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I
NGÀNH GIAO 

THÔNG

1 Cầu Châu Giang
TP Phủ 

Lý

Chiều dài 

520m, diện 

tích sử dụng 

đất 44.596m2

2009

Là đấu mối quan 

trọng nối liền trung 

tâm văn hoá kinh tế 

của thành phố và 

khu đô thị Bắc 

Châu Giang; tạo 

kiến trúc và cảnh 

quan đô thị

UBND thành phố 

Phủ Lý (ĐV thực 

hiện: Ban quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng số I)

604/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2009
230,619.0 236,200 214,270

Đang làm 

thủ tục 

điều 

chỉnh 

tổng mức 

đầu tư

II
NGÀNH THỦY 

LỢI

1

Xây dựng kênh tiêu 

Đ xã Phù Vân, thành 

phố Phủ Lý

Phù Vân
2010-

2011

Đảm bảo an toàn 

chống lũ, thuận 

lợi cho kiểm tra, 

quản lý và ứng 

cứu đê trong 

mùa mưa lũ

UBND thành phố 

Phủ Lý (ĐV thực 

hiện: Ban quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng số II)

 1369 ngµy 
02/12/2010 

11,540
 299 ngµy 

19/01/2011
13,288 11,000 11,000

Năng lực thiết 

kế

BẢNG TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Đến 31/7/2014

Chủ đầu tưMục tiêu đầu tư

Thời 

gian KC-

HT

 Quyết định đầu tư ban 

đầu

Quyết định đầu tư điều 

chỉnh bổ sung
Vốn đã bố 

trí đến 

31/7/2014

Ghi chú
Số QĐ; 

ngày, tháng, 

năm ban 

hành

TMĐT 

Số QĐ; 

ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT 

Khối 

lượng thực 

hiện

TT Danh mục dự án

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Địa điểm 

XD



2

Xử lý khẩn cấp sạt 

lở bờ kết hợp chỉnh 

trang đô thị đoạn 

thượng lưu cống Phủ 

Lý từ cầu Phủ Lý 

qua QL1A đến cống 

xả trạm bơm Mễ, 

thành phố Phủ Lý

TP Phủ 

Lý

Chiều dài 

1.600m (mỗi 

bên 800m)

2009-

2013

Đảm bảo an toàn 

chống lũ, thuận 

lợi cho kiểm tra, 

quản lý và ứng 

cứu đê trong 

mùa mưa lũ; cải 

thiện, tạo điều 

kiện thuận lợi 

cho giao thông 

thuỷ lợi trên 

sông; tạo cảnh 

quan và môi 

trường sinh thái 

trong khu vực

UBND thành phố 

Phủ Lý (ĐV thực 

hiện: Ban quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng số II)

 662B ngày 
10/6/2008 

210,503
 1098 ngày 
08/10/2010 

219,185 110,700 100,882

III
HẠ TẦNG KỸ 
THUẬT

1
Hệ thống thoát nước 

và xử lý nước thải 

Thành phố Phủ Lý

TP Phủ 

Lý

Diện tích sử 

dụng đất 

9.300m2; xây 

dựng mới, cải 

tạo hệ thống 

cống thu gom 

nước thải, các 

trạm bơm và 

xử lý nước 

thải

2007

Giảm ô nhiễm 

môi trường trên 

địa bàn thành 

phố Phủ Lý do 

nước thải gây ra

UBND thành phố 

Phủ Lý (ĐV thực 

hiện: Ban quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng số I)

205 ngày 

02/5/2007
154,632

965 ngày 

17/8/2009
205,597 162,900 160,940


