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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 9 

 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 
Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

 Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 
10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng 
năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng 
dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 
tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây 
dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí nhà nước giai đoạn 2016-
2020;  

Xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ 
trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định; Báo cáo 
thẩm tra số 24/BCTT-KTNS ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của  đại biểu Hội đồng nhân dân 
tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung chủ trương 
đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định, như sau: 
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I. Phê duyệt chủ trương đầu tư 07 Dự án 

1. Dự án: Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến 
cổng sân bay Phù Cát); 

2. Dự án: Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn; 

3. Dự án: Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía 
Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 – Km143+787; 

4. Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành; 

5. Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu 
Thiện Chánh; 

6. Dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao 
thông vận tải Bình Định và các khu vực liền kề, phường Quang Trung, thành 
phố Quy Nhơn; 

7. Dự án: Hạ tầng kỹ thuật phân Khu số 5 và số 8 (giai đoạn 2), thuộc 
Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. 

( Có phụ lục 1,2,3,4,5,6,7 kèm theo) 

II. Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư 02 Dự án 

1. Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm Văn Tương đến 
Quốc lộ 19 mới); 

2. Dự án: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. 

( Có phụ lục 8, 9  kèm theo) 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết. 

 Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XII Kỳ 
họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2019./. 

 CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

  Nguyễn Thanh Tùng 
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PHỤ LỤC 01 

Dự án: Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát  
(đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát) 

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

 
 

1. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Cấp phê duyệt dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh. 

4. Mục tiêu đầu tư: 

- Kết nối đồng bộ đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát 
và mạng lưới giao thông quốc gia: hệ thống Quốc lộ1, QL19, QL19B,..., Cảng 
hàng không sân bay Phù Cát, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Khu 
kinh tế Nhơn Hội nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung; 

- Cùng với QL19, QL19B tuyến đường sẽ  kết nối thành phố Quy Nhơn, khu 
kinh tế Nhơn Hội, đô thị Cát Tiến với sân bay Phù Cát. Hình thành đường vành đai 
kết nối các đô thị thành phố Quy Nhơn, Khu kinh tế Nhơn Hội, đô thị Cát Tiến và 
thị xã An Nhơn; 

- Có vai trò quan trọng góp phần điều tiết đảm bảo giao thông trong 
trường hợp Quốc lộ 1, QL19 bị ách tắc; 

- Hoàn thiện mạng lưới giao thông của huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn; 
từng bước triển khai các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, khai thác quỹ đất 
các Khu dân cư, dịch vụ, du lịch và vận chuyển hàng hóa phát huy lợi thế của 
vùng kinh tế biển, thu hút nhà đầu tư vào khu kinh tế Nhơn Hội; 

- Tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

5. Phạm vi và quy mô đầu tư:  

Điểm đầu dự án: Tại điểm giao của đường trục Khu kinh tế nối dài đang 
xây dựng với Quốc lộ 1 (ngã tư Gò Găng), Điểm cuối dự án: Cổng sân bay Phù 
Cát với chiều dài tuyến: L = 1,6 km. 

- Cấp đường: Đường cấp III, đồng bằng (TCVN 4054-2005). 

- Vận tốc thiết kế: Vtt: 60 km/h. 

- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường Bnền = 30,0m. 

+ Bề rộng mặt đường, dải phân cách và dải an toàn Bmặt = 20,0m  

+ Bề rộng vỉa hè Bvh = 10,0m. 

6. Nhóm dự án: Nhóm B 
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7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 273.103.000.000 đồng (Trong quá 
trình thực hiện dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng vốn dự án theo Nghị 
quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP 
ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ).   

8. Cơ cấu nguồn vốn:  

a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và các 
nguồn vốn hợp pháp khác. 

b) Mức vốn bố trí: Trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ số 89/NQ-
CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 và số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017, dự 
án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay 
Phù Cát) thực hiện tiết kiệm chi 10%, bố trí 90% trên tổng mức đầu tư dự án 
(với dự kiến tổng mức đầu tư của Chủ đầu tư, phần ngân sách nhà nước do tỉnh 
quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ bố trí cho dự án là 245.792.700.000 
đồng). 

c) Khả năng cân đối các nguồn vốn 

Nguồn vốn cho dự án được cân đối từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 – 
2020 và sau năm 2020, cụ thể như sau: 

- Nguồn đấu giá cấp quyền sử dụng Quỹ đất 02 bên đường dự án (đoạn từ 
Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát) sau khi đã bố trí tái định cư (nếu có).  

