
U'c BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

S: 60/UBND-TH 
V/v b sung mOt s nôi 

dung Dir an Via he &thng 
Hung Vucmg (don Ngô 
Quyn - Din Biên PhU) 

Quáng Trj, ngàyJ tháng 11 nàm 2022 

KInh gCri: Thumg trirc Hti dng nhân dan tinh 

Thrc hin Van ban s 352/HDND-KTNS ngày 29 tháng 11 näm 2022 cüa 
Hi dông nhân dan tinhvê vic phtrcng an phân bô nguôn von vuçit thu ti'r dâu 
giá quyên sir diing dat kê hoach näm 2021 và bô sung mt so ni dung Du an via 
he dithng Hung Vixong (doan Ngô Quyên - Din Biên Phü); Uy ban nhân dan 
tinh xin báo cáo nhu sau: 

1. V nguyen tc và tiêu chI sir diing vt 1iu lát via he 

Vic thit k k thut h thng bó via, via he tuân thu theo các quy djnh 
cüa Quy chuân k thut Quôc gia QC\TN 07-4:2016/BXD (quy chuân k thut 
quôc gia ye các cong trInh ha tang k thut); QC\TN-10:2014/BXD (quy chuân 
k thut quôc gia ye xây dirng cong trInh dé dam báo ngithi khuyêt tt tiêp cn 
sü diing) và các tiêu chuân thiêt ké xây dirng TCVN 7957:2008 (thoát ni.râc), 
TCXDVN 33:2006 (TCXDVN 33:2006), TCXDVN 51:2008 (thoát nrncc mng 
hxâi cOng trInh ben ngoai), TC\TN 9207:2012 (lap dt ththng day din trong nhà 
và cong trInh côngcng), TCXDVN 259:2001 (chiêu sang nhân tao);  TCVN 
10797:20 15 (san phâm bó via),... 

D6i chiu vâi các Quy chun và tiêu chun nêu trén thI hin nay pháp lut 
hin hành không có quy djnh cii the ye nguyen tàc, tiêu chI, khu vrc, các tuyên 
duing duçic sü diing vt lieu (dá t%r nhiên, terrazzo) lát via he nhi.rng thông 
thtthng së dira trén mt sO tiêu chI chInh sau day: 

+ TInh bn vung, lâu dài: dam bào khã näng chju lc cüa câu kin và d 
ben vUng, lâu dài vài thi gian. 

+ TInh thm m, dng b: dam bão m quan và trang trI không gian dO thj, 
tuyên chinh triic cánh quan và phô di b, dông bô trên toàn tuyên. 

+ Giácãhcpl. 

2. Vt Iiu lam via he: Da dang phong phü, 4t lieu chü yu st'r diing trên 
dja bàn tinh, do là: (1) Gach  block tir chèn (hin nay không cOn sir di1ng); (2) 
Lát gch tezzarro (di.rqc sr d1ing khá phô biên); (3) Dá granit t1r nhiên; (4) Be 
tong tInh näng cao (chüng loai 4t lieu mth). 

3. V so sánh giá vt lieu: Terrazo cO giá 78.000-81.000 dng/m2, be tong 
tInh näng cao là 218.000-227.000 dông/m2, dá tij nhiên (san xuât trên dja bàn 
tinh) là 270.000-300.000 dông/m2. 

4. Vic sir dting dá tur nhiên d lát via he er mt S6 dja phtrorng Ian cn: 
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Qua khào sat và thu thp tr các tinh, thành lan cn dä có nhiu tuyn ph 
chInh duvc lát dá tii nhiên nhu: Tai  thành phô Hue có du&ng Hai Ba Trung (vüa 
phê duyt dr an), thnrng Lé Lçii, Hung Vwmg; ti thành phô Dông Hói có tuyên 
dithng Phan Bi Châu, Nguyen Du, Quách Xuán KS'; tai Dà Näng có rat nhiêu 
tuyên dä lát dá tir nhiên. Qua dánh giá, 4t 1iu sir diing dá tr nhiên dê lát via he 
báo dam d ben, nâng cao tInh m quan và có tuôi th9 cao. 

5. Thurc trng via he trên dja bàn thành ph Bong Ha: 
Via he trén dja bàn thành ph Dông Ha nói chung Va tuyn duâng Hung 

Vi.rmg nói riêng sà diing bó via be tong, lát gch, duçic dâu tu không dOng b, 
hin nay nhiêu doan dà xuông cap, kêt câu gch lát, bó via dâ xuông màu, rêu 
môc, rihiêu vi trI bj hu hông; be tong nên da lao boa không dam bào cithng d. 

Via he trên các tuyn dixcic dAu ur trong thai gian trrnc day nhIn chung 
duqc thrc hin qua nhiêu d%r an nhó lé nén chira dông b trên cüng mt tuyên 
phô; 4t lieu sü diving chap vá, nhiêu chüng 1oi khác nhau. 

Qua qua trInh si:r diing không duc thrng xuyên duy tu báo dix5ng, ngithi 
dan tir S' cái  tao  dê sü diing cho phü hçip nên thiéu dông nhât; chüng loai  cay 
xanh chra dam bão vâi khI hu thuô'ng xuyên chju ánh hithng cüa bâo; giãi 
pháp thiêt kê chira phü hçip vi cánh quan cüa do thj. 

