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S6  

QUOC HQI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tir do - H.nh phüc 

Nghj quy& s6: 44/2022/QH15 

NGIIJ QUYET 

crng dãu tir th.r an xây dirng cong trinh throng b cao tc 
Bác - Nam phIa JJông giai dotn 2021 - 2025 

QUOC HO! 

pháp nwó'c C5ng hôa xà hi ch nghia Vit Nam; 

Can ci Lut Du tw cong sO' 39/2019/QHJ4 dâ thrc tha dói, bd sung m5t 
sO ãiêu theo Luát sO 64/2020/QHJ4 và Luát sO 72/2020/QHJ4, 

Cánth Nghj quyê't sO' 29/2021/QHJ5 ngày 28 tháng 7 nàm 2021 cza QuOc 
hQi ye Kê hoach dáu tw cOng trung hgn giai dogn 2021 - 2025, 

Sau khi xem xét T& trInh sO' 568/TTr-C'P ngày 21 tháng 12 nám 2021 cüa 
ChInh phi, Báo cáo thám tra so 602/BC-UBKT15 ngày 31 tháng 12 nám 2021 
cia Uy ban Kinh tê cia QuOc hi, Báo cáo so 105/BC-UBTVQHJ5 ngày 11 
tháng 01 nàm 2022 cia Uy ban Thwàng vy QuOc h5i giái trInh, tiêp thu. chinh ly 
dy tháo Nghj quyêt ye chz tru'crng dâu tw Dit an xây dy'ng cOng trInh du'O'ng b5 cao 
tOc Bác - Nam phIa DOng giai dogn 2021 - 2025, các tài lieu lien quan và kiên 
cia các vj dgi biêu Quoc h5i; 

QUYET NGH: 

Diu 1 

Quyt djnh thu trung d.0 tu Dir an xây drng Cong trInh d.thng b cao toe 
Bäc - Nam phIa Dông giai dotn 2021 - 2025 (sau day gpi là Dir an), gôm CáC 
dioan t1r Bãi Vot (Ha Tinh) den Cam L (Quãng Trj), tü Quãng Ngài den Nha 
Trang (Khanh HOa) và tr Can Thi den Ca Mau. 

Diu 2 

1. Miictiêu: 

Hoàn thành dua vào khai thác dng b tuyn ththng b cao téc Bäc - Nam 
phIa Dông; kêt noi các trung tam kinh té, chInh trj, các khu kinh té, khu cong 
nghip trçng yêu, d.c bit là các vUng kinh tê tr9ng diem; tüng buOc hoàn thin 
h thông kêt câu h tang dông b vói các cong trInh hin dai, tao sue lan tOa cao 
de thüe day phát trien kinh té - xã hi và bào dam quôc phOng -an ninh; gop phân 
thice hin thàng 1çi các miic tiêu, chiên luc phát triên kinh tê - xa hi dã duçic 
Dai hi  dai  biêu toàn quôc lan thu )UII cüa Dâng dê ra. 

2. Pham vi, quy mO, hinh thuc du lir: 

D.0 tu khoâng 729 km, chia thành 12 dij an thành ph.n vn hành dOe  1p theo 
hInh thuc dau lit công, quy mô dâu ttr cüa tirng dir an thành phân chi tiêt tai  Phii 
1iic kern theo Ngh quyêt nay. Trinh tir, thu tiic, thâm quyên thâm djnh và quyêt 
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djnh du tu các dir an thành phn &rçc thirc hin tixcing tr nhu di vâi dir an nhóm 
A theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dau tu cong. 

3. Cong ngh: 

Dir an áp diing các cOng ngh tiên tin, hin dai,  bào dam yêu cu an toàn, 
dông b, chat krçng và hiu qua. Khuyên khIch iirng dung cong ngh cao trong to 
chüc thi cOng, thIch lrng vâi biên dOi khi hu. Thirc hin hInh thrc thu phi tir 
dng không dmg trong khai thác, 4n hành. 

4. Nhu cu sü diving d.t và phuong an giâi phóng mt b.ng: 

So b nhu cu si'r diing dt cüa Dr an khoàng 5.481 ha, trong do Mt trng 
lüa nuOc tü hai vii trâ len khoàng 1.532 ha, dat rung phOng h khoãng 110 ha, dat 
rung san xuât khoàng 1.436 ha. Giài phóng m.t bang các dir an thành phân theo 
quy mô 06 lan Xe, riêng dOi vi các dir an thành phân Can Tho - Hu Giang và 
Hu Giang - Ca Mau giài phóng mt bang theo quy mô 04 lan Xe. 

5. So b tng mire Mu tu va ngun von: 

So b tng mire Mu tu cira Du an là 146.990 tr  dng (m5t tram Mn mwoi 
sáu nghIn chin tram chin mwcti tj dóng), trong dO: 

- Giai dotn 2021 - 2025 b trI 119.666tS' dng (m5t tram mw&i chin nghIn 
sáu tram sáu mwo'i sáu tj' dông) can dôi diêu hOa tir nguOn von ngân sách nhà 
nuâc trong Kê hoach dâu tu cong trung h?n  giai dotn 2021 - 2025 và nguônvôn 
ngân sách nhà nuóc dé dâu tu phát triên két câu h?.  tang theo Nghj quyêt so 
43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 nãm 2022 cira Quôc hoi ye chInh sách tài khOa, 
tiên t ho trçl Chuong trInh phiic hôi và phát triên kinh tê - xà hOi. 

- Giai doan 2026 - 2030 b tn 27.324 tST dng (hai mu'cfi bay nghln ha tram 
hai mutri hon i' dOng). 

6. Tiên do thuc hiên: 

Chuân bj dâu tu, thirc hin Dir an tir nàm 2021, co bàn hoàn thành näm 2025 
và dua vào khai thác, vn hành tir 11am 2026. 

Diu 3 

Giao ChInh phir t chirc thirc hin các ni dung sau day: 

1. Triên khai t chire thirc hin, quãn 1 và khai thác, 4n hành Du an theo 
dung quy djnh cira pháp 1ut, bào dam tiên d, chat luqng cong trInh. Quãn 1, sir 
ding vOn và các nguOn hrc tiêt kim, hiu qua, phOng, chông tham nhüng, tiêu c1rc. 