- Nguồn đấu giá cấp quyền sử dụng Quỹ đất của dự án Khu đô thị du lịch 
sinh thái Nhơn Hội sau khi đã bố trí đủ cho dự án dự án đường trục Khu kinh tế nối 
dài đoạn Km4+00 – Km18+500 và dự án Tuyến đường trung tâm lõi đô thị 
thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội. 

- Quỹ phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển quỹ đất; nguồn 
vượt thu (nếu có). 

9. Địa điểm thực hiện dự án: thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023. 

11. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn: Giao thông vận tải./. 
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PHỤ LỤC 02 

Dự án: Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn 
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

1. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Cấp phê duyệt dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh. 

4. Mục tiêu đầu tư: 

Mở thêm một cửa ngõ kết nối với hệ thống giao thông từ trung tâm thành 

phố Quy Nhơn đến Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa. Nối 

kết các đường trục chính như: đường Quốc lộ 1D, đường Hùng Vương, đường 

Điện Biên Phủ và Đại lộ Nguyễn Tất Thành. 

 Hoàn thiện hệ thống giao thông nhằm giải quyết vấn đề lưu lượng giao 

thông trong tương lai của thành phố, là tiền đề phát triển kinh tế xã hội khu vực. 

Tăng cường năng lực cạnh tranh của thành phố Quy Nhơn, thu hút nguồn vốn 

đầu tư trong và ngoài nước, thay đổi bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.  

Giải quyết các vấn đề xã hội như tăng thu nhập, giải quyết công ăn việc 

làm cho người dân, cải thiện môi trường sinh thái.... 

5. Phạm vi và quy mô đầu tư:  

 Điểm đầu dự án từ Giáp ngã ba giữa đường Hoàng Văn Thụ và đường Ngô 

Mây đến điểm cuối dự án giáp với đường Điện Biên Phủ thuộc Khu Đô thị - Du 

lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn với chiều dài tuyến 

L = 1,5km, đi qua địa bàn phường Quang Trung & Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. 

- Cấp đường: Đường phố chính thứ yếu theo TCXDVN 104:2007 

- Vận tốc thiết kế: Vtt: 60 km/h. 

- Bề rộng nền đường: Bnền = 33m 

+ Bề rộng mặt đường, dải phân cách giữa và dải an toán: Bmặt = 24m 

+ Bề rộng vỉa hè: Bvh = 9,0m (riêng đoạn qua núi giảm vỉa hè Bvh=7,0m) 

 - Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.  

6. Nhóm dự án: Nhóm B 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 396.610.000.000 đồng (Trong quá 

trình thực hiện dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng vốn dự án theo Nghị 

quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP 

ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ).   
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8. Cơ cấu nguồn vốn:  

a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và các 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

b) Mức vốn bố trí: Trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ số 89/NQ-

CP ngày 10/10/2016 và số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017, dự án Đường Ngô Mây 

nối dài, thành phố Quy Nhơn thực hiện tiết kiệm chi 10%, bố trí 90% trên tổng 

mức đầu tư dự án (với dự kiến tổng mức đầu tư của Chủ đầu tư, phần ngân sách 

nhà nước do tỉnh quản lý các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ bố trí cho dự án là 

356.949.000.000 đồng). 

c) Khả năng cân đối các nguồn vốn 

- Nguồn cấp quyền sử dụng đất Khu Đô thị  – Du lịch – Văn hóa – Thể 

thao hồ Phú Hòa, Quỹ đất 02 bên đường sau khi đã bố trí tái định cư (nếu có) 

- Quỹ phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển quỹ đất; nguồn 

vượt thu (nếu có) 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023. 

11. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn: Giao thông vận tải./. 
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PHỤ LỤC 03 

Dự án: Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây 
tỉnh (ĐT.638) đoạn Km137+580 – Km143+787 

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 
 

1. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Cấp phê duyệt dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh. 

4. Mục tiêu đầu tư: 

Cụ thể hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của Khu Đô thị mới Long 
Vân – Long Mỹ. Khớp nối đồng bộ giữa khu vực xây mới, khu vực hiện có và 
các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực để đảm bảo đồng bộ về tổ chức giao 
thông và hạ tầng kỹ thuật. Giải quyết chống ngập úng đoạn tuyến Quốc lộ 1 
đoạn qua khu vực phường Trần Quang Diệu. 

