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I
NGÀNH GIAO 

THÔNG

1

Dự án Xây dựng 

đường D4 thuộc 

KĐT mới Nam Trần 

Hưng Đạo, thành 

phố Phủ Lý

TP Phủ 

Lý

Tuyến đường 

D4 là đường 

đô thị cấp III 

có chiều dài 

895,49m, điểm 

đầu tuyến 

Km0+0.00 

(giao với 

QL21A), điểm 

cuối tuyến 

Km0+895,49 

(giao với 

đường Trần 

Hưng Đạo)

2009-

2011

Đường D4 là 

trục giao thông 

chính thuộc 

quy hoạch khu 

đô thị mới Nam 

Trần Hưng Đạo 

phục vụ giao 

thông cho các 

khối cơ quan, 

trường học và 

khu dân cư 

trong khu vực

UBND thành phố 

Phủ Lý (ĐV thực 

hiện: Ban quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng số II)

209 ngày 

13/2/2009
35,169 22,603 28,045.9

2
Đường Lê Công 

Thanh kéo dài

TP Phủ 

Lý

Xây dựng 

tuyến đường 

dài 2.802,5m; 

diện tích đất 

sử dụng 

112.000m2

2007

Thực hiện quy 

hoạch chung 

của thành phố, 

giải quyết giao 

thông đô thị.

UBND thành phố 

Phủ Lý (ĐV thực 

hiện: Ban quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng số I)

506 ngày 

22/4/2008; 
109,152.0

709 ngày 

12/6/2007
91,702 83,525

TT Danh mục dự án

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

Địa điểm 

XD

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

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



3
Đường Lê Công 

Thanh giai đoạn II

TP Phủ 

Lý

Xây dựng 

tuyến đường 

dài 1,507m; 

diện tích đất 

sử dụng 

221.699m2

2010

Nhằm khai thác 

hiệu quả tiềm 

năng về vị trí, đất 

đai và cảnh quan 

để hướng tới một 

khu đô thị hiện 

đại có môi 

trường theo 

hướng sinh thái, 

bền vững, tạo 

sức hấp dẫn về 

thu hút đầu tư

UBND thành phố 

Phủ Lý (ĐV thực 

hiện: Ban quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng số I)

 506 ngày 
22/4/2008 

109,000
 914 ngày 
25/8/2010 

287,829 150,981 130,680

II
NGÀNH THỦY 

LỢI

1

Đoạn kéo dài từ 

cống xả trạm bơm 

Mễ đến cầu Liêm 

Chính, thành phố 

Phủ Lý

TP Phủ 

Lý

Chiều dài 

1.878m (kè bờ 

Bắc 865m; kè 

bờ Nam 

1.013m)

2011-

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)

 1098 ngày 
08/10/2010 

147,445 35,000 35,000

III
HẠ TẦNG KỸ 

THUẬT



1
Dự án phát triển đô 

thị Phủ Lý

TP Phủ 

Lý

Bao gồm 04 

hợp phần: Hợp 

phần 1: nâng 

cấp cơ sở hạ 

tầng cơ bản và 

cải thiện dịch 

vụ; Hợp phần 

2: Cải thiện vệ 

sinh môi 

trường; Hợp 

phần 3: Đường 

và cầu đô thị; 

Hợp phần 4: 

Hỗ trợ kỹ 

thuật và tăng 

cường năng 

lực

2012-

2017

Xây mới và nâng 

cấp cải tạo hệ 

thống HTKT; hỗ 

trợ kỹ thuật và 

tăng cường năng 

lực, tạo khung 

HTKT kết hợp 

với hạ tầng khu 

vực theo quy 

hoạch; nâng cao 

chất lượng dịch 

vụ, cải thiện điều 

kiện sinh hoạt 

cho nhân dân; 

thu hút đầu tư, 

tạo tiền đề phát 

triển KT-XH

UBND thành phố 

Phủ Lý (ĐV thực 

hiện: Ban quản lý 

dự án phát triển 

đô thị Phủ Lý)

1218 ngày 

12/10/2011
1,472,752 287,146 116,351


