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Triển khai Luật Quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập Quy hoạch 

ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó giao Bộ 

Giao thông vận tải (GTVT) lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch mạng lưới đường sắt). 

Theo Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt, phạm vi quy 

hoạch bao gồm hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt tốc độ cao, các kết nối tại 

khu vực đầu mối với đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng. Do đó, quy hoạch 

chỉ đề cập đến mạng lưới đường sắt quốc gia (bao gồm cả đường sắt tốc độ cao), 

các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng,… sẽ được nghiên cứu, đề cập 

trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch. 

Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 14/01/2020 nêu trên, Bộ GTVT 

đã tổ chức lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương 

và ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch tại Tờ trình số 6810/TTr-BGTVT ngày 13/7/2021. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực 

Chính phủ ngày 04/8/20211, đề xuất của Cơ quan lập quy hoạch2, Bộ GTVT đã 

hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch mạng lưới đường sắt và kính trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt với những nội dung chính như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH 

- Một là, trong giai đoạn vừa qua quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế xã 

hội của Đảng đã có những điều chỉnh 

Giai đoạn 2010 - 2020, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng được Đảng và Nhà 

nước đặc biệt quan tâm với mục tiêu: “Tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu 

tư giải quyết cơ bản những tắc nghẽn, quá tải, bức xúc và từng bước hình thành 

hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tương đối đồng bộ với một số công trình 

hiện đại” và yêu cầu “Bảo đảm kết nối các trung tâm kinh tế lớn với nhau và với 

các đầu mối giao thông cửa ngõ bằng hệ thống giao thông đồng bộ, năng lực vận 

                     
1 Kết luận số 233/TB-VPCP ngày 06/9/2021 của Văn phòng Chính phủ 
2 Tờ trình số 1914/TTr-CĐSVN ngày 19/8/2021 của Cục Đường sắt Việt Nam 
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tải được nâng cao, giao thông được thông suốt, an toàn”. 

Đến nay, Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã có những 

điều chỉnh với mục tiêu “Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước 

đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, 

kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao” và xác 

định 03 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình 

trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu” và đưa ra mục tiêu 

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông3 đi trước một bước để thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước.  

Vì vậy, các quy hoạch ngành GTVT nói chung và quy hoạch mạng lưới 

đường sắt nói riêng cần được xây dựng để cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của 

Đảng, làm cơ sở quản lý, huy động nguồn lực, triển khai đầu tư phát triển hệ thống 

kết cấu hạ tầng đường sắt đồng bộ, hiện đại. 

- Hai là, Luật Quy hoạch được ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. 

Quy hoạch mạng lưới đường sắt nằm trong hệ thống Quy hoạch ngành quốc 

gia4 cần được xây dựng đảm bảo tính thống nhất với chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội 10 năm, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng; bảo đảm tính liên 

kết đồng bộ giữa các quy hoạch của ngành GTVT, cũng như với quy hoạch ngành 

quốc gia khác. Mạng lưới đường sắt quốc gia cần đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ 

chức không gian lãnh thổ quốc gia một cách hợp lý, kết hợp và phát huy tốt nhất 

các lợi thế đặc thù của vùng, địa phương với lợi thế của phương thức vận tải đường 

sắt; tăng cường tính liên kết vùng miền tạo không gian phát triển mới. 

- Ba là, trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển GTVT 

đường sắt đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập cần được điều chỉnh để đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh 

Quy hoạch mạng lưới đường sắt trước đây5 xác định mục tiêu phát triển GTVT 

đường sắt đồng bộ về kết cấu hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và công nghiệp 

đường sắt; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước hình thành mạng 

lưới đường sắt hoàn chỉnh liên kết các trung tâm kinh tế - xã hội, các vùng kinh tế 

trọng điểm của cả nước. Tuy nhiên, qua 05 năm triển khai thực hiện đến nay, các 

mục tiêu phát triển đến năm 2020 chưa đạt được và bộc lộ một số tồn tại, hạn chế 

như: khả năng kết nối với các phương thức vận tải khác hạn chế, chất lượng kết cấu 

hạ tầng lạc hậu, chưa vào cấp kỹ thuật, tổ chức quản lý khai thác kết cấu hạ tầng 

đường sắt chưa thực sự hiệu quả; bên cạnh đó, chủ trương đầu tư các dự án đường 

sắt quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước chưa được các 

cấp có thẩm quyền thông qua… Để đáp ứng nhu cầu phát triển, cần xem xét điều 

chỉnh về mục tiêu đối với từng giai đoạn và có giải pháp thực hiện cho phù hợp. 

