
Phụ lục I
THÔNG NHẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 307/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Cải tạo, xây 
dựng hệ 
thống thoát 
nước mưa 
trên địa bàn 
quận Thanh 
Khê và Liên 
Chiểu (theo 
Tờ trình số 
4344/TTr-
UBND ngày 
04/7/2020)

- Cải tạo kết cấu tuyến cống 
thoát nước liên phường 
Xuân Hà, tuyến cống liên 
phường Tam Thuận và xử lý 
ngập úng khu vực trước 
trường Huỳnh Ngọc Huệ 
trên đường Hà Huy Tập 
nhằm đảm bảo an toàn cho 
người dân sinh sống dọc hai 
bên tuyến cống, xử lý thoát 
nước chống ngập úng cho 
khu vực.
- Xây dựng tuyến kênh thoát 
nước từ Khu công nghiệp 
Hòa Khánh đến sông Cu Đê 
(đoạn còn lại) nhằm đầu tư 
đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, 
khớp nối hệ thống thoát 
nước chống ngập úng cho 
khu vực.

a) Cải tạo kết cấu 
tuyến cống thoát 
nước liên phường 
Xuân Hà
b) Xử lý ngập úng 
khu vực trước Trường 
Huỳnh Ngọc Huệ trên 
đường Hà Huy Tập
c) Cải tạo kết cấu 
tuyến cống liên 
phường Tam Thuận 
(đi qua chợ Tân 
Chính)
d) Xây dựng tuyến 
kênh thoát nước từ 
Khu công nghiệp Hòa 
Khánh đến sông Cu 
Để (đoạn còn lại).

Dự án 
nhóm B, 
công 
trình hạ 
tầng kỹ 
thuật cấp 
I

314.055.098.000 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố.

Quận 
Thanh 
Khê, 
Liên 

Chiểu, 
thành 

phố Đà 
Nẵng.

Năm 
2020-
2021

Cần có các 
giải pháp thi 
công an toàn, 
không dàn 
trải, đảm bảo 
tiến độ, chất 
lượng, hạn 
chế ảnh 
hưởng đến 
hoạt động 
của khu dân 
cư.

2

Xây dựng 
Trạm xử lý 
nước thải 
Hòa Xuân 
(giai đoạn 3) 

- Đầu tư dự án Xây dựng 
Trạm xử lý nước thải Hòa 
Xuân (giai đoạn 3) nhằm 
mục đích xử lý nước thải lưu 
vực Hòa Cường (bao gồm 

- Đầu tư xây dựng 
mới Trạm xử lý nước 
thải với công suất xử 
lý 60.000 m3/ngày 
đêm (giai đoạn 3), bố 

Dự án 
nhóm B, 
công 
trình Hạ 
tầng kỹ 

590.147.314.000

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 

Quận 
Cẩm 
Lệ, 

thành 

Năm 
2020-
2023

Rà soát lại 
những bất 
cập, hạn chế 
của dự án đầu 
tư  giai đoạn 



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
(theo Tờ 
trình số 
4346/TTr-
UBND ngày 
04/7/2020)

Trạm bơm Khuê Trung, 
trạm bơm HC5 và lưu vực 
dọc đường 2/9 từ đường 
Phan Thành Tài đến đường 
Thăng Long) và chuyển tải 
toàn bộ nước thải từ Trạm 
xử lý nước thải Hòa Cường 
(hiện chưa đảm bảo chất 
lượng đầu ra theo quy định) 
về Trạm xử lý nước thải Hòa 
Xuân để xử lý; Lưu vực 
đường Thăng Long (từ cầu 
Tiên Sơn đến cầu Đỏ); Lưu 
vực Bắc Cẩm Lệ; Lưu vực 
Nam Cẩm Lệ; Lưu vực Ngũ 
Hành Sơn 1 (bao gồm: Lưu 
vực cửa xả Furama, Lưu vực 
từ sân bay Nước Mặn đến 
đường Phạm Hữu Nhật, Lưu 
vực đường Trần Hưng Đạo 
nối dài (đoạn từ cầu Tiên 
Sơn đến Trạm XLNT Ngũ 
Hành Sơn); Lưu vực Ngũ 
Hành Sơn 2 (Lưu vực dọc 
sông Cổ Cò từ đường Huyền 
Trân Công Chúa đến giáp 
tỉnh Quảng Nam); Lưu vực 
Đồng Nò; Lưu vực Hòa Hải 
(từ đường Mai Đăng Chơn 

trí mặt bằng chia 
thành 04 cụm modun, 
mỗi cụm modun với 
công suất 20.000 
m3/ngày đêm. Công 
nghệ xử lý theo mẻ 
(SBRb) 
- Đầu tư nâng cấp 
trạm bơm HC06, 
HC03 hiện trạng và 
tuyến ống dẫn từ cầu 
Nguyễn Tri Phương 
về trạm xử lý nước 
thải Hòa Xuân.