6. Bi vó'i duvng Hung Vuong: 
6.1. Via he dwô'ng Hang Vwong h4n nay: Di.rçic dAu tu tir näm 2003 vâi 

kêt câu chInh là bó via bang be tong xi mäng và via he lát nhiêu chüng loai gch 
khác nhau; h thông cay xanh da dng chü yêu làdo ngithi dan tr trông; qua qua 
trInh sü diing ngui dan ti,r cãi tao  nên chap vá, cot via he cüng khác nhau. 

6.2. V d xuaAt  cdi 4w nâng ctp via he thrà'ng Hang Vwo'ng: 
TaiVän bàn s 6007/UBND-TH ngày 24/11/2022 cüa UBND tinh dà báo 

cáo rô ye phircmg an dâu tir hoàn thành toàn b via he di.r&ng Hung Vtwng, 
thành phô Dông Ha, tao  thành triic dng hrc, cânh quan xuyên suôt trung tam 
thành phO DOng Ha vâi chiêu dài khoáng 5,0km, trong do: 

- Doan tir thr&ng L3 Thirô'ng Kit din du-ô'ng Din Biên Phz dã cttiçc Thu 
tizng ChInh phü phé duyt chU trrnmg dâu tu tai  Quyêt djnh sO 561/QD-TTg 
ngày 24/4/2017 tr nguôn von cüa Dr an GMS. Phirang an thiêt kê dã duqc thâm 
djnh là bó via bang dá granite tir nhiên và thiêt ke mói rãnh biên; lát via he bang 
dá granite tir nhiên; trông mth toàn b cay xanh và xây mOi h thông bOn hoa 
bang dá tr nhiên; h thông hào k thut, thoát nirâc và ha tang k thutt khác 
dirgc thiêt ké theo hithng hin dai  de khäc phiic tInh trang üng ngp, kçt Xe, 
ngâm hóa h thông thông tin lien lac  và cap din,... Dr an nay s duqc phê 
duyt FS và triên khai thirc hin ngay sau khi dirqc HBND tinh phê duyt diêu 
chinh diêu chinh chü trirong dâu ti.r dr an Via he diräng Hung Vuong (doan tü 
du&ng Ngô Quyên den dumg Din Biên Phü). 

- Doan tü dithng Ng6 Quyn dn ththng Din Biên Phü dà dircic HDND 
tinh phê duyt chü truang dâu ti.r, nay xin diêu chinh lai  thành dogn tie dtrông 
Ngó Quyen den du'ông Lj Thu-àng Kit: Vé quy mO dau tir: diêu chinh tü bó via 
bang be tong duc sin, lát via he bang gch Terrazzo xin dieu chinh lai  phuong 
an thiét kê hoàn toàn giông nhi.r dogn tie dtr&ng L Thrthng Kit den dirô'ng Din 
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Biên Phü nhu dâ trInh bay a trên. Do do, tng müc du tu diu chinh tix 14.900 
triu dông len 4 1.164 triu dông; thai gian thixc hin dir an: tir 2020-202 1 diêu 
chinh thành 2023-2025. Nguôn von: Nguôn thu dâu giá quyên sü d11ng dat cüa 
tinh nay xin dieu chinh iai  là: Nguôn thu dâu giá quyên si'r d%ing dat cüa tinh 
(bao gôm nguôn vl.rçit thu kê hoch nàm 2021). 

- Dogn tit dwông Trcn Hirng Dgo dIn du'&ng Ngó Quyn dài khoãng 1,0 
km và dogn tit ththng Din Biên Phi ththng Tan Sà dài khoãng 1,7 km dã duçic 
ADB dông cho sir dung nguôn von du cüa dir an GMS. Phumg an thiêt ké cUa 
2 don tuyên nay hoàn toàn giông vth doan Ngô Quyên - L Thuimg Kit và L 
Thtrirng Kit - Din Biên Phü cia dirge Ngân hang Phát triên Châu A (ADB) 
chap thuntai Cong thu ngày 28/10/2022 và B Kê hoach và Dâu tt.r cting dã có 
Van bàn so 7707/BKHDT-KTDT ngày 27/10/2022 trInh Thu tithng ChInh phü 
diêu chinh gia han  thai gian dóng khoãn vay D%r an GMS den ngày 31/12/2023. 

Nhu vây, sau khi thirc hin hoàn thành vic du tu các doan  tuyn nói trên, 
toàn tuyên di.rirng Hung Vwmg sê tth thành triic cãnh quan do thj trung tam, 
quan trong nhât dugc dâu tir theo huâng vAn minh, hin dai,  và  tao  dirge diem 
nhân. 

