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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÂM ĐỒNG 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 224 /NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 26 tháng 3 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 
Thông qua phương án đầu tư Dự án xây dựng  

tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng)  
theo phương thức đối tác công tư  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 18 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 
2020; 

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1301/TTr-UBND ngày 
04 tháng 3 năm 2021 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua phương án đầu 
tư xây dựng Dự án đường cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo 
phương thức đối tác công tư; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Tân 
Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư 

1. Mục tiêu đầu tư của dự án:  

Việc đầu tư dự án nhằm từng bước hoàn thành hệ thống đường bộ cao tốc 
Dầu Giây - Đà Lạt theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tạo 
động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh - quốc phòng của các 
tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. Tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc khi hoàn thành sẽ 
góp phần kết nối hệ thống giao thông khu vực các tỉnh: Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình 
Thuận; kết nối Quốc lộ 20, Quốc lộ 55, ĐT.725 với tuyến đường cao tốc; qua đó, thu 
hút đầu tư, giảm tải cho Quốc lộ 20, giải quyết "điểm đen" về giao thông tại khu vực 
đèo Bảo Lộc và góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện 
Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) và các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, thành phố Bảo 
Lộc (tỉnh Lâm Đồng) nói riêng và các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đông Nam 
bộ, duyên hải Nam Trung bộ nói chung. 

2. Quy mô của dự án: 

Tổng chiều dài toàn tuyến đường khoảng 67 km; có điểm đầu tuyến tại 
Km59+594 (lý trình dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú), giao với Quốc lộ 20 tại 
Km69+400, trên địa phận xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; điểm cuối 
tuyến tại Km126+360, giao với đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm 
Đồng. 
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Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc (TCVN 5729-2012) 
với tốc độ thiết kế 80 km/giờ. Nền đường rộng 22 mét, với 4 làn xe ô tô, 2 làn dừng xe 
khẩn cấp, dải an toàn, dải phân cách, dải trồng cỏ và các công trình khác có quy mô 
phù hợp với quy mô nền đường.  

3. Nhóm dự án: Nhóm A (do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu 
tư). 

4. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (khoảng 11 km); 
các huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 
(khoảng 56 km). 

5. Phương án đầu tư và thời gian thực hiện dự án: 

Dự án được đầu tư theo 02 giai đoạn: 

a) Giai đoạn 1: Đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025, với nền đường rộng 13,5 
mét; mặt đường rộng 07 mét (02 làn xe, mỗi làn 3,5 mét); dải phân cách mềm rộng 0,5 
mét; làn dừng xe khẩn cấp rộng 05 mét (02 bên, mỗi bên 2,5 mét); lề đất rộng 01 mét 
(02 bên, mỗi bên 0,5 mét).  

Kết cấu công trình đầu tư trong giai đoạn 1 phải đảm bảo phù hợp với việc mở 
rộng ở giai đoạn 2 trên nguyên tắc tiết kiệm tối đa vốn đầu tư và đảm bảo giao thông 
trên tuyến an toàn, thông suốt liên tục. 

b) Giai đoạn 2: Đầu tư hoàn chỉnh theo quy mô nền đường rộng 22 mét sau 
năm 2045 hoặc thời điểm phù hợp với nhu cầu giao thông và khả năng thu xếp vốn.  

6. Tổng mức đầu tư của dự án giai đoạn 1: 

Tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1 của dự án khoảng 16.408 tỷ đồng, với cơ 
cấu nguồn vốn như sau: 

a) Vốn ngân sách nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng (chiếm khoảng 40% tổng 
mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1); gồm: nguồn vốn ngân sách trung ương khoảng 2.000 tỷ 
đồng (chiếm 31%) và nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng khoảng 4.500 tỷ đồng 
(chiếm 69%); 

b) Vốn do nhà đầu tư huy động khoảng 9.908 tỷ đồng (chiếm khoảng 60% tổng 
mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1); trong đó, vốn chủ sở hữu tối thiểu khoảng 1.486 tỷ 
đồng (chiếm 15%) và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác khoảng 8.422 tỷ 
đồng (chiếm 85%). 

7. Phương thức quản lý và sử dụng vốn Nhà nước trong dự án giai đoạn 1: 

Vốn ngân sách nhà nước khoảng 6.500 tỷ đồng, được quản lý và sử dụng như 
sau: 

a) Vốn chi trả kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ 
trợ xây dựng công trình tạm khoảng 1.122 tỷ đồng (chiếm khoảng 7% tổng mức đầu 
tư sơ bộ giai đoạn 1), giải ngân trong giai đoạn 2021 - 2022; được tách thành tiểu dự 
án và thực hiện theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư.  

b) Vốn hỗ trợ xây dựng công trình khoảng 5.378 tỷ đồng (chiếm khoảng 33% 
tổng mức đầu tư sơ bộ giai đoạn 1), giải ngân trong giai đoạn 2021 - 2025; được tách 
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thành tiểu dự án và thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư.  

8. Nhu cầu sử dụng đất và giải phóng mặt bằng của dự án: 

Trong giai đoạn 1, sẽ thực hiện việc giải phóng mặt bằng theo quy mô của toàn 
dự án (quy mô nền đường 22 mét), với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 455 ha, 
gồm: thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai khoảng 81 ha và thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng 
khoảng 374 ha. 

9. Thời gian thu phí hoàn vốn giai đoạn 1: Dự kiến khoảng 26 năm 7 tháng (từ 
năm 2025 đến năm 2051). 

10. Hình thức đầu tư, loại hợp đồng dự án: 

a) Dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP); 

b) Loại hợp đồng dự án: Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (hợp 
đồng BOT). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự 
án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện các công việc tiếp 
theo theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 
năm 2020, Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và pháp luật liên 
quan. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.   

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp 
thứ 18 thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

Trần Đức Quận 
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