                     
3 Trong đó có quan điểm: Quan tâm đúng mức phát triển giao thông đường sắt, triển khai xây dựng một số đoạn 

đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Kết nối đồng bộ hệ thống giao thông với các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng 

hàng không, cảng biển. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 

giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông. 
4 Khoản 5 Điều 3 Luật Quy hoạch 
5 Tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

https://thukyluat.vn/vb/luat-quy-hoach-2017-4ed77.html#dieu_3-5
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- Bốn là, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn 

Việt Nam đang hội nhập quốc tế và tham gia nhiều Hiệp định vận tải nên cần 

rà soát để hoàn thiện mạng lưới đường sắt Việt Nam làm cơ sở trao đổi, thỏa thuận 

về kết nối với các quốc gia trong khu vực bảo đảm đồng bộ. 

Hơn nữa, những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng 

diễn biến phức tạp, bất thường, ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến hệ thống kết cấu 

hạ tầng đường sắt và đòi hỏi những định hướng lâu dài nhằm bảo đảm sự phát 

triển bền vững cho hạ tầng đường sắt nói riêng và ngành GTVT nói chung. 

Với các nội dung nêu trên, việc triển khai lập Quy hoạch mạng lưới đường 

sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là hết sức cần thiết để bảo đảm 

phát triển kinh tế xã hội đất nước nhanh và bền vững. 

II. BỐI CẢNH LẬP QUY HOẠCH 

- Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu, rộng và thực hiện đầy đủ, hiệu 

quả các cam kết quốc tế; bên cạnh đó nền kinh tế phát triển chưa bền vững, còn 

hạn chế, yếu kém và đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới do tác động của 

đại dịch Covid-19; tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa tăng mạnh, đặc biệt biến 

đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gay gắt, phức tạp tác động mạnh đến sự phát triển 

của đất nước nói chung6, ngành GTVT nói riêng. 

- Các quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

lần đầu tiên được triển khai xây dựng, trong điều kiện chưa có quy hoạch tổng thể 

quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia; 

các quy hoạch ngành quốc gia của các lĩnh vực khác (công nghiệp, du lịch, đô thị 

và nông thôn,…), quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đều mới bắt đầu lập hoặc đang 

lựa chọn tư vấn nên dẫn đến khó khăn trong công tác thu thập số liệu và lập quy 

hoạch ngành giao thông vận tải; dự kiến phân chia các vùng, các hành lang kinh 

tế, các cực tăng trưởng chưa có mà chỉ dựa trên các số liệu, quy hoạch hiện có nên 

dự báo các điểm phát sinh nhu cầu vận tải, định hướng các hành lang, phân chia 

thị phần của các hành lang vận tải khó khăn. 

- Đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát gây ra suy thoái, 

khủng hoảng kinh tế, làm thay đổi sâu sắc trật tự, cấu trúc kinh tế, phương thức 

quản trị, cách thức hoạt động kinh tế và tổ chức đời sống xã hội; tác động và làm 

đứt gãy chuỗi vận tải cung ứng toàn cầu. Điều này dẫn đến việc triển khai khảo 

sát, đánh giá nhu cầu vận tải phục vụ việc lập quy hoạch bị gián đoạn, số liệu vận 

tải năm 2020 không phản ánh được xu thế dự báo, ảnh hưởng đến việc lập quy 

hoạch ngành quốc gia. 

- Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư (4.0) đang diễn ra rất nhanh, tác động sâu rộng và đa chiều. Đối với ngành 

GTVT, cách mạng công nghiệp lần thứ tư dự báo sẽ tác động mạnh mẽ đến 

                     
6 Nhận định trong Báo cáo Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng 
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phương thức di chuyển, phương tiện giao thông7. Xu thế đô thị hóa và phát triển 

đô thị thông minh ngày càng gia tăng. Cạnh tranh giữa các nước trong việc trở 

thành các trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo ngày càng lớn tạo nên sức ép lớn 

về phát triển hạ tầng, trong đó có kết cấu giao thông cần bảo đảm đồng bộ, hiện 

đại, đáp ứng nhu cầu giao thông thuận tiện, an toàn. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

Kể từ khi Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 20308 và Quy hoạch phát triển GTVT đường sắt đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 20309 được phê duyệt đến nay, một số yếu kém về chất lượng kết cấu hạ 

tầng đã từng bước được cải thiện, đảm bảo an toàn và nâng cao năng lực trên các 

tuyến trọng yếu. Tuy nhiên, về cơ bản giai đoạn 2011-2020 các chỉ tiêu quy hoạch 

đường sắt không đạt so với mục tiêu và thấp nhất trong 5 chuyên ngành; kết cấu hạ 

tầng giao thông đường sắt trong nhiều năm chưa được quan tâm, đầu tư phát triển 

đúng với vai trò chủ đạo trong hệ thống giao thông vận tải cả nước10. Thị phần 

vận tải giảm sút theo từng năm11, chưa có tuyến đường sắt mới nào được hình thành; 

các tuyến đường sắt hiện có chưa được cải tạo, nâng cấp đưa vào cấp kỹ thuật; các 

kết nối đường sắt tới các cảng biển lớn chưa được triển khai, kết nối quốc tế chưa 

thuận lợi; định hướng phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đã được đề 

cập trong Kết luận số 27-KL/TW ngày 17/8/2008 của Bộ Chính trị và được Bộ 

Chính trị có ý kiến tán thành chủ trương xây dựng tại Kết luận số 67-KL/TW ngày 

22/3/2010 nhưng chưa được Quốc hội thông qua vào năm 2010. Tình hình thực 

hiện quy hoạch cụ thể như sau: 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch 

a) Về vận tải 

Dịch vụ vận tải đường sắt đã được cải thiện, bước đầu đã liên kết phát triển 

dịch vụ logistics trong vận tải hàng hóa; duy trì được ưu thế vận chuyển mặt hàng 

truyền thống (quặng, apatit, xăng dầu,...) và các tuyến liên vận quốc tế đi Trung 

Quốc, Châu Âu. Tuy nhiên, giai đoạn 2011-2019, khối lượng vận tải hàng hóa và 

hành khách đường sắt liên tục sụt giảm (khoảng 4,68%/năm về hàng hoá, 

3,54%/năm về hành khách). Đến năm 2019, thị phần vận chuyển so với toàn ngành 

GTVT không đạt so với mục tiêu đề ra, về hành khách chỉ chiếm 0,17% so với 

mục tiêu 1,0% - 2,0% và về hàng hóa chỉ chiếm 0,24% so với mục tiêu 1,0% - 

3%. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sản lượng vận tải còn sụt 

giảm nghiêm trọng hơn. 

b) Về kết cấu hạ tầng 

Đã triển khai một số dự án đảm bảo an toàn giao thông và từng bước nâng 
                     
7 Dự kiến các dịch vụ từ mua sản phẩm, nghe nhạc, xem phim, giao dịch hành chính, học tập, khám bệnh,…được 

thực hiện từ xa thông qua Internet, thị trường lao động giảm do tự động hóa được nâng cao dẫn đến giảm nhu cầu 

và chi phí giao thông. Về phương tiện sẽ xuất hiện xe hơi tự lái, đường sắt ống – hyperloop có tốc độ 1.200km/h. 
8 Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 

9 Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 
10 Theo khoản 1, điều 5, Luật Đường sắt 
11 Từ năm 2010 đến năm 2019: Vận tải hành khách giảm từ 11,2 xuống còn 8,08 triệu lượt; giảm từ 4,377 xuống còn 