Rà soát, hoàn thin quy djnh pháp lut v hInh thirc thu phi tir dng không 
ding; xây d%mg phuong an, to chirc th%rc hin thu hOi von dâu tu Dir an dê hoàn trã 
vào ngân sách trung uong; 

2. Hoàn chinh h so chuyn mllc dIch sir diing Mt ring và dat trng liia 
nithc ti hai vu trir len cira D%r an, trinh Uy ban Thuing vi Quôc hi xem Xét, 
quyêt djnh chir truong trixirc khi quyêt djnh dâu tu dir an; 

3. Vic trin khai, thirc hin Dr an duçrc áp dvng  co ch dc thu quy djnh tai 
khoãn I và khoãn 2 Diêu 5 cira Nghj quyêt so 43/2022/QH1S ngày 11 tháng 01 
näm 2022 cüa Quôc hOi ye chInh sách tài khóa, tiên t h trçi Chuong tnInh phic 

'4 
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hi và phát trin kinh t - xã hi; 

4. LãIIh dao,  chi  dao  vic trin khai thc hin Nghj quy& nay, bào dam dung 
m11c tiéu, cong khai, minh bach  và hiu qua, không dé tric 1i chInh sách, that 
thoát, lang phi; hang näm báo cáo Quc hi tai kr h9p cuôi näm ye tInh hInhthrc 
hin Dr an; thông tin dy dü d ng1xYi dan hiu, dng thuan ye chü trixcing dâu tu 
và h trçl trin khai Di,r an. 

Diu 4 

1. Kim toán nha nuóc, trong phm vi nhim vt, quyn han  cUa mInh, kiëm 
toári vic thrc hin Nghj quyêt nay. 

2. Uy ban Thung vii Quc hôi, Uy ban Kinh th, HOi  dng Dan tc, các Uy 
ban khác cüa Quôc hi, Doàn dai biêu Quôc hi, dai  biêu Quôc hi, Mt trn To 
quôc Vit Nam va các to chirc thành viên cüa Mt trn, trong pham vi nhim vi1, 

quyên han  cüa mInh, giám sat vic thrc hin Nghj quyêt nay. 

Nghj quyê't nay duçrc Quo'c hç5i nw&c C5ng hôa xâ hç5i chz nghia Viçt Nani 
khóa XV kj) hQp bt thwông ln th' nhdt thong qua ngày 11 tháng 01 nám 2022. 

CHU TICH QUOC HO! 

(Dâ/cj) 

Viro'ng DInh Hu 

VAN PHONG QUOC HO! 

S: 2/SY-VPQH 

No'i nhãn: 
- Ban BI thi.r Trung uxmg Dáng; 
- ThU tuàng, cac Phó ThU tuâng ChInh phU; 
- ChU tich  QH, các PCTQH; Thành viên UBTVQH; 
- Các vi DBQH; Hi dông Dan tc và các UB cUa Q 
- VPTW và các Ban cUa Dâng; VP ChU tjch nuc; 
- VPCP, các BO,  co quan ngang BO,  co quan thuc 
- VPQH, ChU nhirn VPQH, cac PCNVPQH; 
- Tôa an nhân dan tôi cao; VKSNDTC; 
- VP BCD TW ye phang, ch6ng tham nhUng; 
- HDND, UBNID các tinh, TP trirc thuôc TW; 
- VP HDND, VP Doàn DBQH, VP UBND; 
- Các Ban cUa UBTVQH; Viên NCLP; 
- Hi dng thâm djnh Nhà nrnic; 
- Kiêm toán Nba rnrc; 
- Uy ban Giám sat tài chInh Quoc gia; 
- UBTW Mt trn Th quôc Viêt Nam; 
- Car quan Trung uang cUa các doàn thU; 
-Liru:HC,KT. 
- S6 e-pas: 4699 

SAO Y 

HàNç5i, ngàyl7thángOl nám 2022 

KT. CHU NHIM 
PHO CHU NHIM 

yn Thj Thüy Ngn 
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PHULUC 

Danh mic các dir an thành phân thuc Dir an xây dirng cong trInh thrTng b 
cao tôc Bäc - Nam phIa Bong giai doan 2021 - 2025 

(Kern theo Nghj quyê't s5' 44/2022/QHJ5 ngày 1] tháng 0] nám 2022) 

TT Ten dir an 

Chiêu 
dài diy 
ki&i 
(kin) 

Quy mô So' b 
tng mirc 

t 
(ty dong) 

HInh thiic 

iu tir So lan 
xc 

dp dirrig 
otocaotoc 

1 BãiVçt-HàmNghi 36 4 80-120 7.403 Dâuti.rcông 

2 Ham Nghi - Vung Ang 54 4 80 - 120 10.185 Du tu cong 

3 Vüng Ang - Büng 58 4 80 - 120 11.785 Du tu cong 

4 Bing-VmnNith 51 4 80-120 10.526 Dutucông 

5 Van Ninh - Cam Lô 68 4 80 - 120 10.591 Dâu tu cong 

6 Quãng Ngäi - Hoài Nhcin 88 4 80 - 120 20.898 Dâu tu cong 

7 HoaiNhcin-QuyNhcin 69 4 80-120 12.544 DâutucOng 

8 Quy Nhon - ChI Thanh 62 4 80 - 120 12.298 Dâu tu cong 

9 ChIThnh-VânPhong 51 4 80-120 10.601 Dutucông 

10 Vn Phong - Nha Trang 83 4 80 - 120 12.906 Dâu tu cong 

11 CnThci-HuGiang 37 4 80-120 9.768 Dâutucông 

12 HuGiang-CàMau 72 4 80-120 17.485 Dutucông 

Tang cong 729 146.990 





BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 
 

Số:           /QĐ-BGTVT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn  

thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông  

giai đoạn 2021-2025 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14 và Luật số 

03/2022/QH15;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 62/2020/QH14; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về 

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về 

chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía 

Đông giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và 

đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông   giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản 

lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-

CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Kết luận số 41-KL/BCS ngày 13/7/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ 

GTVT về việc giao chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công 

trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 (Dự án);  

Căn cứ văn bản số 458/TTg-CN ngày 25/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành 
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phần đoạn Quãng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án; 

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của Dự án; 

Căn cứ Văn bản số 415/BC-MTTQ-BTT ngày 11/5/2022 của Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi về tổng hợp ý kiến của 

cộng đồng dân cư nơi thực hiện các dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, dự án thành phần Quảng 

Ngãi – Hoài Nhơn;  

Căn cứ Văn bản số 385/BC-UBMTTQ-BTT ngày 04/5/2022 của Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định về kết quả tổ 

chức hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện các dự án đường 

cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2022 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án; 

Căn cứ văn bản số 132/GY-PC01(Đ2) ngày 13/5/2022 của Phòng Cảnh 

sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Quảng Ngãi về PCCC đối với hồ sơ thiết 

kế cơ sở công trình hầm số 1 và hầm số 2, số 1334/PCCC&CNCH ngày 

30/6/2022 của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH – Bộ Công an về PCCC đối với 

hồ sơ thiết kế cơ sở công trình hầm số 3 thuộc Dự án; 

