ. 

k) Xử lý nền đất yếu: Phạm vi xử lý nền đất yếu từ nút giao thông đường 

Hùng Vương đến nút giao thông đường Hùng Thúc Kháng, có tổng chiều dài dự 

kiến L= 420m. Căn cứ tiêu chuẩn thiết kế, điều kiện địa chất khu vực dự án, quy 
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mô công trình, sau khi nghiên cứu tính toán sơ bộ giải pháp thiết kế nền đất yếu đề 

xuất Giải pháp sử dụng cọc đất – ximăng gia cố nền. 

l) Hạng mục cây xanh: 

+ Về mặt bằng xây dựng: Sẽ tận dụng hết khoảng trống giải phân cách chỉ 

đầu tư xây dựng cảnh quan kiến trúc. 

 + Đoạn đầu (từ nút giao thông đường Hùng Vương đến nút giao thông 

đường N24): Bề rộng dãy phân cách 19m, nút cổ chai rộng 8,5m. Dọc theo vỉa bồn 

dải phân cách, cách bó vỉa 1,5m, trồng cây Chà là trung đông tạo sự trang trọng và 

là hàng cây chủ lực cho công trình. Cây Chà là trung đông (thân cao từ 3-3,5m, 

tổng chiều cao 5-6m, đường kính gốc 30-40cm). Cây Chà là trung đông được gia 

cố bằng hệ thống khung sắt tránh nguy cơ đỗ ngã để đảm bảo sự an toàn cho người 

tham gia giao thông. Chà là Trung đông là loại cây có thân tròn bẹ cắt thành vãy 

truốc bao quanh thân, cành lá mọc cân đối và phân bố đều trên ngọn nên không 

ảnh hưởng đến tầm nhìn, không bị che khuất khi tham gia giao thông, khoảng cách 

giữa hai cây là 20m. Trên trục thẳng hàng trồng Chà là trung đông, xen giữa các 

cây Chà là là các cụm cây ngâu (cao 1-1,5m, đk tán 60cm) tạo sự tương phản thị 

giác mang lại sự sinh động cho hàng cây. 

+ Bên trong dải phân cách là các module cây xanh được tạo hình uốn lượn 

bắt mắt bởi các viền cây cắt tỉa và thảm cây nền với điểm nhấn là các cụm cây Cọ 

bạc. Cây chủ đạo của các module này là cụm 03 cây cọ Bạc (cao 1,2-1,5m), thảm 

nền trồng các loại cây như Bạch trinh biển, dứa vạn phát, cây lẻ bạn, chuỗi ngọc, 

lá phổi bò có màu sắc tương phản với màu cây cọ Bạc. Viền bên ngoài trồng cây 

Ắc ó, cây Hồng lộc và cây Trang đỏ để tách biệt các module với phần nền trồng 

thảm cỏ lá gừng. 

+ Hệ thống đường nội bộ lát gạch Terrazzo xuyên suốt từ đầu tới cuối dải 

phân cách rộng 1m. Đường nội bộ được bố trí tiệm cận với các đường cong của 

module cây xanh tạo nên sự hài hòa, uyển chuyển cho trục cảnh quan. Ngoài hệ 

thống đường nội bộ, bên trong dải phân cách còn bố trí các khoảng trống dừng 

chân, tập thể dục, ngạn cảnh cho người đi bộ. Tại điểm dừng chân, có các giàn hoa 

giấy che nắng và tạo điểm nhấn cho trục đường nội bộ này. 

- Đoạn giữa (bồn binh nút giao đường N24): Hệ thống cây xanh chủ yếu là 

các loại cây tạo hình thấp, bền, dễ chăm sóc và các thảm cây có màu sắc tương 

phản trên nền thảm cỏ xanh. Cây Ắc ó trồng đường viền theo hình diềm bo quanh 

bó vỉa bồn binh, bên trong tạo hình trang trí mô phỏng bông sen đang nở từ các 

viền cây Ắc ó, Chuỗi ngọc, Mắt ngọc, thảm cây Hồng lộc, phổi bỏ, hoa Giấy. 