 Hoàn thiện hệ thống giao thông nhằm giải quyết vấn đề lưu lượng giao 
thông trong tương lai của thành phố, là tiền đề phát triển kinh tế xã hội khu vực. 
Tăng cường năng lực cạnh tranh của thành phố Quy Nhơn, thu hút nguồn vốn đầu 
tư trong và ngoài nước, thay đổi bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.  

Giải quyết các vấn đề xã hội như tăng thu nhập, giải quyết công ăn việc 
làm cho người dân, cải thiện môi trường sinh thái... 

5. Phạm vi và quy mô đầu tư:  

* Đoạn 1: Kết nối Quốc lộ 1A với ĐT. 638 (Đường ĐS1 theo quy hoạch). 

- Điểm đầu giáp với đường Quốc lộ 1 (tại Km1230+170), điểm cuối giáp 
với đường ĐT.638 với chiều dài đoạn tuyến L = 1,200Km. 

- Xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch Khu Đô thị mới Long Vân – Long Mỹ. 

- Bề rộng nền đường: Bnền = 24,0m 

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 12,0m 

+ Bề rộng vỉa hè Bvh = 12,0m. 

* Đoạn 2: Đường vành đai phía Đông khu đô thị mới Long Vân – Long 
Mỹ (đoạn từ ĐT.638 đến đường ĐS4). 

- Điểm đầu tại điểm giao với đường ĐT.638 tại lý trình Km137+806, 
điểm cuối giáp với đường ĐS4 (đoạn tuyến qua núi Vũng Chua theo Quy hoạch 
chi tiết 1/2.000 đã phê duyệt) với chiều dài đoạn tuyến L = 3,117Km. 

- Bề rộng nền đường  : Bnền =  9,0 m. 

+ Bề rộng mặt đường  : Bmặt =  7,0 m.  

+ Bề rộng lề đất   : Blđ = 2,0m. 

+ Bố trí hệ thống thoát nước theo địa hình hiện trạng 
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6. Nhóm dự án: Nhóm B 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 153.579.000.000 đồng (Trong quá 
trình thực hiện dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng vốn dự án theo Nghị 
quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP 
ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ).   

8. Cơ cấu nguồn vốn:  

a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 
2016 – 2020, giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

b) Mức vốn bố trí: Trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ số 89/NQ-
CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 và số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017, dự 
án Tuyến đường trục Đông – Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh 
(ĐT.638) đoạn Km137+580 – Km143+787 thực hiện tiết kiệm chi 10%, bố trí 
90% trên tổng mức đầu tư dự án (với dự kiến tổng mức đầu tư của Chủ đầu tư, 
phần ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ bố trí 
cho dự án là 138.221.100.000 đồng). 

c) Khả năng cân đối các nguồn vốn 

- Nguồn cấp quyền sử dụng đất Khu B1, B2 Khu Đô thị mới Long Vân. 

- Nguồn vốn hợp pháp khác. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023. 

11. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn: Giao thông vận tải./. 
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PHỤ LỤC 04 

Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành 
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

1. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Cấp phê duyệt dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh. 

4. Mục tiêu đầu tư: 

- Triển khai thực hiện dự án góp phần hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển 
của cả nước. 

- Từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của tỉnh Bình 
Định, đặc biệt là tuyến hành lang ven biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và 
khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực.  

- Hình thành tuyến đường cứu hộ, cứu nạn nhân dân ven biển trong mùa 
mưa bão và kịp thời ứng phó với công tác an ninh, quốc phòng.  

5. Phạm vi và quy mô đầu tư:  

Điểm đầu tại Km37+628 tuyến ĐT.639 (giáp điểm cuối dự án Đường ven 
biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi), thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, 
Điểm cuối: Giáp tuyến đường nuôi tôm công nghệ cao, thuộc xã Mỹ Thành, 
huyện Phù Mỹ với chiều dài tuyến khoảng 7,6 Km. 

* Phần đường: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 
4054-2005). 

- Vận tốc thiết kế: Vtk = 80km/h.  

- Bề rộng nền đường: Bnền = 20,5m 

+ Bề rộng mặt đường, dải phân cách giữa và dải an toàn: Bmặt = 19,5m 

+ Bề rộng lề đất: Blề đất = 1,0m. 

* Phần cầu: Xây dựng cầu vượt đầm Đề Gi 

- Quy mô: Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt 
thép dự ứng lực. 

