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#SoKyHieuVanBan
V/v góp ý hướng tuyến và dự kiến 
kinh phí bồi thường, GPMB và tái 

định cư dự án Đường nối từ cầu Bình 
Đào đến đường Võ Chí Công 

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:  Sở GTVT tỉnh Quảng Nam.

Theo đề nghị của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 
1584/SGTVT-QLCLCT ngày 03/6/2022 về việc tham gia góp ý hướng tuyến và 
dự kiến kinh phí bồi thường, GPMB và tái định cư dự án Đường nối từ cầu Bình 
Đào đến đường Võ Chí Công. Trên cơ sở nội dung làm việc ngày 14/6/2022 do 
lãnh đạo UBND huyện Thăng Bình chủ trì, với sự tham gia của lãnh đạo các 
phòng ban liên quan của huyện, lãnh đạo UBND xã Bình Đào, đơn vị tư vấn lập 
Báo cáo đề xuất chủ trương dự án này, UBND huyện tham gia góp ý một số nội 
dung như sau:

1. Đề xuất phương án hướng tuyến: UBND huyện Thăng Bình đề xuất lựa 
chọn Phương án 1 (bám theo đường hiện trạng), có chỉnh tuyến cục bộ đoạn 
gần cầu Bình Đào (trước trường THPT Nguyễn Thái Bình), để đảm bảo tiêu chuẩn 
cấp đường. Lý do không đề xuất Phương án 2 như sau: đoạn đường mới đi qua 
khu tái định cư cầu Bình Đào đang xây dựng, đi qua khu vực Chợ Trà Đóa Bình 
Đào đã được quy hoạch và đi qua đồi cát cao, ảnh hưởng đến phạm vi GPMB 
nhiều.

2. Mặt cắt ngang đề xuất: B nền đường = 10,5m (mặt đường) + 2x3,0m (vỉa 
hè) = 16,5m, bố trí mương dọc thoát nước 2 bên vỉa hè.

3. Dự kiến kinh phí bồi thường, GPMB và tái định cư: theo phương án 
tuyến và mặt cắt ngang đề xuất ở trên, thì dự kiến kinh phí bồi thường, GPMB và 
tái định cư là 59.019.810.000 đồng (theo Bảng dự toán kinh phí bồi thường, 
GPMB do Trung tâm phát triển quỹ đất và công nghiệp – dịch vụ huyện đề xuất 
kèm theo). 

Vậy, UBND huyện Thăng Bình kính tham gia góp ý, để Sở GTVT tỉnh 
Quảng Nam xem xét, đề xuất./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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