Xét Tờ trình số 135/TTr-BQLDA2 ngày 25/6/2022 của Ban Quản lý dự án 

2 về việc trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành 

phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; các văn bản số 1373/BQLDA2-PID6 ngày 

27/6/2022, số 1386/BQLDA2-PID3-PID6 ngày 30/6/2022, số 1392/BC-

BQLDA2 ngày 30/6/2022 của Ban Quản lý dự án 2 về việc giải trình, tiếp thu ý 

kiến về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án; Báo cáo thẩm tra số 

431/BCTT-UTCV ngày 22/6/2022 và số 461/BCTT-UTCV ngày 30/6/2022 của 

Tư vấn thẩm tra; Báo cáo số 252/KHCN ngày 25/6/2022 của Vụ KHCN thông 

báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống giao thông thông minh, hệ 

thống thu phí của Dự án; kèm theo hồ sơ dự án do tư vấn thiết kế lập tháng 

6/2022; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục QLXD và CL CTGT tại Báo cáo kết quả 

thẩm định số 233/CQLXD-QLXD2 ngày 30/6/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc 

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 

2021-2025 với các nội dung chủ yếu như sau:  

1. Tên dự án: Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc Dự án 

xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. 

2. Người quyết định đầu tư: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 
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3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2. 

4. Mục tiêu, quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu.  

4.1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường 

bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các 

khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm; 

từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện 

đại, tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 

phòng - an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

đề ra. 

4.2. Phạm vi dự án 

- Điểm đầu: Tại Km0+00 (khoảng Km127+720 của đường cao tốc Đà 

Nẵng – Quảng Ngãi), thuộc địa phận xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Điểm cuối: Tại Km88 (trước giao cắt TL629), thuộc địa phận phường 

Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 88,0km. 

4.3. Quy mô đầu tư xây dựng 

4.3.1. Đường cao tốc 

a) Cấp đường: Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 06 làn xe. Đường cao tốc cấp 

120, vận tốc thiết kế Vtk=120km/h theo tiêu chuẩn TCVN 5729 - 2012. Giai 

đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 04 làn xe theo tiêu chuẩn TCCS 

42:2022/TCĐBVN. 

b) Mặt cắt ngang 

Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường Bnền=32,25m. 

Giai đoạn phân kỳ quy mô 04 làn xe, bề rộng nền đường Bnền= 17m; các đoạn 

nền đường đào sâu tùy theo địa hình, địa chất từng đoạn thiết kế mặt cắt ngang 

theo giai đoạn hoàn chỉnh (quy mô 06 làn xe), bề rộng nền đường Bnền= 32,25m 

đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật của Dự án. 

c) Mặt đường 

- Tuyến chính: Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu 

Eyc≥200Mpa. 

- Các nhánh nút giao liên thông: Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi 

yêu cầu Eyc ≥ 160Mpa.  

d) Công trình cầu 

- Công trình cầu thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng 

lực theo các tiêu chuẩn TCVN 11823-1:2017 đến TCVN 11823-14:2017.  

- Khổ cầu phù hợp khổ nền đường; Tải trọng thiết kế HL93. 

e) Công trình hầm 

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 01 ống hầm bên phải (bao gồm hệ thống cơ 

điện phục vụ khai thác). Ống hầm bên trái: Đào, thi công hoàn thiện vỏ hầm để 

bảo vệ kết cấu và làm mặt đường để tận dụng làm hầm cứu hộ, thoát hiểm; chưa 
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đầu tư hệ thống thoát nước mặt, cơ điện,... Giai đoạn hoàn chỉnh, đầu tư hoàn 

thiện ống hầm bên trái đảm bảo quy mô chung toàn tuyến.  

Trong bước tiếp theo, trường hợp điều kiện cho phép có thể nghiên cứu 

đầu tư hoàn chỉnh ống hầm bên trái của hầm Số 1 để khai thác ngay trong giai 

đoạn phân kỳ.  

e) Chỗ giao nhau trên đường cao tốc: Xây dựng các nút giao liên thông và 

trực thông (cầu đường cao tốc vượt, cầu đường ngang vượt hoặc hầm chui) bảo 

đảm khai thác an toàn, kết nối, đi lại thuận lợi. 

f) Tần suất thiết kế: Thiết kế đảm bảo tần suất P = 1%. 

4.3.2. Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả, tuyến kết nối 

- Cấp đường, mặt cắt ngang: Phù hợp với đường hiện hữu, đường gom thiết 

kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B (tiêu chuẩn TCVN 10380 

– 2014) hoặc đường cấp VI đồng bằng (tiêu chuẩn TCVN4054:2005). 

- Tần suất thiết kế: Tần suất thiết kế theo quy định của cấp đường hoặc phù 

hợp với hiện trạng khai thác. 

- Mặt đường: Bê tông nhựa, láng nhựa hoặc bê tông xi măng phù hợp với 

kết cấu mặt đường hiện trạng. 

4.3.3. Công trình phục vụ khai thác: Đầu tư xây dựng một số hạng mục hạ 

tầng của hệ thống giao thông thông minh. 

4.4. Giải pháp thiết kế chủ yếu 

4.4.1. Hướng tuyến, bình đồ 

- Hướng tuyến đường cao tốc: Hướng tuyến được lựa chọn trên nguyên tắc 

đi theo hướng tuyến đã được hoạch định trong bước lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi. Trong đó hướng tuyến được ưu tiên tránh các vị trí khống chế như các 

cụm đông dân cư, nghĩa trang lớn và các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu 

khó di dời như di tích lịch sử, cột điện cao thế… Hướng tuyến đảm bảo các yếu 

tố về kinh tế - kỹ thuật trên cơ sở các số liệu điều tra và khảo sát trong quá trình 

nghiên cứu dự án và được UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Bình Định và 

Bộ Quốc phòng thống nhất. 

- Bình đồ tuyến thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường, phù 

hợp với các quy hoạch có liên quan, các điểm khống chế, giảm thiểu tối đa khối 

lượng giải phóng mặt bằng, cơ bản tránh các khu đông dân cư, rừng, đất quốc 

phòng, khu du lịch và di tích lịch sử văn hóa, đền chùa, miếu mạo, nghĩa 

trang,… đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, hài hòa với cảnh quan trong khu vực. 