3,185 tỷ HK.km; Vận tải hàng hóa giảm từ 7,800 xuống còn 5,129 triệu tấn, giảm từ 3,900 xuống còn 3,742 tỷ tấn.km. 
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cao năng lực khai thác các tuyến đường sắt hiện có. Tuy nhiên, so với mục tiêu 

quy hoạch chỉ mới thực hiện cải tạo, nâng cấp một số điểm xung yếu của 02 tuyến 

đường sắt hiện có (tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội - Lào Cai)12 

so với mục tiêu cải tạo, nâng cấp 07 tuyến; chỉ hoàn thành xây dựng đưa vào khai 

thác đoạn 5,67 km13 của tuyến Yên Viên - Hạ Long - Cái Lân so với mục tiêu toàn 

tuyến dài 41 km, còn 35,33 km đang thực hiện dở dang, đình hoãn từ năm 2011 

đến nay. 

Về chuẩn bị đầu tư, đã trình Hội đồng thẩm định nhà nước đường sắt tốc độ 

cao Bắc - Nam vào tháng 2/2019 (hiện nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm 

định); đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư thêm 5 tuyến (2 tuyến kết nối cảng biển 

khu vực Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu; tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Cần 

Thơ, tuyến Dĩ An - Lộc Ninh, tuyến Vũng Áng - Mụ Giạ, tuyến Lào Cai - Hà Nội 

- Hải Phòng). Như vậy, mới chuẩn bị đầu tư được 06 tuyến so với mục tiêu 09 

tuyến14 và tất cả các dự án đều chưa được phê duyệt do chưa cân đối được nguồn 

vốn,  

c) Về nguồn lực đầu tư:  

Giai đoạn 2011-2020 chỉ đạt khoảng 39.418 tỷ đồng15, chiếm 4,02% tổng số 

vốn đầu tư cho toàn ngành GTVT, không đáp ứng nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng 

đặt ra trong quy hoạch. Hầu như chưa huy động được vốn ngoài ngân sách cho 

kết cấu hạ tầng. Nguồn vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt hàng năm chỉ đáp 

ứng được khoảng 40% nhu cầu16. 

2. Đánh giá 

a) Kết quả đạt được 

- Công tác lập quy hoạch đã được quan tâm và là cơ sở quan trọng cho chỉ 

đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra trong từng thời kỳ. Quy 

hoạch đường sắt đầu mối tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã được lập làm 

cơ sở để kết nối mạng lưới đường sắt quốc gia với các trung tâm vận tải đầu mối 

lớn. Hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch chuyên ngành đường sắt được 

đẩy mạnh, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế, đặc biệt là các thỏa thuận kết nối 

giữa Việt Nam - Trung Quốc, các nước Châu Âu và Việt Nam - Asean (Lào, 

Campuchia). 

- Quá trình thực hiện quy hoạch đã tuân thủ quy hoạch được duyệt, cơ bản 

                     
12 Đã thực hiện các dự án: Hiện đại hoá thông tin tín hiệu đường sắt 3 tuyến phía Bắc và khu đầu mối Hà Nội, giai 

đoạn I; Dự án Hiện đại hoá thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội - Vinh (cả giai đoạn I và giai đoạn II); Dự án hiện 

đại hoá thông tin tín hiệu đường sắt Vinh - Sài Gòn (giai đoạn I); Dự án cải tạo nâng cấp tuyến Đường sắt Yên 

Viên - Lào Cai (giai đoạn I). Dự án Nâng cao an toàn các cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí 

Minh; dự án Thay tà vẹt bê tông K1, K2, đoạn Vinh - Nha Trang; Đang triển khai 04 dự án cải tạo nâng cấp tuyến 

Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh sử dụng gói 7.000 tỷ đồng. 
13 Đoạn Hạ Long - cảng Cái Lân 
14 Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt kết nối cảng Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, TP. Hồ Chí Minh - Cần 

Thơ, Dĩ An - Lộc Ninh, Vũng Áng - Mụ Giạ kết nối với Lào, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, 03 tuyến chưa được nghiên 

cứu (vành đai phía Đông đoạn Yên Viên - Lạc Đạo - Ngọc Hồi, Hà Nội - Đồng Đăng, Đắk Nông - Chơn Thành). 
15 Trong đó NSNN: 37.950 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách: 1.468 tỷ đồng; đường sắt đô thị là 18.130 tỷ đồng, đường 

sắt quốc gia là 21.288 tỷ đồng. 
16 Trung bình khoảng 2.500 tỷ đồng/năm 
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hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đường sắt, đặc biệt là Luật 