Thảm nền trồng cỏ lá gừng. 

- Đoạn cuối (Nút giao thông đường N24 đến nút giao thông đường Phan 

Châu Trinh): Đoạn này có mương thoát nước ở giữa, bề rộng mương 9,4m, thành 

mương rộng 1m, chia dải phân cách thành hai dải cây xanh, mỗi dải rộng 3,5m. 
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Giữa khoảng đất này bố trí trồng cây Chà là trung đông làm chủ đạo, cây cách cây 

20m tạo thành hai đường thẳng song song từ đầu tuyến đến cuối tuyến. Xen kẽ 

giữa các cây Chà là trung đông là các cụm cây tạo hình như Ngâu, Hồng lộc, cây 

Tường vi và các cụm hoa lá màu cắt tải tạo hình. Đoạn trước trường tiểu học Kim 

Đồng xây dựng 02 cây cầu bắt qua mương tạo lối đi bộ cho phụ huynh và học sinh 

sang đường. Sát thành mương, trồng hàng cây Nguyệt quế rộng 40cm vừa che 

chắn tầm nhìn mương thoát nước, vừa tạo mùi thơm để át chế mùi khó chịu từ hệ 

thống thoát nước thải. 

- Khu vực vỉa hè: Trước đây do kinh phí dự án hạn hẹp, vỉa hè đã trồng cây 

Bàng Đài Loan đường kính gốc chỉ từ 3-5cm, đến nay một số cây đã chết và sâu 

bệnh phá hoại không đảm bảo mỹ quan và tương xứng với quy mô tổng thể của dự 

án. Để phù hợp với cảnh quan tổng thể của toàn khu vực nên thay thế cây Bàng 

Đài Loan hiện trạng thành cây Bằng Lăng Ổi có độ cao 4-5m, đường kính gốc từ 

18-20cm. Toàn bộ cây Bàng Đài Loan hiện trạng được đào bứng và đem về dâm 

trồng tại vườn ươm. Khu vực vỉa hè tại các khu điểm công cộng như trường trung 

cấp Asean tạo thảm xanh trồng cỏ, các cụm hoa lá màu, cây tạo hình và cây Bằng 

lăng ổi trồng bóng mát. 

m) Hạng mục điện trang trí: 

+ Cột đèn bát giác 22m nâng hạ 

Cột giàn đèn nâng hạ được thiết kế và chế tạo bởi HAPULICO 

INDUSTRY.,JSC hoặc các nhà sản xuất khác,.... có độ cao 22m. Đặc điểm nổi bật 

của cộ này đèn chiếu sáng được lắp đặt, thay thế, bảo dưỡng ở dưới thấp nên cực 

kỳ thuận tiện trong quá trình lắp đặt vận hành và bảo dưỡng với chi phí thấp và độ 

an toàn rất cao. 

+ Cấu trúc thân cột: 

 - Thân cột được thiết kế bao gồm các đoạn ống thép côn hình đa giác ghép 

lồng với nhau để đạt được chiều cao của cột, chiều dài của mỗi đoạn ống được 

chọn tối đa để số đoạn lồng là ít nhât. Cột được thiết kế theo Technical Reports 

No.7 với tải trọng gió được tính toán phù hợp vào từng địa điểm lắp dựng cột để 

tối ưu hóa kết cấu. 

- Vật liệu chế tạo thân cột theo tiêu chuẩn JIS 3101, các mối hàn theo tiêu 

chuẩn AWS D1.1 được thực hiện bởi công nghệ hàn tự động dưới lớp thuốc hoặc 

công nghệ hàn MIG/MAG trong môi trường bảo vệ bằng khí trơ 

- Toàn bộ cột được mạ kẽm nhúng nóng bảo vệ bề mặt theo tiêu chuẩn 

ASTM A123 hoặc tương đương. Có thể lựa chọn thêm phần sơn phủ bên ngoài 

sau khi mạ kẽm nhúng nóng theo màu sắc tùy chọn. 

