
 

 
 

Phụ lục III 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

CẦU PHONG THỬ TRÊN TUYẾN ĐT.609 

(Kèm theo Nghị quyết số   /NQ-HĐND ngày 18/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

1. 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. 

 2. 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. 

3. Nhóm dự án: B 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm 

tỷ đồng).  

5. Nguồn đầu tư: Ngân sách tỉnh.  

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.. 

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

 


