
 UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HẢI DƯƠNG  
  

Số:          /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

         Hải Dương, ngày        tháng 12 năm 2021 
 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị quyết định chủ trương Đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 

390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh 
  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 năm 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Thực hiện Thông báo ý kiến Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp ngày 

27 tháng 12 năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 

390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh; 

 Trên cơ sở Báo cáo số 2322/SKHĐT-KTN ngày 10 tháng 12 năm 2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp 

đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh, Văn phòng 

UBND tỉnh đã xin ý kiến các Thành viên UBND tỉnh đối với nội dung trên. Sau 

khi thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 

quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ 

cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh với những nội dung chính như sau: 

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh 

đến cầu Quang Thanh. 

2. Dự án nhóm: B. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Hải Dương. 

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Hải Dương. 
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5. Cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Hải Dương. 

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương. 

7. Hình thức đầu tư: Công trình cải tạo nâng cấp. 

8. Mục tiêu đầu tư 

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang 

Thanh nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông trong khu vực, đảm bảo an 

toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải ngày càng tăng cao từ 

Quốc lộ 5 (tỉnh Hải Dương) đến Quốc lộ 10 (thành phố Hải Phòng), đặc biệt khi 

cầu Quang Thanh và đường nối từ cầu Quang Thanh đến đường tỉnh 390 chính 

thức vận hành và nút giao kết nối đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với 

đường tỉnh 390 huyện Thanh Hà được đầu tư xây dựng; góp phần hoàn thiện hạ 

tầng giao thông khu vực theo quy hoạch; tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Hà nói riêng và tỉnh 

Hải Dương nói chung.   

9. Nội dung và quy mô đầu tư 

9.1. Phạm vi và hướng tuyến:  

- Phạm vi: Điểm đầu tại Km30+097/đường tỉnh 390 (tiếp nối với Dự án 

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn Km26+600-Km30+300,3 do UBND 

huyện Thanh Hà đang thực hiện) thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh 

Hà; điểm cuối Km35+181,37/đường tỉnh 390 (tiếp nối với nút giao đường dẫn 

cầu Quang Thanh với đường tỉnh 390) thuộc địa phận xã Thanh Cường, huyện 

Thanh Hà. Tổng chiều dài tuyến khoảng 5,08km (trong đó bao gồm cầu Hợp 

Thanh dài khoảng 374m). 

- Hướng tuyến: Hướng tuyến theo đường tỉnh 390 hiện có, trong đó: Mở 

rộng xây dựng thêm 01 đơn nguyên cầu Hợp Thanh bên trái tuyến (đoạn từ 

Km30+097 đến Km31), tim cầu mới cách tim cầu cũ khoảng 16,5m, đoạn từ 

Km31 đến cuối tuyến (Km35+187,37) mở rộng đường tỉnh 390 hiện trạng phù 

hợp với quỹ đất hiện có và hạn chế ảnh hưởng đến GPMB. 

9.2. Nội dung và quy mô đầu tư 

Cải tạo, mở rộng tuyến đường theo quy mô đường cấp III đồng bằng 

(TCVN 4054-2005), vận tốc thiết kế từ 60km/h-80km/h với Bnền =12m gồm 

mặt đường rộng 7,0m + lề gia cố 2x 2m + lề đất 2x 0,5m. 

Xây dựng mới 01 đơn nguyên cầu bằng BTCT và BTCT DUL theo tiêu 

chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVT 11823-2017. Mặt cắt ngang cầu bằng cầu 

hiện tại với Bcầu=7m gồm 01 làn xe cơ giới 3,5m; 01 làn xe hỗn hợp 2,0m; gờ 

chắn cầu  2x05m=1,0m; dải an toàn cho xe cơ giới là 0,5m. 
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Thiết kế các nút giao với đường hiện trạng bằng nút giao bằng, tổ chức 

giao thông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông theo quy định.  

Thiết kế các cống ngang thoát nước tại các vị trí cần thoát nước lưu vực 

và tại các vị trí cắt qua kênh, mương, thủy lợi; đối với đoạn qua các khu dân cư 

bố trí hệ thống rãnh dọc hoặc cống tròn theo từng đoạn để thu nước mặt đường. 

- Xây dựng hoàn trả các công trình hạ tầng bị ảnh hưởng bởi dự án (thông 

tin liên lạc, điện, kênh mương,…). 

10. Địa điểm thực hiện: Thuộc địa bàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải 

Dương. 

11. Tổng mức đầu tư: 421.190.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai 

mươi mốt tỷ, một trăm chín mươi triệu đồng) 

Trong đó: 

           - Chi phí xây dựng: 261.930.000.000    đồng; 

           - Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác:      39.290.000.000    đồng; 

           - Chi phí bồi thường GPMB (tạm tính): 81.680.000.000    đồng; 

           - Chi phí dự phòng:   38.290.000.000    đồng. 

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025.   

13. Thời gian thực hiện dự án: Trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế 

hoạch vốn cấp hàng năm. 

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

  
Nơi nhận:  

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
- Hội đồng nhân dân tỉnh; (để trình duyệt) 

- Thường trực Tỉnh ủy; (để báo cáo) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT,TNMT, NN&PTNT; 

- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (40b). 

 

 

 

 

 
 
 

Triệu Thế Hùng 
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