4.4.2. Trắc dọc: Thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của đường ô tô cao 

tốc, có xét đến giải pháp đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh, các điểm khống chế, đảm 

bảo tần suất thiết kế, thoát lũ, tĩnh không yêu cầu tại các vị trí giao cắt với quốc 

lộ, tỉnh lộ, đường địa phương, tĩnh không đường sắt và tĩnh không thông thuyền, 

đảm bảo êm thuận trong quá trình vận hành, giảm thiểu khối lượng đào, đắp, 

đáp ứng yêu cầu kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài. 

4.4.3. Mặt cắt ngang 

a) Đường cao tốc  
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- Giai đoạn phân kỳ đầu tư bố trí lệch về phía bên phải theo mặt cắt ngang 

giai đoạn hoàn chỉnh; đảm bảo tối ưu, hiệu quả, kinh tế - kỹ thuật, thuận lợi khi 

mở rộng giai đoạn hoàn chỉnh (Bnền = 32,25m, bao gồm 06 làn xe cơ giới Bmặt 

= 6x3,75m; dải phân cách giữa Bpc=0,75m; dải an toàn Batt = 2x0,75; dải dừng 

xe khẩn cấp 2x3,0m; Blề = 2x0,75m).   

- Quy mô giai đoạn phân kỳ: Chiều rộng nền đường Bnền = 17,0m, trong đó: 

mặt đường xe chạy Bmặt = 4x3,5m = 14,0m; dải phân cách giữa Bpc = 0,5m; dải 

an toàn trong Batt = 2x0,5m = 1,0m; dải an toàn ngoài Batn = 2x0,25m = 0,5m; lề 

đất Blề = 2x0,5m = 1,0m. Các đoạn nền đường đào sâu tùy theo địa hình, địa chất 

từng đoạn nghiên cứu mở rộng mặt cắt ngang theo giai đoạn hoàn chỉnh (quy mô 

06 làn xe), bề rộng nền đường Bnền= 32,25m đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật của 

Dự án.  

- Đoạn dừng xe khẩn cấp: Bố trí không liên tục với khoảng cách 4,0-

5,0km/vị trí tuân thủ TCCS 42:2022/TCĐBVN. 

b) Đường gom: Bề rộng Bnền/Bmặt = 5,0m/3,5m (đường loại B theo tiêu 

chuẩn TCVN 10380 – 2014) hoặc Bn/Bm=6,5/5,5m (đường cấp VI đồng bằng 

theo tiêu chuẩn TCVN4054:2005).  

c) Đường ngang, đường hoàn trả: Xây dựng phù hợp với đường hiện trạng, 

bề rộng tương ứng với cấp đường.  

4.4.4. Nền đường 

a) Đường cao tốc  

- Nền đường đắp 

+ Đảm bảo yêu cầu về độ chặt và khả năng chịu tải của đất nền theo tiêu 

chuẩn áp dụng cho đường ô tô cao tốc. Trước khi đắp nền đường thực hiện đào 

bỏ lớp đất không thích hợp và đánh cấp (nếu có).  

+ Độ dốc mái taluy bên phải (bên hoàn thiện) áp dụng là 1/2; độ dốc mái 

taluy bên trái (bên phân kỳ) áp dụng là 1/1,5; đối với các vị trí đắp cao trên 

8,0m, nền đường được giật cấp (chiều cao mỗi cấp 6m) giữa các cấp tạo một 

bậc thềm rộng B=2,0m.  

- Nền đường đào: Taluy nền đường độ dốc từ 1/0,5 đến 1/1,5 tùy thuộc vào 

điều kiện địa chất; khi chiều sâu đào lớn hơn 8,0m được đào giật cấp, chiều cao 

mỗi cấp từ 8 - 12m (tùy theo địa chất), giữa các cấp tạo một bậc thềm rộng 

B=2,0m. 

- Xử lý nền đất yếu: Áp dụng các giải pháp xử lý nền đất yếu bằng vải địa 

kỹ thuật, thay đất, trụ đất xi măng hoặc sử dụng các giải pháp thoát nước thẳng 

đứng và các giải pháp khác đảm bảo kinh tế - kỹ thuật. 

b) Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả: Theo yêu cầu kỹ thuật của 

cấp đường tương ứng và quy hoạch của địa phương. 

4.4.5. Mặt đường 

a) Đường cao tốc: Mặt đường cấp cao A1; lớp mặt trên bằng hỗn hợp bê 

tông nhựa cải thiện, lớp mặt chịu lực bằng bê tông nhựa chặt; tầng móng trên 

bằng các lớp hỗn hợp gia cố nhựa, hỗn hợp gia cố xi măng; tầng móng dưới bằng 

cấp phối đá dăm đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 200MPa; các nhánh các 
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nút giao liên thông: Mặt đường cấp cao A1, lớp mặt bê tông nhựa chặt rải nóng 

trên các lớp móng đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥160Mpa. 

b) Đường ngang, đường gom, đường hoàn trả: Mặt đường bằng bê tông 

nhựa, láng nhựa hoặc bê tông xi măng phù hợp với kết cấu mặt đường hiện trạng. 

4.4.6. Thiết kế chỗ giao nhau 

a) Nút giao liên thông 

- Nút giao Km1+494,96: Đầu tư xây dựng nút giao Trumpet hoàn chỉnh 

(01 cầu trên cao tốc vượt đường ngang) kết hợp với các nhánh nút giao, đường 

hiện trạng để kết nối với tuyến QL1. 

- Nút giao TL624B: Đầu tư xây dựng nút giao bán hoa thị (01 cầu trên cao 

tốc vượt đường TL624B) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện trạng để 

kết nối với tuyến QL1.  

- Nút giao QL24: Đầu tư xây dựng nút giao Trumpet hoàn chỉnh (01 cầu 

trên đường ngang vượt cao tốc) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện 

trạng để kết nối với QL24. 

- Nút giao Đức Phổ: Đầu tư xây dựng nút giao Trumpet hoàn chỉnh (01 

cầu trên cao tốc vượt đường ngang) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện 

trạng để kết nối với QL1 (01 cầu vượt đường sắt quốc gia Bắc - Nam). 

- Nút giao Sa Huỳnh: Đầu tư xây dựng nút giao Trumpet hoàn chỉnh (01 

cầu trên đường ngang vượt cao tốc) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện 

trạng để kết nối với QL1 (01 cầu vượt đường sắt quốc gia Bắc - Nam). 

- Nút giao Hoài Nhơn: Đầu tư xây dựng nút giao Trumpet hoàn chỉnh (01 

cầu trên cao tốc vượt đường ngang) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện 

trạng để kết nối với tuyến đường kết nối với đường ven biển tỉnh Bình Định 

(ĐT.639) và QL1. 

