
DỰ ÁN 46 : ĐƯỜNG TỈNH 917 

 

1. Tên dự án Đường tỉnh 917. 

2. Địa diểm 

thực hiện 

dự án 

Quận Ô Môn, quận Bình Thủy và huyện Phong Điền. 

 

3. Mục tiêu 

dự án 

- Xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố hiện đại và văn minh, cơ bản trở 

thành thành phố công nghiệp trước năm 2020;  

- Là đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế;  

- Xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, liên hoàn, đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu vận tải, phát triển kinh tế của khu vực, kết nối thuận lợi với hành lang bên 

ngoài. 

- Hoàn thiện một phần cơ sở hạ tầng giao thông làm trợ lực vững chắc cho 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; 

- Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực, kết nối với các đường 

Đường tỉnh 920, Quốc lộ 91, Quốc lộ 91B, Đường tỉnh 918, Đường tỉnh 923, 

Đường tỉnh 926, qua đó nâng cao khả năng vận tải của mạng lưới giao thông 

khu vực, đặc biệt là kết nối khu cảng – khu công nghiệp Trà Nóc với các địa 

bàn lân cận. 

4. Quy mô dự 

án dự kiến 

- Tổng chiều dài dự án khoảng 16,03km (xây dựng mới 11,58km và nâng cấp 

cải tạo tuyến hiện hữu 4,45km), dự kiến xây dựng 22 cầu và các cống thoát 

nước địa hình các loại. 

+ Điểm đầu: tại vị trí cuối Đường số 8 Khu công nghiệp Trà Nóc 2. 

+ Điểm cuối: giao với đường dẫn vào cầu Phong Điền, tại thị trấn Phong Điền. 

- Dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. 

- Loại và cấp công trình: 

+ Cấp công trình: Công trình giao thông cấp II. 

+ Cấp kỹ thuật: Đường giao thông cấp III đồng bằng. 

- Vị trí: Theo Quyết định 3522/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của UBND thành 

phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải 

thành phố Cần thơ đến năm 2030. 

- Bản đồ vị trí: Theo Quyết định 3522/QĐ-UBND ngày 24/11/2015. 

5. Vốn đầu tư 

dự kiến 

Khoảng 1.109,6 tỷ VNĐ tương dương 49,32 triệu USD 

- Chi phí XD: 562.830.000.000 đồng; 

- Chi phí BT, GPMB và TĐC: 277.430.000.000 đồng; 

- Chi phí QLDA, chi phí tư vấn và chi phí khác: 84.420.000.000 đồng; 

- Chi phí dự phòng: 184.940.000.000 đồng. 

6. Hình  thức 

đầu tư 
- Hình thức PPP (BT hoặc BOT) 

7. Hiệu quả 

dự kiến dự 

án 

- Nâng cao năng lực vận doanh, tạo điều kiện thuận tiện cho sự lưu thông hàng 

hóa; 

- Giảm thời gian và chi phí hoạt động của xe – tác động trực tiếp; 

- Thúc đẩy sự thông thương các sản phẩm và dịch vụ du lịch, nông nghiệp…; 

- Tăng cơ hội việc làm đồng thời cải thiện mức sống xã hội, đẩy mạnh công 



bằng trong phân phối thu nhập; 

-Tiết kiệm chi phí khai thác của phương tiện vận tải hàng năm (trên tuyến 

đường nghiên cứu và trên các tuyến quốc lộ & các tuyến tỉnh lộ; lợi ích thu 

được do tiết kiệm thời gian vận chuyển (của hành khách & hàng hóa);  

- Rút ngắn lộ trình, làm giảm chi phí khai thác phương tiện do lưu thông thuận 

lợi, an toàn, nhanh chóng; 

- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa nâng cao dân 

trí. 

8. Khái quát 

đặc điểm 

tự nhiên và 

hiện trạng 

- Đoạn 1, từ Quốc lộ 91 đến cầu Trà Nóc 2 (Đường tỉnh 917 hiện hữu, dài 

khoảng 4,45km): Điểm đầu giao với Quốc lộ 91 tại lý trình khoảng Km9+260, 

đường hiện hữu là đường láng nhựa, 50m đầu giáp với Quốc lộ 91 đường rộng 

khoảng 8m, còn lại mặt đường rộng khoảng 5m, nhà cửa 2 bên tuyến khá đông 

đúc. Các cầu trên tuyến đa số là cầu thép xây dựng đã lâu, hiện đang xuống 

cấp; bề rộng khai thác khoảng 3,5m, tải trọng 5tấn. 

- Đoạn 2, từ Đường số 8 KCN Trà Nóc 2 đến cầu Trà Nóc 2 (Xây dựng mới 

khoảng 3,59km):Điểm đầu giao với Đường số 8 Khu Công nghiệp Trà Nóc 2, 

Điểm cuối giao với Đường tỉnh 917 hiện hữu gần trường THCS Thới An Đông 

- cách Mố A cầu Trà Nóc 2 khoảng 235m). Đoạn tuyến giao cắt với Quốc lộ 

91 tại lý trình khoảng Km11+150. Đoạn tuyến chủ yếu đi qua ruộng, vườn, 

dân cư thưa thớt, chủ yếu tập trung tại các vị trí dọc Quốc lộ 91 và dọc các 

dòng chảy cắt ngang qua tuyến. 

- Đoạn 3, từ Quốc lộ 91B đến giao Đường tỉnh 923 (Xây dựng mới khoảng 

7,99km):Điểm đầu giao Quốc lộ 91B tại lý trình khoảng Km10+750, Điểm 

cuối giao với Đường tỉnh 923 tại lý trình khoảng Km11+200 (dẫn vào cầu 

Phong Điền), tại thị trấn Phong Điền. Đoạn tuyến giao chủ yếu đi qua ruộng, 

vườn, dân cư thưa thớt. 

9. Cơ sở pháp 

lý 

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất 

dự án và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công 

tư; 

- Quyết định số 3522/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 của Ủy ban nhân thành phố 

Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải 

thành phố Cần Thơ đến năm 2030; 

- Các quy định khác của Nhà nước về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

10. Chính 

sách ưu đãi 

đầu tư 

 

Theo quy định hiện hành. 

11. Địa chỉ 

liên hệ 

1. Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Cần Thơ. 

+ Địa chỉ: Số 2A Hòa Bình, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. 

+ Điện thoại: (0292) 3819 763.         Fax: (0292) 3812 423. 

- Email: banqlda@cantho.gov.vn   

2. Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ 

- Điện thoại: 0292.3830235 

- Email: sokhdt@cantho.gov.vn 

- Website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sokhdt/ 



Ghi chú: Trường hợp nhà đầu tư đăng ký đầu tư theo hình thức BT: Thực hiện theo chỉ 

đạo Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2018 về việc tạm dừng 

thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 

09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính có văn bản số 3515/BTC-QLCS 

ngày 28 tháng 3 năm 2018 về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài 

sản công có quy định “Tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh 

toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định 

về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình 

thức xây dựng – chuyển giao có hiệu lực thi hành”; sau khi có quy định hướng dẫn cụ thể sẽ 

tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.     

 


