
PHỤ LỤC
Danh mục dự án thuộc lĩnh vực giao thông đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

( Kèm theo Báo cáo thẩm tra số:          /BCTT-KTNS ngày         /4/2022 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh)

TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Nội dung và quy mô đầu tư
TMĐT

(triệu đồng)
Thời gian 
thực hiện

I Lĩnh vực giao thông 

1

Nâng cấp, mở rộng 
đường tỉnh 391 đoạn từ 
thành phố Hải Dương 
đến trục Đông Tây, 
tỉnh Hải Dương

Đầu tư nâng cấp, mở rộng 
tuyến đường tỉnh 391 đoạn 
từ đường vành đai I thành 
phố Hải Dương đến trục 
Đông - Tây, tỉnh Hải 
Dương nhằm nâng cao 
hiệu quả khai thác tuyến 
đường, đảm bảo an toàn 
giao thông và đáp ứng yêu 
cầu lưu thông ngày càng 
cao trên tuyến; tạo động 
lực phát triển kinh tế - xã 
hội huyện Tứ Kỳ nói riêng 
và tỉnh Hải Dương nói 
chung.

* Phạm vi và hướng tuyến: 

- Phạm vi:

+ Đoạn 01: điểm đầu tại Km6+500/ĐT391 đấu nối 
với nút giao giữa đường tỉnh 391 với đường vành đai 
I thành phố Hải Dương thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, 
thành phố Hải Dương; điểm cuối tại Ngã Tư Mắc 
(khoảng Km15+000/ĐT391) thuộc địa phận xã 
Quang Phục, huyện Tứ Kỳ. Cải tạo, nâng cấp đoạn 
tuyến với chiều dài khoảng 8,5km, trong đó xây dựng 
thêm 01 đơn nguyên cầu tại Km 9+750 và 01 đơn 
nguyên cầu vượt tại vị trí vượt đường ô tô cao tốc Hà 
Nội - Hải Phòng.

+ Đoạn 02: điểm đầu tại Km15+000/ĐT391 thuộc 
địa phận xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ; điểm cuối tại 
Km17+300 (đấu nối với điểm đầu Dự án đầu tư xây 
dựng đoạn tuyến thuộc đường trục chính thị trấn Tứ 
Kỳ, huyện Tứ Kỳ đang thi công) thuộc địa phận thị 
trấn Tứ Kỳ. Xây dựng mới đoạn tuyến với chiều dài 
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khoảng 2,3km.

+ Đoạn 03: điểm đầu tại Km 21+175 (lý trình đường 
tỉnh 391 cũ tương ứng với Km21+520 lý trình tuyến 
mới) nối tiếp điểm cuối của Dự án đầu tư xây dựng 
tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn 
Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ đã được phê 
duyệt dự án đầu tư; điểm cuối tại Km 24+600 (lý 
trình đường tỉnh 391 cũ, tương ứng với Km24+920 lý 
trình tuyến mới) thuộc địa phận xã Cộng Lạc, huyện 
Tứ Kỳ. Cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến với chiều dài 
khoảng 3,4km.

- Hướng tuyến: đoạn 01 và đoạn 03 theo hướng tuyến 
đường tỉnh 391; đoạn 02 theo hướng tuyến quy hoạch 
tuyến tránh đường tỉnh 391 đoạn qua thị trấn Tứ Kỳ 
đến xã Văn Tố. 

Tổng chiều dài tuyến khoảng 14,2km (trong đó thành 
phố Hải Dương khoảng 2,02km; huyện Tứ Kỳ 
khoảng 12,18km).

* Nội dung và quy mô đầu tư

- Phần đường:

+ Đoạn cải tạo, nâng cấp: xây dựng theo quy mô 
đường cấp III đồng bằng với Bnền=17,5m, 
Bmặt=15,5m. Mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1. 
Tốc độ thiết kế 80km/h. Tổng chiều dài đoạn tuyến 
khoảng 12,0 km.