Đường sắt được sửa đổi năm 2017 đã quy định một số cơ chế chính sách ưu đãi 

trong hoạt động đường sắt tạo hành lang pháp lý quan trọng trong quản lý đầu tư, 

khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt. Từng bước đạt được mục tiêu 

đảm bảo an toàn chạy tàu, nâng cao năng lực17 trong điều kiện kết cấu hạ tầng 

đường sắt lạc hậu, tiêu chuẩn thấp. Bước đầu đã triển khai liên kết phát triển dịch 

vụ logistics (tại ga Yên Viên, ICD Lào Cai…), dịch vụ vận tải hành khách đã có 

nhiều cải thiện đáng kể (bán vé trực tuyến, liên kết phát triển du lịch;...); duy trì 

được ưu thế vận chuyển hàng hoá truyền thống; mở và duy trì được tuyến liên vận 

quốc tế đi Trung Quốc (Nam Ninh, Vũ Hán), Châu Âu (qua Kazakhstan); bước 

đầu triển khai tách bạch giữa công tác quản lý nhà nước với hoạt động kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

- Công tác quản lý quy hoạch đã từng bước được Bộ GTVT, các địa phương 

quan tâm công bố và dành quỹ đất cho phát triển đường sắt; kế hoạch chuẩn bị 

đầu tư các dự án ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng để đảm bảo tính 

khả thi của dự án. 

b) Tồn tại, hạn chế 

- Trong công tác lập quy hoạch:  

+ Do các quy hoạch được lập tại các thời điểm khác nhau18 nên mục tiêu của 

các ngành chưa đồng nhất, chưa chú trọng đến kết nối các phương thức vận tải; 

khả năng kết nối giữa các quy hoạch ngành GTVT, giữa trung ương và địa phương 

chưa đồng bộ. 

+ Kịch bản và kết quả dự báo nhu cầu vận tải còn chênh lệch nhiều so với 

thực tế dẫn đến các mục tiêu phát triển cao, gần như không khả thi nếu xét về khả 

năng đáp ứng nguồn lực. 

+ Giải pháp thực hiện quy hoạch còn chung chung, chưa sát với thực tế dẫn 

đến khó khăn trong quá trình thực hiện quy hoạch. 

- Công tác thực hiện quy hoạch:  

+ Quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng, kinh doanh vận tải đường sắt chưa đổi 

mới và tiếp cận hiện đại theo hướng thị trường; chưa xác định đúng lợi thế để tổ 

chức kinh doanh hiệu quả, phát sinh nhiều chi phí trong quá trình tác nghiệp; kết 

nối dịch vụ còn nhiều hạn chế, chưa kết nối với vận tải đường bộ để cung cấp dịch 

vụ “door to door” phục vụ trung chuyển hành khách, hàng hoá. Cơ sở hậu cần 

phục vụ vận tải đường sắt còn nhiều bất cập19, đầu máy toa xe lạc hậu20, thiết bị 

xếp dỡ thiếu làm tăng chi phí vận tải và logistics, giảm tính cạnh tranh của vận tải 

đường sắt. 

                     
17 Tốc độ khai thác lớn nhất tại một số khu gian trên tuyến Bắc - Nam hiện có đạt 100km/h về hành khách, 60 

km/h về hàng hóa 
18 Quy hoạch các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không được phê duyệt lần lượt 

vào các năm: 2013, 2015, 2014, 2016, 2018 
19 Kho, bãi hàng thiếu, đường kết nối vào ga nhỏ hẹp,...,  
20 60% đầu máy khai thác trên 30 năm. 
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+ Kết cấu hạ tầng đường sắt lạc hậu, xuống cấp, tồn tại nhiều khổ đường, 

toàn bộ là đường đơn, chưa xử lý được các nút thắt về vận tải21; tốc độ khai thác22 

và năng lực thông qua các tuyến thấp23 ; cơ bản các tuyến chưa khai thác hết năng 

lực24. Kết nối đường sắt với các phương thức vận tải, đầu mối vận tải lớn và kết 

nối quốc tế còn nhiều hạn chế25. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chưa 

được cấp có thẩm quyền thông qua chủ trương đầu tư. Việc triển khai đầu tư các 

dự án còn chậm, các dự án chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt mới đều chưa được 

phê duyệt do chưa cân đối được nguồn vốn. 