6.3. Co so dl 14ea ch9n giãipháp thilt ki nhw hi so dê xuit dã nêu: 
- Dam bão yêu cu k thut: Hin nay 4t 1iu d lát via he rt cia dang, 

nhtmg dang sir ding trén dja bàn thành phô Dông Ha có gch terrazzo, dá tir 
nhienva be tong tInh nAng cao giã cia. Vic hra ch9n vt lieu dam bão các yêu 
câu ye k5 thut. Tuy nhiên so vOi phuong an sü ding terrazzo thI sir diing dá t%r 
nhiên dam bão tInh ben vftng và không bj xuông cap theo thai gian, cuing d 
chju 1rc cUng tot hon. Doi vii 4t lieu be tong tInh nAng cao là v lieu mu nen 
trên dja bàn Bong Ha mu chi có 2 dir an triên khai thtrc hin, vic dánh giá hiu 
qua qua trInh si:r diing chua dugc kiêm ching c1i the. 

- Dam báo dng b h thong ha tng k thu.t, m quan do thj: Tuyn 
di.ring Hung vuong là tuyên trung tam cüa thânh phô DOng Ha vii nhieu trii si, 
co quan bô tn dcc tuyên, do do nên chçn v.t 1iu dá granite tir nhiên sê tao an 
tuçing manh,  nôi bat, cO tInh thâm m và d ben vii thai gian. 

Pham vi doan tuyn sir diing v6n kt du cUa dii an GMS sir diing vt lieu 
dá granite tir nhiên lam nguyen lieu lát via he nén dê dông b toàn tuyên dam 
bâo theo yeu câu ye thiêt kê quy djnh tai  Thông tix sO 04/2008/TT-BXD ngày 
20/02/2008 dê xuât sir diingnguyên 1iu cia tr nhiên dê lát via he và bó via cho 
dr an doan tir Ngô Quyen den L Thumg Kit. 

Ngoài ra, theo giái pháp thit k d xut, sê th1rc hin di dii và hoân thin 
h thông cap nuOc, thoát ni.rOc; d.0 tis h thông hào chi sn dê ngâm hOa h 
thông thông tin lien lac  và h thông cap din nên h thông ha tang k thut ngâm 
cüa tuyên co bàn sê duçic dông b. Do do, có the nghiên ciru sü ding các vt 
1iu mang tInh chat lâu dài, thâm m nhu cia tir nhiên dôi vii tuyên duing trung 
tam cüa thành phO BOng Ha. 

- Dam bão tInh khà thi và kinh t: Pham vi tuyn tir Tr.n Hung Dao  dn 
Ngô Quyên va L Thuirng Kit den Tan Si ciA duge dâu tu tir nguOn vOn kêt du 
cüa Dir an GMS, dôi vii tuyén Ngô Quyen den L Thuing Kiit  trong khA nAng 
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có th can di cüa tinh tir ngun thu du giá dat. Di vâi quy môdu ti.r cüa dr 
an dê xuât thI chi phi xây drng dê lát via he hoàn thin cüa tuyên Ngô Quyên 
den L' Thi.rông Kit dài 1,3km dôi vth gch terrazzo khoâng 3,6 ti, dôi vâi '4t 
1iu be tong tInh nàng cao khoâng 6,1 ti (gap 1,7 lan so vi terrazo), dôi vâi dá 
tr nhiên san xuât trén dja bàn tinh khoâng 7,4 ti (gap 2,0 lan so vói terrazo). 
Ngoài ra, do tInh chat cüa 4t lieu nên ye khai thác diing lâu dài thI vic dâu 
tu bang vt 1iu dá tr nhién dam báo yêu câu ye kinh tê và thâm m. 

7. Giãi pháp trong thôi gian tó'i: 
- Vt lieu si:r diing: Se uu tiên 1ira chçn nguyen lieu lát via he và bó via 

bang dá tir nhiên tti các tuyên phô chinh, tuyén cãnh quan; yêu câu giái pháp 
thiêt kê, thi cong darn báo den d ben cong trInh có tInh den hãi boa bài toán 
kinh tê và k5 thu.t, thâm m5 và có quy trInh báo trI c11 the. 

- Yêu cu chü du tu 1p phucing an thit k cãnh quan do thj thirc hin ly 
kiên cüa hi Kiên true str nhäm dam bâo m quan do thj dc bit tuyên phô 

chInh, xây drng quy trInh 4n hành, bâo trI và quy djnh quân 1 cii the. 
- V lâu dài UBND tinh giao UBND thành ph Dông Ha chü trI phi hçip 

Sâ Xây drng xây drng dé an chinh trang dO thj, trong do có dé xuât lira ch9n 
mt so tuyên chInh uu tiên lát via he và bó via bang dá t1r nhiên dé triên khai 
thirc hin khi diêu kin kinh tê cüa tinh cho phép. 

Trên day là báo cáo b sung mt s ni dung Dr an Via he &thng Hung 
Vrnmg (doin Ngô Quyên - Din Biên Phü), Uy ban nhân dan tinh kInh báo cáo 
Thung trirc Hi dông nhân dan  tinh.I.e' 

Noi nhIn: 
- Nhtr trén; 
- Chü tch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các s&: KH&DT, XD, GTVT, TN&MT; 
- Ban QLDA Du ti.r xây d.rng tinh; 
- Trung tam PTQD tinh; 
- Ltru: VT, THU, KTTUTh  
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