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QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng
cầu ñường bộ Bạch Hổ qua sông Hương.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính
phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị ñịnh số 58/2008/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính
phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo
Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2989/2006/Qð-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của
UBND tỉnh về việc quy ñịnh phân công, phân cấp và ủy quyền giải quyết một số vấn
ñề trong công tác quy hoạch và ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 793/TTrSKHðT ngày 29 tháng 5 năm 2009,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt dự án ñầu tư xây dựng cầu ñường bộ Bạch Hổ qua sông
Hương với nội dung chủ yếu sau:
1. Tên dự án: Cầu ñường bộ Bạch Hổ qua sông Hương.
2. Chủ ñầu tư: Ban ðầu tư và Xây dựng giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn Hầm, thành phố Hà Nội.
4. Chủ nhiệm lập dự án: Ông Tống Trần Long.
5. Mục tiêu ñầu tư xây dựng: Phục vụ giao thông qua lại 2 bờ sông Hương,
góp phần phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang ñô thị, xây dựng phát triển ñô thị về
phía Tây Nam.
6. Hình thức ñầu tư: Xây dựng mới.
7. ðịa ñiểm xây dựng: Cầu bắc qua sông Hương, cạnh cầu ñường sắt hiện tại
về phía hạ lưu, ñịa bàn thành phố Huế.
8. Diện tích sử dụng ñất: Khoảng 4,55ha.
9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông loại III-3-a, cấp II.
10. Nội dung, quy mô ñầu tư và phương án xây dựng:
10.1. Phạm vi dự án:
- ðiểm ñầu dự án: Tại ngã ba giao với Quốc lộ 1A (ñường Lê Duẩn) và ñường
Kim Long thuộc phường Phú Thuận.