Quy mô các nhánh nút giao đảm bảo nhu cầu vận tải, mỗi chiều kết nối 

ra/vào với đường cao tốc 01 làn xe. Cầu vượt thuộc nút giao thiết kế đảm bảo 

phù hợp với tĩnh không đường sắt theo chấp thuận của Cục Đường sắt và quy 

mô của nhánh nối nút giao. 

(Giải pháp thiết kế cầu thuộc nút giao tại phụ lục đính kèm) 

b) Nút giao trực thông 

- Cầu vượt trực thông: Xây dựng 13 cầu trên các tuyến đường của địa 

phương vượt qua đường cao tốc (10 cầu thuộc tỉnh Quảng Ngãi, 03 cầu thuộc 

tỉnh Bình Định); cầu vượt thiết kế đảm bảo phù hợp với giai đoạn mở rộng 

đường cao tốc theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh. 

- Hầm chui dân sinh: Dự kiến bố trí 83 hầm chui trên tuyến (55 hầm chui 

thuộc tỉnh Quảng Ngãi, 27 hầm chui thuộc tỉnh Bình Định); kết cấu bằng bê 

tông cốt thép đổ tại chỗ, móng trên nền thiên nhiên hoặc nền đã được xử lý đất 

yếu. Số lượng, vị trí hầm chui dân sinh sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong bước 

thiết kế tiếp theo. 

4.4.7. Công trình cầu trên tuyến cao tốc: Đầu tư xây dựng 61 cầu (48 cầu 

thuộc tỉnh Quảng Ngãi, 13 cầu thuộc tỉnh Bình Định). Xây dựng 13 cầu trên các 
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tuyến đường ngang vượt cao tốc (10 cầu thuộc tỉnh Quảng Ngãi, 03 cầu thuộc 

tỉnh Bình Định). 

a) Mặt cắt ngang cầu 

- Cầu trên đường cao tốc: Bề rộng cầu Bcầu=17,5m; gồm 4 làn xe cao tốc 

4x3,5m; dải phân cách giữa và dải an toàn 3x0,5m+2x0,5m=2,5m; lan can 

2x0,5m=1,0m. Đối với các cầu trên tuyến cao tốc thuộc phạm vi nút giao mở 

rộng theo yêu cầu kỹ thuật. 

- Cầu vượt trực thông: Bề rộng cầu phù hợp với quy mô đường hiện hữu, 

có xem xét để phù hợp với quy hoạch. 

- Cầu trong nút giao liên thông, cầu trên nhánh giao: Bề rộng cầu phù hợp 

với quy mô các nhánh kết nối. 

b) Kết cấu phần trên: Sử dụng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực (dầm bản, 

dầm I, dầm Super-T và các loại dầm khác). 

c) Kết cấu phần dưới: Mố, trụ bằng bê tông cốt thép trên hệ móng cọc bê 

tông cốt thép. Kết cấu móng, mố trụ, chiều dài cọc sẽ được xác định chính xác 

trong bước thiết kế tiếp theo. 

(Giải pháp thiết kế cho từng cầu tại phụ lục đính kèm) 

4.4.8. Công trình hầm 

Dự án có 03 công trình hầm, cụ thể: 

TT Tên Hầm 
Dự kiến lý trình  

cửa Bắc 

Dự kiến lý trình  

cửa Nam 

Chiều dài hầm dự 

kiến (m) 

1 Hầm số 1 Km47+795 Km48+405 610 

2 Hầm số 2 Km56+410 Km57+108 698 

3 Hầm số 3 Km58+045 Km61+245 3.200 

- Giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 01 ống hầm để phục vụ 

khai thác; đào và gia cố 01 ống hầm còn lại làm hầm cứu hộ, thoát hiểm khi có 

sự cố. Trong bước tiếp theo, trường hợp điều kiện cho phép có thể nghiên cứu đầu 

tư hoàn chỉnh hầm Số 1 để khai thác ngay trong giai đoạn phân kỳ. 

- Vị trí cửa hầm được dự kiến đặt ở khu vực đất đá ổn định; vị trí cửa hầm 

lựa chọn tránh vùng trượt lở, vùng có mực nước ngầm cao và khe tụ thủy. Vị trí 

cửa hầm sẽ được xác định chính xác trong bước tiếp theo trên cơ sở số liệu 

khoan khảo sát địa chất. 

- Mặt cắt ngang hầm: Gồm 02 ống hầm đơn, tim hầm cách nhau khoảng 

45m, tĩnh không đứng H=5,0m; mặt cắt ngang mỗi hầm có bề rộng 

Bhầm=14,05m, bao gồm 03 làn xe cơ giới Bcg=3x3,75m=11,25m; dải an toàn 

Bat=2x0,75m=1,5m; đường bảo dưỡng hầm Bbd=1,0m; gờ chắn bánh 

Bcb=0,30m. 
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- Kết cấu chính trong hầm: Xây dựng kết cấu chống đỡ đảm bảo khả năng 

chịu lực, ổn định công trình hầm; vỏ hầm bằng bê tông, bê tông cốt thép. Mặt 

đường bê tông xi măng trên lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng. 

- Hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước 

ngầm, thu nước mặt để xử lý trước khi thải ra môi trường. 

- Thiết bị vận hành khai thác hầm: Đầu tư hệ thống thiết bị vận hành khai 

thác đảm bảo an toàn, liên tục và đảm bảo khả năng xử lý sự cố. 

- Công trình khác: Bố trí tại khu vực đầu hầm. 

4.4.9. Hệ thống thoát nước 

- Hệ thống thoát nước ngang: Xây dựng mới hệ thống thoát nước ngang 

bảo đảm thoát nước và phục vụ thủy lợi.  

- Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng mới hệ thống rãnh dọc, rãnh biên, 

rãnh đỉnh, bậc nước… bảo đảm thoát nước nền, mặt đường.  

- Hoàn trả kênh, mương đối với các đoạn tuyến đi trùng hệ thống kênh, 

mương hiện hữu. 

4.4.10. Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả: Xây dựng hệ thống đường 

gom, hoàn trả đường địa phương dọc hai bên tuyến (không liên tục) với quy mô 

theo quy mô đường GTNT loại B, đường cấp VI đồng bằng hoặc quy mô phù 

hợp với đường hiện trạng; kết cấu láng nhựa, bê tông xi măng phù hợp với hiện 

trạng. Chiều dài, quy mô, kết cầu đường gom sẽ được tiếp tục xác định chính 

xác trong bước thiết kế tiếp theo. 