+ Cột đèn chiếu sáng sân vườn 

Cột đèn được đúc bằng gang, thân cột được làm bằng thép dập định hình.  
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Thiết kế và chế tạo phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn BS 5649, TR7. Cột 

được tính toán thiết kế với sự trợ giúp của phần mềm tính cột chuyên dụng. 

- Vật liệu sử dụng cho cột đèn phù hợp với tiêu chuẩn JIS 3101, JIS 3106. 

- Cột được hàn dọc tự động trong môi trường khí bảo vệ CO2, phù hợp với 

tiêu chuẩn BS 5135, AWS D1.1 

- Thân cột được chế tạo liền, không nối ghép. 

- Cột được mạ nhúng kẽm nóng phù hợp với tiêu chuẩn BS 729, ASTM 

A123. 

- Chiều dày lớp mạ tối thiểu trên một mặt là 80μm. 

- Cột được sơn màu xanh rêu, cửa cột 250x70mm. 

2. Xây dựng cảnh quan kiến trúc tuyến đường 

Trong thiết kế các công trình giao thông về đường hay công trình hiện nay 

chưa được chú trọng về kiến trúc, chủ yếu là do kinh phí đầu tư và công năng sử 

dụng để đảm bảo giao thông chứ chưa đề cập đến cái đẹp của công trình. Xu thế 

phát triển xã hội và kinh tế vào lúc này các công trình xây dựng cần chú trọng  đến 

vấn đề thẩm mỹ công trình ngoài công năng khai thác sử dụng. Đây là một hướng 

suy nghĩ trong đầu tư xây dựng công trình hợp lý, đặc biệt các dự án giao thông tại 

khu đô thị cần phải đặt vấn đề này lên như một phần quan trọng trong kinh phí đầu 

tư bởi cái đẹp luôn tạo dấu ấn phát triển cho đô thị.  

Tam Kỳ là một khu thị tứ có bề dày lịch sử khá lâu đời, tuy nhiên việc xây 

dựng lên thành phố thì cũng trong thời gian ngắn, đặc biệt mới được đầu tư năm 

1997 đến nay. Hiện nay phía Bắc Tam Kỳ đã có xây dựng một quần thể Quảng 

trường mang dấu ấn và sự hài hòa cho thành phố, các vùng còn lại chưa có đầu tư 

một cảnh quan lớn. Vị trí công trình dự kiến đầu tư nằm ngay trên trục đường 

được đầu tư mới hiện đại sẽ nối với đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi nên 

việc đầu tư cảnh quan kiến trúc này là vô cùng hợp lý và rất cần thiết cho thành 

phố trong sự phát triển chung.  

Dọc theo suốt dự án được chia làm hai phần để thể hiện ý tưởng. Phần đoạn 

đầu có bề rộng lớn do đó có thể xây dựng những cây xanh. Phân đoạn sau có kênh 

dọc chạy giữa sẽ cho trồng các cụm cây hai bên bờ kênh. Ngoài ra dọc kênh sẽ xây 

dựng 02 cầu nhỏ đi bộ kết nối hai bên đường tại vị trí trường tiểu học Kim Đồng 

để thuận lợi cho việc đưa đón các cháu học sinh đi học của người dân trong khu 

vực. 

II. Ý kiến thẩm định nội bộ: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Việc đầu tư xây dựng dự án: Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đường 

Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ sẽ giải quyết tốt hơn về tổ chức giao thông, đáp 

ứng được lưu lượng xe ngày càng tăng trên tuyến đường trung tâm thành phố, 
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hoàn thiện hệ thống thoát nước, kết nối khu vực Đông - Tây. Đồng thời xây dựng 

cảnh quan kiến trúc trên tuyến đường sẽ tạo điểm nhấn du lịch cũng như mặt bằng 

để vui chơi sinh hoạt cho nhân dân trong vùng. 