+ Việc lựa chọn, kiện toàn mô hình tổ chức quản lý, khai thác đường sắt và 

tái cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp chậm; quản trị doanh nghiệp yếu, chậm đổi 

mới, thiếu năng động, hiệu quả kinh doanh có chiều hướng suy giảm. 

+ Công nghiệp đường sắt không phát triển, giảm cả về số lượng và quy mô, 

năng lực hạn chế; chỉ đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện, sản 

xuất toa xe, lắp ráp đầu máy khổ 1.000 mm. 

+ Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt chưa thành hệ thống, chưa chặt 

chẽ, còn tình trạng lấn chiếm và sử dụng sai mục đích đất đai ảnh hưởng đến hoạt 

động vận tải và an toàn giao thông đường sắt; một số địa phương muốn di dời các 

ga ra khỏi khu vực trung tâm để lấy quỹ đất phát triển đô thị. 

- Công tác quản lý quy hoạch: Việc quản lý đất dành cho đường sắt chưa 

chặt chẽ dẫn đến đất dành cho đường sắt theo quy hoạch bị lấn chiếm (tại một 

số khu ga, khu gian, đặc biệt tại một số địa phương còn để tình trạng tự ý xây 

dựng lối đi tự mở qua đường sắt và chưa được quản lý kịp thời); quy hoạch các 

ngành, địa phương còn xung đột, chồng lấn, thiếu đồng bộ với quy hoạch đường 

sắt. Còn tình trạng giao đất, cấp phép xây dựng ngay trong hành lang đường 

sắt đã được quy hoạch dẫn đến việc triển khai dự án gặp khó khăn, tăng chi phí 

giải phóng mặt bằng. Nguồn nhân lực quản lý quy hoạch còn thiếu và yếu. 

c) Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan 

+ Thời điểm nghiên cứu lập quy hoạch đường sắt chưa thống nhất với các 

quy hoạch khác, đặc biệt là chưa gắn kết với phân bố không gian kinh tế của địa 

phương, kết nối kém với các đầu mối vận tải lớn, các khu công nghiệp, đô thị, du 

lịch; mục tiêu đặt ra trong các quy hoạch còn cao, vượt quá khả năng cân đối 

nguồn lực quốc gia và của ngành GTVT. 

+ Đặc thù của đường sắt đòi hỏi quy mô đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài; tích 

hợp nhiều chuyên ngành kỹ thuật, đòi hỏi tính đồng bộ; yêu cầu cao về quản lý, 

điều hành; dẫn tới khó khăn bố trí nguồn lực và thu hút nguồn lực ngoài ngân 

                     
21 Hầm Hải Vân, đèo Khe Nét, Khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. 
22 Tàu khách và tàu hàng trung bình khoảng 50-70 km/h; 
23 Chỉ trong khoảng 17-25 đôi tàu/ngày đêm 
24 Tuyến Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh đạt 18/22 đôi tàu/ngày đêm, tuyến Yên Viên – Lào Cai đạt 19/25 đôi tàu/ngày 

đêm, tuyến Gia Lâm – Hải Phòng đạt 13/25 đôi tàu/ngày đêm. 
25 Kết nối đường sắt đến các cảng biển lớn chưa hình thành, kết nối quốc tế với Trung Quốc còn hạn chế, chưa có 

kết nối với Lào, Campuchia. 
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sách. 

+ Xuất phát điểm về quy mô, năng lực và chất lượng kết cấu hạ tầng đường 

sắt thấp, lạc hậu. Quy hoạch không gian phát triển kinh tế rời rạc nên cả hàng hóa 

và hàng khách cần phải trung chuyển làm tăng chi phí, giảm tính cạnh tranh của 

đường sắt. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

+ Tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí và lợi ích của phương thức vận tải 

đường sắt chưa đầy đủ, chậm đổi mới ở cả một số cơ quan trung ương và địa 

phương dẫn đến bố trí nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng chưa đột phá, chỉ tập 

trung từ nguồn ngân sách trung ương, chưa nhận thức được lợi ích mang lại đối 

với phát triển kinh tế xã hội của các địa phương để có chính sách huy động nguồn 

lực từ địa phương. 

