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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BGTVT - KCHT Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 
V/v điều chỉnh quy hoạch hệ thống 

trạm dừng nghỉ trên quốc lộ. 
 

 

                         Kính gửi:  

 - Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã phê duyệt Quyết định số 2753/QĐ-

BGTVT ngày 10/9/2013 về việc Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT 

ngày 29/4/2014 về việc Quy hoạch hệ thống các trạm dừng nghỉ dọc theo tuyến 

chính dự án đường Hồ Chí Minh. Trong thời gian vừa qua, một số địa phương đề 

nghị Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trạm dừng nghỉ trên quốc lộ, căn cứ 

vào Điều 27 của Nghị định số 56/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ, 

trong đó có quy định: “Các quy hoạch về giao thông vận tải đã được phê duyệt có 

phạm vi, quy mô tương đương các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành 

theo quy định của Nghị định này được thực hiện, điều chỉnh cho đến khi các quy 

hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy 

định tại Nghị định này”, Bộ GTVT đề nghị: 

1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Chỉ đạo Sở GTVT rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy hoạch hệ thống trạm 

dừng nghỉ trên quốc lộ và Quy hoạch hệ thống các trạm dừng nghỉ dọc theo tuyến 

chính dự án đường Hồ Chí Minh về các nội dung: 

- Các trạm dừng nghỉ đã được công bố; 

- Các trạm dừng nghỉ cần điều chỉnh vị trí, quy mô và thời gian thực hiện; 

- Các trạm dừng nghỉ cần bổ sung, cần loại bỏ ra khỏi quy hoạch; 

-   Đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quy 

hoạch trạm dừng nghỉ.  

- Báo cáo của các địa phương gửi về Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ Việt 

Nam (ĐBVN) trước ngày 04/5/2021. 

2. Tổng cục ĐBVN: Trên cơ sở báo cáo của các địa phương về điều chỉnh 

quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ và đường Hồ Chí Minh, tổng hợp 

báo cáo Bộ GTVT phương án điều chỉnh quy hoạch theo quy định làm cơ sở tổ 

chức điều chỉnh phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, KCHT (3). 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
 

 

 

Lê Đình Thọ 
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