- Khổ thông thuyền: BxH = 60x9,5 (m). 

- Bề rộng toàn cầu: Bcầu = 17,5m 

6. Nhóm dự án: Nhóm B 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 630.800.000.000 đồng (Trong quá 
trình thực hiện dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng vốn dự án theo Nghị 
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quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP 
ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ).   

8. Cơ cấu nguồn vốn:  

a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách địa phương giai đoạn trung hạn 2016 
– 2020; giai đoạn 2021 – 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

b) Mức vốn bố trí: Dự án được thực hiện tiết kiệm chi 10% theo các 
Nghị quyết của Chính phủ  số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 và số 70/NQ-CP 
ngày 3/8/2017 tương ứng với số tiền bố trí cho dự án là 567,72 tỷ đồng  

c) Khả năng cân đối các nguồn vốn 

- Giai đoạn 2016 – 2020: Ngân sách Tỉnh bố trí 40% để thực hiện khởi 
công dự án theo quy định dự án nhóm B, tương ứng với số tiền là 227,088 tỷ đồng. 

- Giai đoạn 2021 – 2025: Ngân sách Tỉnh và các nguồn hợp pháp khác bố 
trí phần kinh phí còn lại đảm bảo hoàn thành dự án theo quy định.   

9. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Phù Cát, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 – 2023. 

11. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn: Giao thông vận tải./. 
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PHỤ LỤC 05 

Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639),  
đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh 

 

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 
 

1. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Cấp phê duyệt dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh. 

4. Mục tiêu đầu tư: 

Xây dựng Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến 
cầu Thiện Chánh nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của tỉnh, đặc 
biệt là tuyến hành lang ven biển, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và khai thác 
hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực. Đồng thời, việc xây dựng tuyến đường 
sẽ hình thành tuyến đường cứu hộ, cứu nạn nhân dân ven biển trong mùa mưa 
bão và kịp thời ứng phó với công tác an ninh, quốc phòng. 

5. Phạm vi và quy mô đầu tư:  

Điểm đầu: Từ phía Bắc cầu Lại Giang thuộc xã Hoài Hương huyện Hoài 
Nhơn, điểm cuối: Cầu Thiện Chánh thuộc xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn 
với chiều dài tuyến khoảng 10Km. 

* Phần đường: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 
4054-2005). 

- Vận tốc thiết kế: Vtk = 80km/h.  

- Bề rộng nền đường: Bnền = 12,0m 

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 11,0m 

+ Bề rộng lề đất: Blề đất = 1,0m. 

* Xây dựng cầu Thiện Chánh: 

- Quy mô xây dựng: Cầu xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê 
tông cốt thép dự ứng lực. 

- Bề rộng toàn cầu: Bcầu = 12,0m 

6. Nhóm dự án: Nhóm B 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 416.842.000.000 đồng (Trong quá 
trình thực hiện dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng vốn dự án theo Nghị 
quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP 
ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ).   

8. Cơ cấu nguồn vốn:  
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a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý và các 
nguồn vốn hợp pháp khác. 

b) Mức vốn bố trí: Dự án được thực hiện tiết kiệm chi 10% theo các 
Nghị quyết của Chính phủ  số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 và số 70/NQ-CP 
ngày 3/8/2017 tương ứng với số tiền bố trí cho dự án là 375,157 tỷ đồng  

c) Khả năng cân đối các nguồn vốn 

- Giai đoạn 2016 – 2020: Ngân sách Tỉnh bố trí 40% để thực hiện khởi 
công dự án theo quy định dự án nhóm B, tương ứng với số tiền là 150,62 tỷ đồng. 

- Giai đoạn 2021 – 2025: Ngân sách Tỉnh và các nguồn hợp pháp khác bố 
trí phần kinh phí còn lại đảm bảo hoàn thành dự án theo quy định.   

9. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023. 

11. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn: Giao thông vận tải./. 
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PHỤ LỤC 06 

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đất Trung tâm đào tạo  
nghiệp vụ Giao thông Vận tải và các Khu vực liền kề,  

phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn 
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

1. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Cấp phê duyệt dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

3. Chủ đầu tư: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh. 

4. Mục tiêu đầu tư: 

- Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình: 
Khu đất Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định và các khu 
vực liền kề, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 4360/QĐ-UBND ngày 21/11/2018. 

- Phát triển quỹ đất để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho 
ngân sách tỉnh, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở, dịch vụ thương mại nhằm phát 
triển kinh tế - xã hội. 

