
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TCĐBVN-KHĐT 

V/v xin ý kiến việc lập Quy hoạch mạng 

lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050  

Hà Nội, ngày       tháng 03 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Thực hiện Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giao Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch). 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 

định số 45/QĐ-TTg ngày 10/01/2020, Tổng cục ĐBVN đề nghị Ủy ban nhân dân 

(UBND) và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp cung 

cấp thông tin phục vụ việc lập Quy hoạch với các nội dung như sau: 

- Thực trạng hệ thống đường cao tốc, quốc lộ trên địa bàn, khả năng liên kết giữa 

hệ thống đường bộ với các phương thức vận tải khác (đường sắt, đường thủy nội địa, 

hàng không, đường biển), liên kết ngành, liên kết giao thông đường bộ với các tỉnh lân 

cận, trung tâm vùng, các điểm nghẽn (kết nối, công trình cầu, đường, quy mô, chất 

lượng…), tồn tại, hạn chế về mạng lưới giao thông đường bộ tại địa phương. 

- Đề xuất bổ sung các tuyến đường mới chưa có trong quy hoạch; đề xuất điều 

chỉnh các tuyến quốc lộ, đường cao tốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/02/2013 về quy hoạch phát triển GTVT đường 

bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quyết định số 326/QĐ-

TTg ngày 01/3/2016 về quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và các quốc lộ đã được Bộ GTVT quyết 

định chuyển từ đường địa phương thành quốc lộ chưa có trong quy hoạch được phê 

duyệt theo Quyết định số 356/QĐ-TTg (chi tiết theo phụ lục QH1-QH3 kèm theo); 

Nội dung đề xuất gồm: Điểm đầu, điểm cuối, các điểm khống chế chính, 

hướng tuyến, quy mô cấp hạng… 

- Đề xuất chuyển các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ thành đường địa phương (nếu 

cần thiết và phù hợp). 

- Tình hình đầu tư phát triển giao thông đường bộ của tỉnh giai đoạn 2015 - 2019; 
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- Tác động biến đổi khí hậu đến phát triển, bảo trì hệ thống đường bộ theo đặc 

thù của địa phương. 

- Thực trạng vận tải, phương tiện, hệ thống bến xe, bãi đỗ xe đường bộ; 

- Tình hình tai nạn giao thông đường bộ giai đoạn 2015 - 2019; 

- Định hướng, nhu cầu vốn, đề xuất dự án ưu tiên phát triển mạng lưới giao 

thông đường bộ trên địa bàn địa phương các giai đoạn đến năm 2030 và 2050. 

- Kiến nghị về cơ chế chính sách, giải pháp về vốn, công nghệ… phát triển, 

bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị UBND và Sở GTVT các tỉnh, thành phố tạo 

điều kiện, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, cung cấp thông tin về hiện 

traṇg hệ thống đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, giao thông nông thôn, tình hình 

thực hiện phát triển GTVT địa phương trong giai đoạn 2015-2020 (theo mẫu biểu chi 

tiết như phụ lục 1-8 kèm theo); các quy hoac̣h, kế hoac̣h phát triển GTVT của địa 

phương và các ngành khác có liên quan (kèm theo các bản đồ quy hoac̣h, nếu có). 

Công tác lập Quy hoạch mạng lưới đường bộ là nhiệm vụ quan trọng của 

ngành GTVT để triển khai thực hiện Luật Quy hoạch; Quy hoạch mạng lưới đường 

bộ cũng là cơ sở để các tỉnh triển khai trong quá trình lập quy hoạch tỉnh được quy 

định tại Điều 27 Luật Quy hoạch. Để bảo đảm tiến độ lập Quy hoạch theo yêu cầu 

của Bộ GTVT (cơ bản hoàn thành báo cáo trong tháng 06/2020), Tổng cục ĐBVN đề 

nghị UBND và Sở GTVT các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

phối hợp, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan trong tháng 4 năm 2020 để phục 

vụ cho công tác lập Quy hoạch. 

Các ý kiến đề xuất, góp ý và tài liệu cung cấp xin gửi về Tổng cục ĐBVN 

(qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư), địa chỉ: Tổng cục ĐBVN, Ô D20, Đường Tôn Thất 

Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội và địa chỉ 

Email: khdtvra@gmail.com. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó TCT; 

- Các Vụ, Cục; 

- Ban QLDA 3; 

- Lưu: VT, KHKT (02). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Cường 



 