thuật cấp 
I

thành 
phố.

phố Đà 
Nẵng

1, 2 có giải 
pháp xử lý để 
nâng cao hiệu 
quả đầu tư 
giai đoạn 3.



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
đến đường Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa)

3

Xây dựng 
hệ thống thu 
gom nước 
thải riêng và 
các tuyến 
cống 
chuyển 
nước mưa 
về sông Hàn 
cho lưu vực 
từ đường 
Hồ Xuân 
Hương đến 
giáp tỉnh 
Quảng Nam 
(theo Tờ 
trình số 
4345/TTr-
UBND ngày 
04/7/2020)

Xây dựng hệ thống thu gom 
nước thải riêng cho lưu vực 
từ đường Hồ Xuân Hương 
đến giáp tỉnh Quảng Nam 
nhằm cải thiện tình trạng ô 
nhiễm môi trường do nước 
thải và nước mưa gây ra tại 
các bãi tắm thuộc khu vực 
phía Đông quận Ngũ Hành 
Sơn, nâng cao hiệu quả xử 
lý các trạm xử lý nước thải 
của thành phố thông qua 
việc thu gom và đưa nước 
thải có tải trọng ô nhiễm cao 
về trạm xử lý, thúc đẩy phát 
triển ngành du lịch dịch vụ 
khu vực ven biển phía Đông 
quận Ngũ Hành Sơn.

(i) Xây dựng hệ thống 
thu gom nước thải 
riêng cho lưu vực cửa 
xả Furama; (ii) Xây 
dựng hệ thống thu 
gom nước thải riêng 
cho lưu vực từ sân 
bay nước Mặn đến 
đường Phạm Hữu 
Nhật; (iii) Xây dựng 
hệ thống thu gom 
nước thải riêng cho 
lưu vực dọc sông Cổ 
Cò (từ đường Huyền 
Trân Công Chúa đến 
giáp tỉnh Quảng 
Nam); (iv) Xây dựng 
tuyến cống chuyển 
nước mưa về sông 
Hàn cho lưu vực cửa 
xả Furama; (v) Xây 
dựng tuyến cống 
chuyển nước mưa về 
sông Hàn cho lưu vực 
từ sân bay Nước Mặn 

Dự án 
nhóm B, 
công 
trình Hạ 
tầng kỹ 
thuật cấp 
I 

1.341.508.459.0
00

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố.

Quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn, 
thành 

phố Đà 
Nẵng

Năm 
2020-
2023

Cần có các 
giải pháp thi 
công an toàn, 
không dàn 
trải, đảm bảo 
tiến độ, chất 
lượng, hạn 
chế ảnh 
hưởng đến 
hoạt động 
của khu dân 
cư.



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
đến đường Phạm Hữu 
Nhật 

4

Tuyến ống 
thu gom 
nước thải 
đường 2/9 
(đoạn từ 
đường Phan 
Thành Tài 
đến đường 
Thăng 
Long) (theo 
Tờ trình số 
4343/TTr-
UBND ngày 
04/7/2020)

- Thu gom được toàn bộ 
nước thải từ đường Trần 
Quý Cáp đến cầu Tiên Sơn 
(gồm các phường: Thạch 
Thang, Hải Châu 1, Phước 
Ninh, Bình Hiên, Bình 
Thuận, Hòa Thuận Đông, 
Hòa Cường Bắc và Hòa 
Cường Nam) với cấp độ bảo 
vệ nguồn tiếp nhận là cấp 2 
theo Quy hoạch thoát nước 
thành phố Đà Nẵng đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 
2050 đã được phê duyệt tại 
Quyết định số 499/QĐ-
UBND ngày 31/01/2018.