+ Quy định pháp luật liên quan đến quản lý khai thác, kinh doanh đường sắt 

chưa đồng bộ; chưa có cơ chế chính sách phù hợp, mang tính đột phá để huy động 

nguồn lực phù hợp với một chuyên ngành có tính đặc thù cao như đường sắt đặc 

biệt là đường sắt tốc độ cao. 

+ Nguồn nhân lực ngày càng mai một, chất lượng hạn chế, tư duy chậm đổi 

mới; năng lực quản lý dự án đầu tư còn hạn chế; các doanh nghiệp chưa chủ động, 

thiếu linh hoạt trong việc tham gia đầu tư kinh doanh đường sắt, còn trông chờ ỷ 

lại. 

+ Công tác kiện toàn mô hình tổ chức quản lý, khai thác, kinh doanh vận tải  

đường sắt chưa quyết liệt, kịp thời26. Chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hoá 

chưa triệt để. Nhận thức trong chỉ đạo, khắc phục kịp thời các tồn tại của doanh 

nghiệp còn chậm. 

+ Đầu tư cho khoa học công nghệ, công nghiệp nói chung và công nghiệp 

đường sắt nói riêng chưa được quan tâm, coi trọng; công tác tuyên truyền vận 

động chưa tốt; công tác giám sát thanh kiểm tra chưa thường xuyên, kịp thời. 

d) Bài học kinh nghiệm 

- Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo: xác định việc nâng cao nhận thức về vai trò, 

tầm quan trọng phát triển đường sắt là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các chủ 

trương lớn của Đảng, Chính phủ về phát triển đường sắt; cần quán triệt sâu rộng 

các chủ trương, đường lối; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm phải lớn, nỗ 

lực phải cao, hành động phải quyết liệt, hiệu lực và hiệu quả. 

- Về xây dựng cơ chế, chính sách: phải nâng cao tính chủ động, tích cực 

trong đề xuất, xây dựng cơ chế, chính sách có tính đột phá, chú trọng đến tính đặc 

thù, đồng bộ của đường sắt trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế. 

- Về công tác quy hoạch: phải đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng 

quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết với các quy hoạch khác, có tầm nhìn dài 

                     
26 Từ trước năm 2013 TCT ĐSVN là hộ độc lập trực thuộc Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2013 - 9/2018 thuộc Bộ 

GTVT, từ tháng 10/2018 đến nay được điều chuyển về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 
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hạn, đảm bảo cân đối nguồn lực. Triển khai thực hiện phải quyết liệt, chú trọng 

hiệu quả đầu tư đồng bộ. 

- Về mô hình tổ chức, quản lý, khai thác: cần tổ chức nghiên cứu, học tập mô 

hình tổ chức quản lý, khai thác đường sắt của các nước có mô hình thành công, 

lựa chọn phù hợp với nước ta đặc biệt là mô hình trong đầu tư, quản lý vận hành 

đường sắt tốc độ cao. Sớm phân định và tách bạch chức năng quản lý nhà nước 

và chức năng kinh doanh.   

- Về huy động nguồn lực: xây dựng kế hoạch đầu tư và bố trí nguồn vốn có 

ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hoá huy động nguồn lực ở cả trung ương, 

địa phương và nguồn lực ngoài ngân sách gắn với cơ chế, chính sách mang tính 

đột phá; linh hoạt lựa chọn, mạnh dạn thí điểm áp dụng một số mô hình huy động 

vốn đã thành công trên thế giới27; sử dụng hiệu quả nguồn vốn của nhà nước kết 

hợp với nguồn khác. Chủ động công tác đào tạo nguồn nhân lực, thu hút chuyên 

gia giỏi trong các lĩnh vực chuyên môn sâu như thông tin tín hiệu, đầu máy, đàm 

phán ký kết hợp đồng…. 

