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V/v ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Đường nối cầu 
Bình Đào đi Võ Chí Công.

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

Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 721/QĐ-
UBND ngày 18/3/2022 về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định 
phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nguồn vốn ngân sách tỉnh khởi công 
giai đoạn 2023-2025, Sở Giao thông vận tải đã hợp đồng với Công ty cổ phần 
Đường Việt Quảng Nam để lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường 
nối cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công. 

Sở Giao thông vận tải đã nhận được góp ý phương án đầu tư và dự kiến kinh 
phí bồi thường, GPMB dự án của UBND huyện Thăng Bình tại Công văn số 
1102/UBND-KTHT ngày 21/6/2022, Sở Giao thông vận tải đã hoàn thiện hồ sơ 
và tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường nối 
cầu Bình Đào đến đường Võ Chí Công như sau:

1. Sự cần thiết đầu tư:
Tuyến Quốc lộ 14E có đoạn đầu tuyến từ Bình Minh (giao với ĐT.613B) đến 

đến thị trấn Hà Lam (giao Km970/QL.1) dài 9,0Km, có mặt đường rộng 5,5m, nền 
rộng 7,5m.

Hiện tại, chỉ có cầu Bình Đào (Km3+897/QL.14E) qua sông Trường Giang và 
đường hai đầu cầu đã được xây mới với bề rộng nền 9,0m, mặt 8,0m, còn lại là mặt 
đường rộng 5,5m. Trong số các đoạn còn lại chưa nâng cấp, mở rộng, có đoạn 
tuyến từ đường Võ Chí Công đến cầu Bình Đào có nhiều đoạn đường cong, nền 
đường nhỏ hẹp (nền 7,5m, mặt 5,5m), hạn chế khả năng lưu thông, có nguy cơ mất 
an toàn giao thông, Do vậy, trước mắt cần đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn này 
nhằm khắc phục hạn chế nêu trên và tăng cường, phát huy hiệu quả đầu tư của dự 
án cầu Bình Đào, kết nối giao thông thuận lợi đến đường Võ Chí Công là cần thiết.

2. Sự phù hợp với quy hoạch: 
Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018: Chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 14E từ QL.1 (tại 
thị trấn Hà Lam) đến ngã ba Bình Minh, huyện Thăng Bình thành đường tỉnh 
[sau khi Bộ Giao thông vận tải chuyển đoạn tuyến từ đường nối từ đường 129 
(nay là đường Võ Chí Công) đến QL.1 tại Cây Cốc thành QL.14E thay cho 
QL.14E đoạn từ QL.1 tại ngã tư Hà Lam đến Bình Minh], đến năm 2030 nâng 
cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

Hiện nay, quy hoạch xây dựng vùng huyện Thăng Bình giai đoạn đến năm 
2030 đang được Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, chưa được phê duyệt; theo bản 
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đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đang trình thẩm định, hướng tuyến QL.14E đoạn 
từ đường Võ Chí Công đến cầu Bình Đào đi theo đường hiện trạng.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn tuyến từ đường Võ Chí Công đến cầu Bình 
Đào được quy hoạch là đường cấp IV theo Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 
22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam. Theo Công văn số 1102/UBND-KTHT 
ngày 21/6/2022 của UBND huyện Thăng Bình, địa phương đề xuất quy mô mặt 
cắt ngang 16m=10,5m (mặt) + 2x3,0m (vỉa hè), quy mô này chỉ thực hiện khi có 
quy hoạch xây dựng đô thị của khu vực được phê duyệt.

3. Về quy mô đầu tư: 
Cải tạo, nâng cấp đường nối từ ĐT.619 (đường Võ Chí Công) đến cầu Bình 

Đào dài khoảng 2,1Km, với quy mô như sau:
- Cấp đường: Đường cấp V đồng bằng theo TCVN4054-2005, tốc độ thiết 

kế 40Km/h, riêng cắt ngang đường rộng 9,0m (mặt rộng 8,0m) để đồng bộ với 
bề rộng đường dẫn đầu cầu Bình Đào mới đã xây dựng. 

Lý do: Theo quy hoạch được duyệt đến thời điểm hiện nay, đoạn tuyến này 
được quy hoạch đường cấp IV. Tuy nhiên, do đoạn tuyến qua khu đông dân cư, 
việc cải tạo mở rộng nền mặt đường cơ bản bám theo đường hiện trạng, chỉ mở 
rộng đường cong nằm cục bộ một số vị trí, để hạn chế bồi thường, giải phóng 
mặt bằng, ổn định dân cư. Nếu chọn đường cấp IV đồng bằng thì yếu tố bình đồ 
sẽ không đạt, phải tăng bán kính đường cong nằm dẫn đến sẽ giải phóng mặt 
bằng rất nhiều, không đảm bảo tính khả thi.

- Về hướng tuyến: Cơ bản bám theo QL.14E hiện trạng, điểm đầu tại 
Km16+842/ĐT.619, điểm cuối nối vào đường dẫn cầu Bình Đào (mới) tại 
Km3+600/QL.14E.

- Mặt cắt ngang: Bn=9,0m =8,0m (mặt và lề gia cố) + 2x0,5m (lề đất).
- Kết cấu áo đường: Bê tông nhựa.
- Khổ cống bằng khổ nền đường.
- Xây dựng mương thoát nước dọc 2 bên tuyến.
- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng chiều dài 2,1Km.
4. Về tổng mức đầu tư dự kiến: 110 tỷ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, 

giải phóng mặt bằng, tái định cư khoảng 55,32 tỷ đồng.

Sở Giao thông vận tải kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- UBND huyện Thăng Bình; 
- Lưu: VT, QLCLCT (L).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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