- Góp phần từng bước chỉnh trang đô thị, tạo không gian kiến trúc cảnh 
quan đô thị. 

Diện tích lập dự án đầu tư xây dựng: 151.149,00m2 (15,12ha). 

5. Phạm vi và quy mô đầu tư:  

Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
4360/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 với tổng diện tích khoảng 15,12 ha tại 
Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, bao gồm các hạng mục: 

- San nền mặt bằng; 

- Hệ thống đường giao thông; 

- Hệ thống thoát nước mưa; 

- Hệ thống thoát nước thải; 

- Hệ thống tuy nen kỹ thuật; 

- Hệ thống điện sinh hoạt; 

- Hệ thống cấp nước; 

- Hệ thống cây xanh. 

6. Nhóm dự án: Nhóm B 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 492.010.022.000 đồng (Trong quá 
trình thực hiện dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng vốn dự án theo Nghị 
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quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP 
ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ).   

8. Cơ cấu nguồn vốn:  

a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các 
nguồn vốn hợp pháp khác. 

b) Mức vốn bố trí: Trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ số 89/NQ-
CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 và số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017, dự 
án thực hiện tiết kiệm chi 10%, bố trí 90% trên tổng mức đầu tư dự án (phần 
ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ bố trí 
cho dự án là 442.809.019.800 đồng). 

c) Khả năng cân đối các nguồn vốn: 

Thực hiện được cân đối từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và sau 
năm 2020, như sau: 

- Quỹ phát triển đất và các công trình hạ tầng để phát triển quỹ đất; nguồn 
vượt thu (nếu có);  

- Nguồn vốn bố trí cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự 
án của tỉnh. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Quang Trung, thành phố Quy 
Nhơn với tổng diện tích khoảng 15,12 ha. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023. 

11. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn: Hạ tầng kỹ thuật./. 
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PHỤ LỤC 07 

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật phân Khu số 5 và số 8 (giai đoạn 2),  
thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội 

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

1. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Cấp phê duyệt dự án: UBND tỉnh Bình Định ủy quyền cho Trưởng 
ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-
UBND ngày 30/6/2015. 

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế. 

4. Mục tiêu đầu tư: 

- Từng bước triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-UBND 
ngày 20/3/2017; 

- Tạo quỹ đất phục vụ xây dựng biệt thự, chung cư cao tầng, nhà ở xã hội, 
đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các chuyên gia, người lao động làm việc tại Khu 
kinh tế Nhơn Hội, nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí của người dân, đồng 
thời tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh thông qua hình thức bán đấu giá quyền 
sử dụng đất; 

- Góp phần từng bước chỉnh trang đô thị, phù hợp với kiến trúc - quy 
hoạch, cảnh quan đô thị và hạ tầng kỹ thuật của Khu kinh tế Nhơn Hội. Thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

5. Phạm vi và quy mô đầu tư:  

Đầu tư xây dựng hoàn thiện Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 05 và số 08 
(giai đoạn 2), thuộc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội theo quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 996/QĐ-UBND ngày 20/3/2017, với tổng diện tích đầu tư 95,5 ha, gồm 
các hạng mục chính sau: 

- San nền;  

- Đường giao thông;  

- Thoát nước mưa, nước thải; 

- Cấp nước;  

- Hào kỹ thuật; 

- Hệ thống cấp điện. 

6. Nhóm dự án: Nhóm B 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 529.234.664.000 đồng (Trong quá 
trình thực hiện dự án phải thực hiện tiết kiệm 10% tổng vốn dự án theo Nghị 
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quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 và Nghị quyết số 70/NQ-CP 
ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ).   

8. Cơ cấu nguồn vốn:  

a) Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. 

b) Mức vốn bố trí: Trên cơ sở các Nghị quyết của Chính phủ số 89/NQ-
CP ngày 10/10/2016 và số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017, dự án Công trình Hạ tầng 
kỹ thuật Phân khu số 05 và số 08 (giai đoạn 2), thuộc dự án Khu đô thị du lịch 
sinh thái Nhơn Hội thực hiện tiết kiệm chi 10%, bố trí 90% trên tổng mức đầu tư 
dự án (với dự kiến tổng mức đầu tư của Chủ đầu tư, phần ngân sách nhà nước do 
tỉnh quản lý và các nguồn vốn hợp pháp khác sẽ bố trí cho dự án là 
476.311.197.600 đồng). 

c) Khả năng cân đối các nguồn vốn: 

Thực hiện dự án được cân đối từ ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và 
giai đoạn 2021 - 2025 từ Nguồn đấu giá Cấp quyền sử dụng đất, cho thuê đất 
của dự án. 