4.4.11. Công trình phục vụ khai thác  

a) Hệ thống giao thông thông minh (ITS): Đầu tư xây dựng một số hạng 

mục hạ tầng của hệ thống giao thông thông minh (bể cáp, ống bảo vệ cáp, bệ 

móng cột). 

b) Trạm dừng nghỉ: Dự kiến bố trí 02 trạm dừng nghỉ theo văn bản số 

5964/BGTVT-KCHT ngày 14/6/2022 của Bộ GTVT tại khoảng Km14+620 và 

Km77+820, được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất tại văn bản số 

2439/UBND-KT ngày 24/5/2022 và UBND tỉnh Bình Định thống nhất tại văn 

bản số 3534/UBND-KT ngày 24/6/2022. Quy mô, các hạng mục công trình và 

năng lực cung cấp dịch vụ của trạm dừng nghỉ đáp ứng yêu cầu trạm Loại 1 quy 

định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ ban hành kèm 

theo Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ GTVT. Trong 

phạm vi dự án, chỉ xác định vị trí, quy mô các trạm dừng nghỉ làm cơ sở cắm cọc 

giải phóng mặt bằng bàn giao cho địa phương thực hiện GPMB.  

4.4.12. Các công trình khác 

- Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao 

thông phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 

41:2019/BGTVT; dải phân cách giữa bằng bê tông cốt thép. 

- Công trình phòng hộ: Đối với đoạn thông thường, gia cố bằng trồng cỏ; 

đối với các đoạn nền đào sâu, đắp cao, đắp trên bãi sông, mái ta luy được gia cố 

bằng khung bê tông, đá hộc xây,... bảo đảm ổn định công trình.  
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- Hàng rào: Bố trí hàng rào bảo vệ dọc theo hai bên tuyến. 

- Điện chiếu sáng: Bố trí tại các nút giao liên thông, công trình hầm và các 

công trình cầu chiều dài lớn có yêu cầu thiết kế cảnh quan.  

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Liên danh 

Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP, Công ty cổ phần Tư 

vấn thiết kế Cầu lớn - hầm, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ (TEDI – 

BRITEC - HECO). 

6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng 

- Địa điểm: Huyện Tư Nghĩa, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Mộ Đức, Thị xã 

Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi và Thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định. 

- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 747ha, trong đó địa phận tỉnh Quảng Ngãi 

khoảng 495ha và địa phận tỉnh Bình Định khoảng 252ha. 

7. Nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công 

trình chính theo thiết kế 

- Nhóm dự án: Dự án quan trọng quốc gia. 

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp I (Riêng hầm 

số 3: Km58+045 - Km61+245 cấp đặc biệt). 

- Thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế: Theo tiêu chuẩn thiết kế 

được áp dụng. 

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn 

- Thiết kế 03 bước: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công. 

- Danh mục tiêu chuẩn: Theo Quyết định số 803/QĐ-BGTVT ngày 

25/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn kỹ 

thuật áp dụng cho Dự án. 

9. Tổng mức đầu tư, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư: 20.469,69 triệu đồng (Hai mươi nghìn bốn trăm sáu 

mươi chín tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng). 

Trong đó: 

- Chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư 

(đã bao gồm dự phòng): 
4.545,50 tỷ đồng; 

- Chi phí xây dựng: 13.569,44 tỷ đồng; 

- Chi phí thiết bị: 345,04 tỷ đồng; 

- Chi phí quản lý dự án: 58,17 tỷ đồng; 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 433,28 tỷ đồng; 

- Chi phí khác: 300,93 tỷ đồng; 

- Chi phí dự phòng: 1.217,33 tỷ đồng. 

10. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 

2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm  2026. 

11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện 

dự án 
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- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 

11/01/2022 của Quốc hội.  

- Dự kiến kế hoạch vốn bố trí theo tiến độ thực hiện dự án: 

+ Năm 2021 - 2025: Bố trí 17.446,3 tỷ đồng, trong đó: Năm 2022: 3.340,3 

tỷ đồng; năm 2023: 5.854,9 tỷ đồng; năm 2024: 4.412,1 tỷ đồng; năm 2025: 

3.839 tỷ đồng.  

+ Năm 2026 - 2027: Bố trí 3.023,4 tỷ đồng, trong đó: Năm 2026: 1.814 tỷ 

đồng; năm 2027: 1.209,4 tỷ đồng. 

12. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Áp dụng hình thức Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực. 

13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

- Giải phóng mặt bằng cho quy mô 06 làn xe theo Nghị quyết số 

44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây 

dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, 

Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại văn bản số 458/TTg-CN ngày 25/5/2022.  

- Phạm vi được xác định theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 

24/02/2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ 

về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tổng diện tích thu 

hồi đất khoảng 747 ha. 

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đã bao gồm dự phòng): 4.545,50 

tỷ đồng, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi là 2.923,80 tỷ đồng; đoạn qua tỉnh 

Bình Định 1.621,70 là tỷ đồng. 

- Tổ chức thực hiện: Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu 

dự án riêng, do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Định tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 29 Nghị định số 

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 

14. Các nội dung khác 

Ban Quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm: 

- Thực hiện các nội dung nêu tại Báo cáo thẩm định số 233/CQLXD-

QLXD2 ngày 30/6/2022 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình 

giao thông. 

- Lập kế hoạch, tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai Dự án, tuân thủ quy 

định, phù hợp với tiến độ triển khai hoàn thành dự án theo Nghị quyết số 

43/2022/QH15, Nghị quyết số 44/2022/QH15, Nghị quyết số 18/NQ-CP và kế 

hoạch vốn được cấp có thẩm quyền chấp thuận. 

- Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng và các 

đơn vị có liên quan để kiểm tra, rà soát, đảm bảo khối lượng giải phóng mặt 

bằng phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, 

tuân thủ quy định. 

- Tổ chức khảo sát chi tiết, thu thập các số liệu về địa hình, địa chất, thủy 

văn làm cơ sở để chuẩn xác các giải pháp thiết kế; rà soát, bổ sung tính toán 



11 

 
thủy văn để xác định ảnh hưởng ngập úng và khả năng thoát lũ tổng thể trên 

toàn tuyến và khu vực lân cận, đề xuất giải pháp xử lý cho phù hợp; xác định 

cụ thể phạm vi đường gom, đường công vụ… và các công trình phụ trợ thi công. 

- Đối với công trình cầu: Trên cơ sở số liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy 

văn chi tiết, lựa chọn giải pháp móng, dầm, sơ đồ nhịp, vị trí công trình phù hợp 

và tính toán thiết kế đảm bảo đủ khả năng chịu lực và tối ưu về kinh tế - kỹ thuật. 