+ Đoạn xây dựng mới (tuyến tránh): xây dựng theo 



quy mô quy hoạch Bnền=42m; trong giai đoạn này 
phân kỳ đầu tư Bnền=21m, Bmặt=12m, Blề trái (không 
làm vỉa hè)=7m, Blề phải=2m (tương ứng với quy mô 
giai đoạn 1 đường trục chính thị trấn Tứ Kỳ đang thi 
công). Mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1. Tốc độ 
thiết kế 60km/h. Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 
2,2 km.

- Phần cầu: xây dựng 01 đơn nguyên cầu vượt đường 
ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và 01 đơn nguyên 
cầu tại Km9+750 với quy mô Bcầu=12m. Tiêu chuẩn 
thiết kế cầu TCVN11823-2017. Tải trọng thiết kế 
HL93 và người 3kN/m2.

- Thiết kế các cống ngang được nối dài hoặc xây 
dựng mới tại các vị trí cần thoát nước lưu vực và tại 
các vị trí cắt qua kênh, mương thủy lợi. Bố trí hệ 
thống thoát nước dọc, chiếu sáng các đoạn qua khu 
dân cư. Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống đảm bảo an 
toàn giao thông theo quy định. 

- Xây dựng hoàn trả các công trình hạ tầng bị ảnh 
hưởng bởi dự án (thông tin liên lạc, điện, kênh 
mương,…).

2

Cải tạo, nâng cấp 
đường tỉnh 391 đoạn từ 
Km24+600-
Km28+400

Cải tạo, nâng cấp đường 
tỉnh 391 đoạn từ 
Km24+600-Km28+400 
nhằm nâng cao hiệu quả 
khai thác tuyến đường, đảm 

* Phạm vi và hướng tuyến: 

- Phạm vi: điểm đầu tại Km24+600/ĐT391 thuộc địa 
phận xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ; điểm cuối tại 
Km28+400/ĐT391 (kết nối với đường tránh đường 
tỉnh 391 với Quốc lộ 10 thuộc dự án Khu dân cư mới 
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bảo an toàn giao thông và 
đáp ứng yêu cầu lưu thông 
ngày càng cao trên tuyến; 
đảm bảo đồng bộ về quy 
mô toàn tuyến và phát huy 
hiệu quả các dự án liên 
quan đến đường tỉnh 391 
đang triển khai đầu tư; tạo 
kết nối giao thông thuận lợi 
cửa ngõ phía Đông Nam 
của tỉnh Hải Dương với 
tỉnh Thái Bình, hoàn thiện 
trục giao thông kết nối liên 
vùng Hưng Yên - Hải 
Dương - Thái Bình thông 
qua đường trục Đông - 
Tây, tỉnh Hải Dương, 
đường tỉnh 391 và Quốc lộ 
10; góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội huyện 
Tứ Kỳ nói riêng và tỉnh Hải 
Dương nói chung

xã Nguyên Giáp) thuộc địa phận xã Nguyên Giáp, 
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

- Hướng tuyến: đoạn tuyến cải tạo, nâng cấp theo 
hướng tuyến đường tỉnh 391 hiện có. 

Tổng chiều dài đoạn tuyến khoảng 4,0km.

* Nội dung và quy mô đầu tư

- Phần đường: cải tạo, nâng cấp tuyến đường theo 
quy mô đường cấp III đồng bằng với 4 làn xe; 
Bnền=17,5m, Bmặt=15,5m. Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 
4054:2005, mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1, tải 
trọng thiết kế cống HL93. Tốc độ thiết kế 80km/h. 

- Phần cầu: giữ nguyên quy mô hiện trạng (chưa đầu 
tư 01 đơn nguyên cầu Xe).

- Thiết kế các cống ngang được nối dài hoặc xây 
dựng mới tại các vị trí cần thoát nước lưu vực và tại 
các vị trí cắt qua kênh, mương thủy lợi. Bố trí hệ 
thống rãnh thoát nước dọc và chiếu sáng các đoạn 
qua khu dân cư. Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống đảm 
bảo an toàn giao thông theo quy định. 

- Xây dựng hoàn trả các công trình hạ tầng bị ảnh 
hưởng bởi dự án (thông tin liên lạc, điện, kênh 
mương,…).

TỔNG CỘNG 1.650.440
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