Xây dựng tuyến ống 
thu gom, trạm bơm từ 
đường Phan Thành 
Tài đến hố ga 
HC3A/1-1 trên 
đường Thăng Long, 
gần cầu Nguyễn Tri 
Phương, cụ thể như 
sau:

- Đoạn 1: Xây dựng 
tuyến ống áp lực bằng 
HDPE DN560 dưới 
lòng đường Bình 
Minh 6, chiều dài 
khoảng 87m để 
chuyển tải nước thải 
từ trạm bơm SPS13 
về trạm bơm xây mới 
TB01; xây dựng trạm 
bơm TB01 và tuyến 
ống áp lực bằng 
HDPE DN630 dưới 
vỉa hè đường Bạch 
Đằng nối dài, chiều 
dài khoảng 700m để 
chuyển tải nước thải 

Dự án 
nhóm B, 
công 
trình Hạ 
tầng kỹ 
thuật cấp 
I 

168.284.980.000 

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố

Quận 
Hải 

Châu 
và Cẩm 

Lệ - 
Thành 
phố Đà 
Nẵng

Năm 
2020-
2023

Cần có các 
giải pháp thi 
công an toàn, 
không dàn 
trải, đảm bảo 
tiến độ, chất 
lượng, hạn 
chế ảnh 
hưởng đến 
hoạt động 
của khu dân 
cư.



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
từ trạm bơm SPS13 
và lưu vực cống hộp 
B=2000 trên đường 
Phan Thành Tài về 
tuyến cống số 1, sau 
đó vào trạm bơm 
nước thải dưới chân 
cầu Trần Thị Lý (đã 
thi công).
- Đoạn 2: Xây dựng 
tuyến ống áp lực 
DN800 đi qua khu 
vực Đảo Xanh sau đó 
đi theo vỉa hè phía 
Đông đường ven sông 
trong khu vực công 
viên Đông Nam đài 
tưởng niệm đến tuyến 
cống số 2, chiều dài 
khoảng 1.665m.
- Đoạn 3: Xây dựng 
trạm bơm TB02 và 
tuyến ống áp lực 
DN900 đi dọc đường 
Thăng Long, chiều 
dài khoảng 2.875m.
- Đoạn 4: Xây dựng 
tuyến ống tự chảy 
DN900 đi dọc đường 



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
Thăng Long, chiều 
dài khoảng 705m.

5

Trạm trung 
chuyển rác 
thải khu vực 
Ngũ Hành 
Sơn(theo Tờ 
trình số 
3562/TTr-
UBND ngày 
03/6/2020)

Đầu tư Trạm trung chuyển 
rác thải khu vực Ngũ Hành 
Sơn nhằm phục vụ tập kết và 
trung chuyển rác thải cho 
khu vực quận Ngũ Hành 
Sơn, tạo giải pháp trung 
chuyển rác thải hiệu quả tiến 
tới đồng bộ và hoàn thiện 
mạng lưới thu gom rác thải 
trên toàn địa bàn thành phố, 
giải quyết các vấn đề về vệ 
sinh môi trường, cảnh quan 
khu vực tại các điểm tập kết 
rác tạm, các trạm trung 
chuyển hiện trạng, phù hợp 
với định hướng hoàn thiện 
hạ tầng và cơ giới hóa công 
tác thu gom rác thải trên địa 
bàn thành phố.

Đầu tư xây dựng 
Trạm trung chuyển 
rác thải khu vực Ngũ 
Hành Sơn (công suất 
hoạt động 200 tấn rác 
thải/ngày, sử dụng 
công nghệ ép ngang). 
Bao gồm các hạng 
mục cơ bản: 
- Nhà xưởng: Chiều 
cao công trình 11m, 
diện tích sàn xây 
dựng 1.802 m2, sử 
dụng kết cấu móng, 
khung, sàn, sàn mái 
BTCT; ốp, lát gạch 
granite cho nhà điều 
hành; Tường xây 
gạch không nung, trát 
vữa xi măng, lăn sơn; 
Cửa đi, cửa sổ khu 
nhà điều hành khung 
nhựa lõi thép - kính 
(hoặc nhôm - kính); 
Hệ thống cấp điện, 
cấp thoát nước, 
PCCC và hạ tầng 

Dự án 
nhóm B, 
công 
trình 
HTKT 
cấp II

137.658.878.000

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố

Phường 
Hòa 
Hải, 
quận 
Ngũ 
Hành 
Sơn, 
thành 

phố Đà 
Nẵng

Năm 
2020-
2023

Nghiên cứu 
lựa chọn 
công nghệ 
tiên tiến, 
phù hợp; bố 
trí đảm bảo 
khoảng cách 
ly vệ sinh 
môi trường 
theo quy 
định; tổ 
chức lấy ý 
kiến và tạo 
sự đồng 
thuận trong 
quá trình 
triển khai 
thực hiện dự 
án.