9. Địa điểm thực hiện dự án: Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. 

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2023. 

11. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn: Hạ tầng kỹ thuật./. 
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PHỤ LỤC 08 

Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài  
(đoạn từ Lâm Văn Tương đến Quốc lộ 19 mới) 

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 
 

1. Điều chỉnh bổ sung: 

- Điều chỉnh giảm không xây dựng phân đoạn: Đoạn tuyến đi theo Quốc 
lộ 19 mới (từ Km6+735 – Km5+460) với chiều dài L=1,275km, bề rộng nền 
đường Bn = 28~32,5m, mặt đường bằng bê tông nhựa. 

- Điều chỉnh bổ sung hạng mục Xây dựng cầu sông Dinh để thay thế cho 
tràn sông Dinh. 

2. Tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư không thay đổi so với Quyết định 
phê duyệt dự án số 1452/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh Bình Định 
là 125.079.663.000 đồng (Một trăm hai lăm tỷ, không trăm bảy mươi chín triệu, 
sáu trăm sáu mươi ba nghìn đồng). 

3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý. 

4. Thời gian thực hiện đầu tư: Năm 2017 – 2020. 

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh. 

6. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 
1452/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh./. 
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PHỤ LỤC 9 

Dự án: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 
 

1. Điều chỉnh, bổ sung:  

Bổ sung chi phí đền bù, GPMB vào dự án để thực hiện đền bù, GPMB đối 
với các tổ chức, cá nhân nằm trên dự án với số tiền là 9.305.418.000 đồng.  

Tổng mức đầu tư dự kiến sau điều chỉnh, bổ sung: 120.704.001.000 đồng 

(Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh khóa 
XII, kỳ họp thứ 4 ban hành Quy hoạch phát triện hệ thống y tế tỉnh Bình Định 
đến năm 2025 (điều chỉnh, bổ sung); Báo cáo số 6751/BC-BKHĐT ngày 
29/8/2016 của bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn dự án nhóm B, dự án Mở rộng bệnh viện đa khoa khu vực 
Bồng Sơn; Công văn số 110/HĐND ngày 06/7/2016 của HĐND tỉnh về việc 
thỏa thuận lại quy mô và nguồn vốn đối với dự án Mở rộng bệnh viện đa khoa 
khu vực Bồng Sơn; Công văn số 86/HĐND ngày 14/9/2017 của HĐND tỉnh về 
việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng hạng mục: Nâng 
thêm 02 tầng Nhà khám – kỹ thuật nghiệp vụ; thuộc dự án: Mở rộng bệnh viện 
đa khoa khu vực Bồng Sơn (dự án nhóm B); Quyết định số 3671/QĐ-UBND 
ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: 
Mở rộng bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; Quyết định phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung dự án số 3462/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh, với 
số tiền là 111.398.583.000 đồng). 

2. Về nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung kinh phí đền bù, GPMB: Ngân 
sách tỉnh (vốn sự nghiệp y tế hàng năm, vốn bán yến sào ưu tiên đầu tư cho y tế, 
giáo dục…) và các nguồn hợp pháp khác của tỉnh. 

3. Khả năng cân đối vốn: Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý, việc 
giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho công trình được bố trí trong dự toán, kế hoạch 
đầu tư công giai đoạn 2019-2021. 

4. Thời gian thực hiện: năm 2019-2020. 

5. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và 
công nghiệp tỉnh. 

6. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Công văn số 
110/HĐND ngày 06/7/2016 của HĐND tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận lại 
quy mô và nguồn vốn đối với dự án Mở rộng bệnh viện đa khoa khu vực Bồng 
Sơn; Công văn số 86/HĐND ngày 14/9/2017 của HĐND tỉnh Bình Định về việc 
phê duyệt chủ trương điều chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng hạng mục: Nâng 
thêm 02 tầng Nhà khám – kỹ thuật nghiệp vụ; thuộc Dự án: Mở rộng Bệnh viện 
đa khoa khu vực Bồng Sơn (dự án nhóm B); Quyết định số 3671/QĐ-UBND 
ngày 18/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: 
Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn; Quyết định phê duyệt điều 
chỉnh, bổ sung dự án số 3462/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh./. 