2. Mục tiêu đầu tư:  

Việc đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông tốt hơn nhằm đảm bảo an 

ninh quốc phòng, tạo vị thế phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội cho thành phố Tam 

Kỳ, trong những năm qua, các dự án về quy hoạch phát triển giao thông đường bộ 

tổng thể cho toàn khu vực đã được triển khai, theo đó các dự án đã và đang được 

đầu tư xây dựng về kết cấu hạ tầng GTVT. 

Xây dựng trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ từ nút giao đường Hùng 

Vương đến nút giao đường Phan Châu Trinh, lý trình Km0 – Km0+811.33 để mở 

rộng thêm bề rộng mặt đường và giải quyết tốt an toàn giao thông, thoát nước. 

Nâng cao hiệu quả khai thác đường phố đô thị, tạo cảnh quan sinh thái xanh trong 

lòng thành phố, tạo được sự đồng bộ trong việc đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng của 

đô thị Tam Kỳ. Việc đầu tư này là mở rộng thêm làn xe cơ giới mỗi chiều thông 

hành từ 02 làn lên 03 làn để đáp ứng được tổ chức giao thông lưu lượng xe qua 

trên đoạn nối hai đường trục chính là đường Hùng Vương và Tam Kỳ, ngay tại 

trung tâm thành phố. Mặt khác việc xây dựng một cảnh quan kiến trúc cho đô thị 

là một vấn đề luôn được quan tâm của chính quyền cũng như của nhân dân và làm 

đẹp cho thành phố. Với diện tích giải phân cách của tuyến rất rộng do đó đồng 

thời việc mở rộng làn xe cũng nên tận dụng diện tích còn lại để thiết kế cảnh quan 

kiến trúc cho đoạn tuyến này. 

3. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình 

thẩm định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước. 

4. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực:  

Việc đầu tư dự án Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đường Điện Biên 

Phủ, thành phố Tam Kỳ là phù hợp với: 

- Quy hoạch điều chỉnh (TL1/500) đường Điện Biên Phủ, cảnh quan hai bên 

đường đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Bạch Đằng tại Quyết định số 

2376/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND thành phố Tam Kỳ với quy mô B= 

10m(vỉa hè) + 10m(mặt) + 20m(dải phân cách) + 10m(mặt) + 10m(vỉa hè) = 

60,0m.  

- Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

5. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 

Tuân thủ theo Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019.  
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6. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các quy định của nhà 

nước. 

b) Hình thức đầu tư: Nhà nước đầu tư. 

c) Phạm vi, địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: 

- Ngân sách tỉnh: 30.000.000.000 đồng. Phân kỳ đầu tư sử dụng nguồn vốn 

theo thời gian cụ thể: 

- Năm 2020: 25.000.000.000 đồng. 

- Năm 2021: 5.000.000.000 đồng. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 

gian tiến độ thực hiện dự án giai đoạn năm 2020-2021 là phù hợp. Vì, hoàn thành 

công trình trong năm 2020, nhằm hoàn chỉnh toàn bộ tuyến đường Điện Biên Phủ, 

thành phố Tam Kỳ dự kiến để chào mừng Đại hội Đảng các cấp lần thứ XIII, còn 

năm 2021 sẽ hoàn thành công tác quyết toán cho công trình. 

- Nội dung báo cáo cơ bản xác định sơ bộ, đánh giá, tính toán về hiệu quả xã 

hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

 III. Kiến nghị của cơ quan thẩm định: 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đảm bảo giao thông và trục cảnh 

quan đường Điện Biên Phủ, địa điểm: Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh QuảngNam cơ 

bản đáp ứng yêu cầu, kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, 

quyết định chủ trương đầu tư dự án ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT; 

- LĐ Ban (b/c); 

- Lưu: VP,KHKT.  
  

 GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

Đặng Bá Dự 
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