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
thông tin liên lạc khác 
cho toàn khu đi kèm. 
- Hạ tầng kỹ thuật 
ngoài nhà: Sân bê 
tông, giao thông nội 
bộ, tường rào cổng 
ngõ, cây xanh.
- Trang thiết bị, gồm:
+ Thiết bị phục vụ 
trung chuyển rác và 
xử lý rác thải cồng 
kềnh.
+ Các hạng mục bảo 
vệ môi trường như 
thu gom, xử lý khí 
thải, nước thải.

6

Trạm trung 
chuyển rác 
thải khu vực 
Cẩm Lệ 
(theo Tờ 
trình số 
3563/TTr-
UBND 
ngày 
03/6/2020)

Đầu tư Trạm trung chuyển 
rác thải khu vực Cẩm Lệ 
nhằm phục vụ tập kết và 
trung chuyển rác thải cho 
khu vực quận Cẩm Lệ, tạo 
giải pháp trung chuyển rác 
thải hiệu quả tiến tới đồng 
bộ và hoàn thiện mạng lưới 
thu gom rác thải trên toàn 
địa bàn thành phố, giải 
quyết các vấn đề về vệ sinh 
môi trường, cảnh quan khu 
vực tại các điểm tập kết rác 

Đầu tư xây dựng 
Trạm trung chuyển 
rác thải khu vực Cẩm 
Lệ (công suất hoạt 
động 200 tấn rác 
thải/ngày, sử dụng 
công nghệ ép ngang). 
Bao gồm các hạng 
mục cơ bản: 
- Nhà xưởng: Chiều 
cao công trình 11m, 
diện tích sàn xây 
dựng 1.610 m2, sử 

Dự án 
nhóm B, 

công 
trình 

HTKT 
cấp II

137.112.964.000

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố

Phường 
Hòa 

Xuân, 
quận 
Cẩm 
Lệ, 

thành 
phố Đà 
Nẵng

Năm 
2020-
2023

Nghiên cứu 
lựa chọn 
công nghệ 
tiên tiến, 
phù hợp; bố 
trí đảm bảo 
khoảng cách 
ly vệ sinh 
môi trường 
theo quy 
định; tổ 
chức lấy ý 
kiến và tạo 



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
tạm, các trạm trung chuyển 
hiện trạng, phù hợp với định 
hướng hoàn thiện hạ tầng và 
cơ giới hóa công tác thu 
gom rác thải trên địa bàn 
thành phố.

dụng kết cấu móng, 
khung, sàn, sàn mái 
BTCT; ốp, lát gạch 
granite cho nhà điều 
hành; Tường xây 
gạch không nung, trát 
vữa xi măng, lăn sơn; 
Cửa đi, cửa sổ khu 
nhà điều hành khung 
nhựa lõi thép - kính 
(hoặc nhôm - kính); 
Hệ thống cấp điện, 
cấp thoát nước, 
PCCC và hạ tầng 
thông tin liên lạc khác 
cho toàn khu đi kèm. 
- Hạ tầng kỹ thuật 
ngoài nhà: Sân bê 
tông, giao thông nội 
bộ, tường rào cổng 
ngõ, cây xanh.
- Trang thiết bị, gồm:
+ Thiết bị phục vụ 
trung chuyển rác và 
xử lý rác thải cồng 
kềnh.
+ Các hạng mục bảo 
vệ môi trường như 

sự đồng 
thuận trong 
quá trình 
triển khai 
thực hiện dự 
án.



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
thu gom, xử lý khí 
thải, nước thải.
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Hoàn thiện 
tuyến 
đường gom 
dọc hai bên 
đường tránh 
Nam hầm 
Hải Vân 
(đoạn Hòa 
Liên đến 
Túy Loan) 
(theo Tờ 
trình số 
4177/TTr-
UBND ngày 
29/6/2020)