- Đối với công trình hầm: Trên cơ sở khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn 

chi tiết, lựa chọn vị trí cửa hầm và lựa chọn giải pháp kết cấu chống đỡ phù hợp 

với tính toán thiết kế đảm bảo khả năng chịu lực và hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật. 

- Đối với kết cấu mặt đường: Thí nghiệm xác định đầy đủ tính chất cơ, lý 

của vật liệu dự kiến sử dụng, bố trí các lớp vật liệu phù hợp và tính toán xác định 

chính xác chiều dày các lớp kết cấu áo đường.  

- Thí nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đất, đá đào trong quá 

trình thi công để xem xét tận dụng tối đa, tiết giảm chi phí đầu tư. 

- Quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm 

tuân thủ quy định, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để thất thoát, 

lãng phí. 

- Thực hiện bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 

1306/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2022 và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

- Thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Ban Quản lý dự án 2 thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ đầu 

tư trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế 

cơ sở, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định; chịu 

trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong 

quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về 

đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có 

liên quan. 

Trên cơ sở hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, Ban Quản lý dự 

án 2 khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật hồ sơ thiết kế 

cắm cọc giải phóng mặt bằng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị 

quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ và hoàn thiện các thủ tục 

liên quan, bàn giao cho các Chủ đầu tư tiểu dự án thành phần giải phóng mặt 

bằng để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu. 

Điều 3.  

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

2. Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Đối tác công - tư, Kết cấu hạ tầng 

giao thông, Khoa học - Công nghệ, Môi trường, Tài chính; Tổng cục trưởng 
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Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng 

công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước TW; 

- UBND các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định; 

- Các đơn vị có liên quan 

(Ban QLDA 2 sao gửi); 

- Lưu: VT, CQLXD (03). 

 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

Lê Đình Thọ 
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PHỤ LỤC: THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH CẦU TRÊN TUYẾN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BGTVT ngày    /     /2022 của Bộ GTVT) 

 
1. Danh sách công trình cầu trên tuyến chính 

T

T 
Tên cầu   Lý trình 

Sơ đồ 

nhịp 

(m) 

Chiều 

dài cầu 

(m) 

Bề rộng 

cầu GĐ1 

(m) 

Kết cấu phần trên 

I Địa phận tỉnh Quảng Ngãi 

1 
Cầu   

Km0+876 
Km0+876 1x33 45,3 17,5 Dầm I BTCT DƯL 

2 
Cầu   

Km1+494 
Km1+494 1x24 36,2 17,5  Dầm bản BTCT DƯL 

3 
Cầu   

Km2+342 
Km2+342 1x33 45,2 17,5 Dầm I BTCT DƯL 

4 
Cầu   

Km2+632 
Km2+632 1x33 45,2 17,5 Dầm I BTCT DƯL 

5 
Cầu   

Km4+402 
Km4+402 1x24 30,2 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

6 
Cầu   

Km7+372 
Km7+372 2x33 111,4 17,5 Dầm I BTCT DƯL 

7 
Cầu   

Km8+972 
Km8+972 

42,1+2x

46+42,1 
210,8 17,5 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

8 
Cầu   

Km9+412 
Km9+412 2x21 54,3 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

9 
Cầu   

Km9+807 
Km9+807 

39,1+1x

40+39,1 
130,6 17,5 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

10 
Cầu   

Km11+090 
Km11+090 1x18 30,2 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

11 
Cầu   

Km11+188 
Km11+188 1x24 40,2 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

12 
Cầu   

Km11+652 
Km11+652 

46,6+55

+46,6 
146,4 17,5 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

13 
Cầu  

Km11+888 
Km11+888 1x24 38,2 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

14 
Cầu 

Km13+445 
Km13+445 1x24 36,2 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

15 
Cầu   

Km15+175 
Km15+175 1x33 49,2 17,5 Dầm I BTCT DƯL 

16 
Cầu   

Km15+975 
Km15+975 1x21 34,2 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

17 
Cầu 

sôngVệ 
Km18+561 

39,1+13x

40+39,1 
610,5 17,5 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

18 
Cầu  vượt 

ĐT624B 
Km19+296 3x18 66,20 17,50 Dầm bản BTCT DƯL 

19 Cầu An Ba Km19+800 1x33 50,1 35,4~37,1 DầmI BTCT DƯL 

20 
Cầu Kênh 

S18 
Km20+697 1x12 30.1 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

21 Xuân Ba Km21+363 1x18 28,1 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 
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T

T 
Tên cầu   Lý trình 

Sơ đồ 

nhịp 

(m) 

Chiều 

dài cầu 

(m) 

Bề rộng 

cầu GĐ1 

(m) 

Kết cấu phần trên 

22 
Cầu Phước 

Hiệp 
Km22+450 3x24 84,2 17,5 DầmI BTCT DƯL 

23 
Cầu Phước 

Luông 
Km23+647 2x33 76,15 17,5 Dầm  I BTCT DƯL 

24 
Cầu vượt 

ĐT624C 
Km24+750 6x24 156,4 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

25 
Cầu Đá 

Bàn 
Km26+271 1x33 42,1 17,5 Dầm I BTCT DƯL 

26 
Cầu Giếng 

Tiên 
Km30+500 1x18 28,1 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

27 
Cầu vượt 

QL24 
Km33+660 3x33 114,2 17,5 Dầm  I BTCT DƯL 

28 
Cầu Vĩnh 

Xuân 
Km34+646 3x33 110,2 17,5 Dầm  I BTCT DƯL 

29 
Cầu vượt 

ĐH.42 
Km34+857 1x18 32,1 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

30 
Cầu vượt 

ĐH.42B 
Km35+860 3x15 57,2 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

31 
Cầu vượt 

ĐH Km36 
Km36+900 1x15 27,1 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

32 
Cầu Trà 

Câu 
Km37+200 

39,1+4x

40+39,1 
250,6 17,5 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

33 
Cầu vượt 

ĐH Km37 
Km37+673 3x33 113,20 17,5 Dầm  I BTCT DƯL 

34 
Cầu vượt 

ĐH.42D 
Km38+250 

24+38.3

+24 
105,20 17,5 

Dầm Super T BTCT 

DƯL và Dầm bản 

BTCT DƯL 

35 
Cầu Phước 

Lợi 
Km38+781 2x33 78,15 17,5 Dầm  I BTCT DƯL 

36 
Cầu Bến 

Bè 
Km39+900 

39,1+3x

40+39,1 
212,6 17,5 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

37 
Cầu Đèo 

Eo Gió 
Km41+440 3x15 57,2 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

38 
Cầu Sông 

Quán 
Km42+406 3x33 113,2 17,5 Dầm  I BTCT DƯL 

39 
Nút giao 

Đức Phổ 
Km42+650 3x18 64,1 21 Dầm bản BTCT DƯL 

40 
Cầu vượt 

ĐH.46 
Km42+922 3x15 57,2 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

41 
Cầu An 

Thọ 
Km43+636 1x15 27,1 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

42 
Cầu Huỳnh 

Công Thiệu 
Km45+377 1x24 36,1 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