Hoàn thiện tuyến đường 
gom dọc hai bên đường 
tránh Nam hầm Hải Vân 
(đoạn Hòa Liên đến Túy 
Loan) nhằm hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật, kết 
nối giao thông giữa các xã 
Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa 
Nhơn, các khu dân cư dọc 
đường Hồ Chí Minh và các 
dự án khu công nghiệp, khu 
công nghệ cao, khu 
logistics... đáp ứng nhu cầu 
giao thông hiện tại và tương 
lai, đảm bảo công tác cứu 
hộ, cứu nạn, ứng phó với 
thiên tai lũ lụt và tăng cường 
củng cố quốc phòng an ninh 
của khu vực, tạo đà phát 
triển kinh tế xã hội của 
huyện Hòa Vang nói riêng 
và thành phố Đà Nẵng nói 
chung

a) Đối với đoạn 
đường gom hai bên 
đoạn từ nút giao Hòa 
Liên đến đường 
Hoàng Văn Thái:
- Tận dụng toàn bộ 
kết cấu mặt đường và 
lề đường phía gần 
đường cao tốc của 
đường gom do Bộ 
Giao thông Vận tải đã 
đầu tư; mở rộng vỉa 
hè còn lại từ 
Blề=0,75m lên 
Blề=5,0m. Mặt cắt 
ngang đường gom sau 
khi hoàn thành:
+ Bề rộng nền đường: 
Bnền=13,25m
+ Bề rộng mặt đường 
(tận dụng): 
Bmặt=7,5m
+ Lề đất gần đường 
cao tốc (tận dụng):

Blề=0,75m

Dự án 
nhóm B, 

công 
trình giao 

thông, 
cấp II

502.657.000.000

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố

Huyện 
Hòa 

Vang, 
thành 

phố Đà 
Nẵng

Năm 
2020-
2025

Khớp nối 
đồng bộ hạ 
tầng kỹ thuật 
(san nền, giao 
thông, thoát 
nước, ….) với 
khu dân cư 
hiện trạng 
dọc tuyến 
đường.



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
+ Vỉa hè phía nhà dân 
(mở rộng): 
Bvh=5,0m  
- Đầu tư hệ thống hạ 
tầng trên phạm vi vỉa 
hè mở rộng (hệ thống 
thoát nước dọc, 
ngang; bó vỉa; cây 
xanh; điện chiếu 
sáng; lát gạch 
Terrazzo vỉa hè).
b) Đối với đoạn 
đường gom hai bên 
đoạn từ đường Hoàng 
Văn Thái đến nút giao 
Túy Loan:
- Tận dụng toàn bộ 
kết cấu mặt đường và 
lề đường phía gần 
đường cao tốc của 
đường gom do Bộ 
GTVT đã đầu tư; mở 
rộng mặt đường từ 
Bmặt=7,5m thành 
Bmặt=10,5m; mở 
rộng vỉa hè còn lại từ 
Blề=0,75m lên 
Blề=5,0m. Mặt cắt 
ngang đường gom sau 



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
khi hoàn thành:
+ Bề rộng nền đường: 
Bnền=16,25m
+ Bề rộng mặt đường 
(tận dụng 7,5m, mở 
rộng 3m): 
Bmặt=10,5m
+ Lề đất gần đường 
cao tốc (tận dụng): 
Blề=0,75m
+ Vỉa hè phía nhà dân 
(mở rộng): 
Bvh=5,0m  
- Kết cấu mặt đường 
mở rộng: Mô-đun đàn 
hồi yêu cầu 
Eyc≥155Mpa, kết cấu 
mặt đường:
+ Bê tông nhựa chặt 
BTNC 12,5 dày 6cm.
+ Bê tông nhựa chặt 
BTNC 19 dày 7cm.
+ Nhựa thấm bám 
1,0kg/m2.
+ Cấp phối đá dăm 
Dmax25mm lớp trên 
dày 25cm.
+ Cấp phối đá dăm 
Dmax37.5mm lớp 



TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư

Nhóm 
dự án, 

loại, cấp 
công 
trình

Tổng mức đầu 
tư (đồng)

Cơ cấu 
nguồn 

vốn

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

dự án

Thời 
gian, 

tiến độ 
thực 
hiện 

Một số lưu ý 
trong quá 
trình triển 
khai thực 

hiện
dưới dày 25cm.
- Đầu tư hệ thống hạ 
tầng trên phạm vi vỉa 
hè mở rộng (hệ thống 
thoát nước dọc, 
ngang; bó vỉa; cây 
xanh; điện chiếu 
sáng; lát gạch 
Terrazzo vỉa hè).
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Dự án 
Doanh trại 
Hải đội dân 
quân 
thường trực 
(Tờ trình số 
451/TTr-
UBND ngày 
04/7/2020)

177.039.110.000

Nguồn 
vốn 
ngân 
sách 
thành 
phố

Năm 
2020-
2022