43 Cầu Lò Bó Km46+412 4x33 143,25 17,5 Dầm  I BTCT DƯL 
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T

T 
Tên cầu   Lý trình 

Sơ đồ 

nhịp 

(m) 

Chiều 

dài cầu 

(m) 

Bề rộng 

cầu GĐ1 

(m) 

Kết cấu phần trên 

44 
Cầu   

Km47+220 
Km47+220 1x24 36,1 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

45 
Cầu   

Km49+420 
Km49+420 1x18 30,1 38,5 Dầm bản BTCT DƯL 

46 
Cầu   

Km50+040 
Km50+040 1x18 26,1 36,5 Dầm bản BTCT DƯL 

47 
Cầu   

Km54+110 
Km54+110 1x18 30,1 17,5 Dầm bản BTCT DƯL 

48 

Cầu cạn 

Km57 phải 

truyến 

Km57+460 
39,1+5x

40+39,1 
284,1 18,125 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

II Địa phận tỉnh Bình Định 

49 
Cầu vượt 

suối Lô Xôi 
Km65+870 4x24 108,25 17,50 Dầm bản BTCT DƯL 

50 
Cầu  cạn 

thoát lũ 
Km66+575 3x33 113,3 17,50 Dầm  I BTCT DƯL 

51 

Cầu  vượt 

sông Quán 

Dưa 

Km66+750 1x33 57,87 17,50 Dầm  I BTCT DƯL 

52 

Cầu  vượt 

sông Bà 

Quyền 

Km67+670 3x24 84,3 17,50 Dầm bản BTCT DƯL 

53 

Cầu  vượt 

Nguyễn 

Chí Thanh 

Km72+770 1x33 49,1 17,50 Dầm  I BTCT DƯL 

54 

Cầu  vượt 

sông Bà 

Giáo 

Km73+705 2x24 60,1 17,50 Dầm  I BTCT DƯL 

55 
Cầu vượt 

sông 
Km74+711 3x18 64,2 17,50 Dầm bản BTCT DƯL 

56 Cầu vượt 

sông 

Km75+390 9x24 227,5 17,50 Dầm I BTCT DƯL 

57 Km75+665 3x24 84,2 17,50 Dầm I BTCT DƯL 

58 

Cầu vượt 

nút giao 

Hoài Nhơn 

Km79+028 3x21 75,2 21,10 Dầm bản BTCT DƯL 

59 

Cầu vượt 

đường nối 

ĐT.638 và 

ĐT.639 

Km79+308 1x24 37,1 24,3 Dầm bản BTCT DƯL 

60 Cầu vượt 

sông 

Km82+585 3x21 74,7 17,50 Dầm bản BTCT DƯL 

61 Km82+585 3x21 73,2 7,50 Dầm bản BTCT DƯL 
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2. Công trình cầu vượt ngang 

T

T 
Tên Cầu Lý trình 

Sơ đồ 

cầu  

(m) 

Chiều 

dài cầu 

dự kiến 

(m) 

Bề 

rộng 

cầu  

(m) 

Kết cấu phần trên 

I Địa phận tỉnh Quảng Ngãi 

1 
Cầu  vượt 

ngang 
Km 5+282 38,2 50,4 9,0 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

2 

Cầu  vượt 

ngang 

ĐH.53 

Km17+150 

39,1+4

0+42,5

+45+42

,5+40+

39,1 

319,6 9,0 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

3 

Cầu  vượt 

ngang 

ĐH.35 

Km22+954 

39,1+3

x40+39

,1 

210,6 9,0 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

4 

Cầu  vượt 

ngang 

ĐH.38-01 

Km26+748 

39,1+3

x40+39

,1 

210,6 9,0 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

5 

Cầu  vượt 

ngang 

ĐH.39 

Km27+523 

39,1+3

x40+39

,1 

210,6 9,0 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

6 

Cầu  vượt 

ngang 

ĐH.40 

Km28+784.

5 

39,1+3

x40+39

,1 

210,6 9,0 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

7 

Cầu  vượt 

ngang ĐH 

38-02 

Km29+863 

39,1+2

x40+39

,1 

170,6 9,0 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

8 

Cầu  vượt 

ngang 

ĐH.38-03 

Km30+620 

39,1+6

x40+39

,1 

330,6 9,0 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

9 

Cầu  vượt 

ngang 

ĐH.41B 

Km31+480 

39,1+3

x40+39

,1 

208,6 9,0 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

10 

Cầu  vượt 

ngang 

Trương 

Định 

Km44+185 
39,1+4

0+39,1 
130,6 9,0 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

II Địa phận tỉnh Bình Định 

11 
Cầu vượt 

ĐT.638 
Km68+115 

39,1+2

x40+39

,1 

171,40 12 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

12 

Cầu  vượt 

đường Lê 

Hồng 

Phong 

Km74+600 

39,1+3

x40+39

,1 

210,40 12 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

13 

Cầu vượt 

Bùi Đức 

Sơn 

Km76+700 

39,1+3

x40+39

,1 

204,40 12 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 



17 

 
 

3. Cầu nút giao 

TT Tên Cầu Lý trình 
Sơ đồ 

Cầu 

Chiều 

dài cầu 

dự kiến 

(m) 

Bề rộng 

cầu 
Kết cấu phần trên 

I Địa phần tỉnh Quảng Ngãi 

1 

Cầu  

vượt 

QL24 

Km34+315 
41,6+4

5+41,6 
140,6 13,5 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

2 

Cầu  

vượt 

Đường 

sắt Nút 

giao Đức 

Phổ 

Km19+296 

(Lý trình 

nhánh nút 

giao) 

41,6+2

x45+42

,5+39,1 

225,6 12,0 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

3 

Cầu vượt 

nút giao 

Sa 

Huỳnh 

Km49+820 
41,6+4

5+41,6 
141,4 13,5 

Dầm Super T BTCT 

DƯL 

4 

Cầu  

vượt 

Đường 

sắt Nút 

giao Sa 

Huỳnh 

Km1+120 

(Lý trình 

nhánh nút 

giao) 

39,1+3

x40+39

,1 

210,4 13,0 
Dầm Super T BTCT 

DƯL 

 

 
