- Về phát triển công nghiệp đường sắt: công nghiệp đường sắt tích hợp nhiều 

chuyên ngành từ cơ khí luyện kim, thông tin tín hiệu đến công nghiệp phụ trợ… 

cần đưa vào trong tổng thể chiến lược phát triển công nghiệp nói chung28. Cần có 

lộ trình và lựa chọn từng chuyên ngành để từng bước làm chủ, nâng cao tỷ lệ nội 

địa hóa. 

IV. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI LẬP QUY HOẠCH 

Quy trình lập quy hoạch mạng lưới đường sắt tuân thủ khoản 2 Điều 16 Luật 

Quy hoạch, cụ thể như sau: 

1. Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 giao 

Bộ GTVT là cơ quan tổ chức lập quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-

2030. Trên cơ sở đó, Bộ GTVT đã giao Cục Đường sắt Việt Nam là cơ quan lập 

quy hoạch tại Quyết định số 2023/QĐ-BGTVT ngày 14/09/2018. Sau khi xây 

dựng nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới đường sắt, Bộ GTVT lấy ý kiến của các 

bộ, ngành về nhiệm vụ quy hoạch, đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 14/01/2020. 

2. Cục Đường sắt Việt Nam (cơ quan lập quy hoạch) tổ chức lựa chọn nhà 

                     
27 Trung Quốc: thực hiện đầu tư ĐSTĐC chủ yếu bằng hình thức đầu tư công. Các dự án ĐSTĐC chủ yếu thực 

hiện từ sự kết hợp giữa Bộ Đường sắt hoặc Tổng công ty đường sắt (vốn được phân bổ bằng ngân sách trung ương 

và trái phiếu xây dựng) và chính quyền địa phương (tham gia vào việc thu hồi đất và tái định cư, hỗ trợ cung cấp 

vật liệu, cơ sở vật chất và giảm thuế địa phương). Về vốn, các dự án gồm 50% vốn của các công ty liên doanh 

(phần lớn là các doanh nghiệp nhà nước) và 50% vốn vay từ các ngân hàng trong nước (như Ngân hàng Phát triển 

Trung Quốc). Nhật Bản: nguồn vốn đầu tư do Chính phủ cung cấp, trong đó vốn từ ngân sách trung ương chiếm 

khoảng 67% và 33% là vốn từ ngân sách địa phương. Hàn Quốc: Tuyến ĐSTĐC đầu tiên Gyeongbu (Seoul-Busan) 

dài khoảng 410 km bắt đầu xây dựng vào năm 1992 và mất 12 năm hoàn thành. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách, 

trong đó 45% vốn hỗ trợ tài chính (vốn vay) và 55% gọi vốn độc lập. Chính phủ quyết định thành lập Cơ quan xây 

dựng đường sắt cao tốc Hàn Quốc dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại để quản lý riêng về đường sắt cao tốc. 

Pháp: Đầu tư và quản lý khai thác ĐSTĐC của Pháp được giao cho các công ty thuộc Chính phủ Pháp, nguồn vốn 

được vay từ các tổ chức tín dụng thế giới để đầu tư ĐSTĐC và cho Công ty khai thác thuê. 
28 Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 9/6/2014 của TTgCP phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam 

đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. 
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thầu Tư vấn lập quy hoạch là Liên danh: Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển 

GTVT (CCTDI) - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng GTVT (TRICC) 

- Tổng Công ty tư vấn thiết kế GTVT - CTCP (TEDI). 

Cục Đường sắt Việt Nam đã tổ chức xây dựng quy hoạch, làm việc, lấy ý 

kiến của 63 tỉnh/thành về nội dung quy hoạch. Sau khi hoàn thành hồ sơ quy 

hoạch, tháng 12/2020, Bộ GTVT đã tổ chức họp nghe báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ, 

cuối kỳ; làm việc với 02 thành phố (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

lân cận) về định phướng phát triển đường sắt khu đầu mối; lấy ý kiến của Hội 

Khoa học kỹ thuật Cầu đường, Hội kinh tế và vận tải đường sắt Việt Nam. 

Căn cứ khoản 2 Điều 30 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của 

Chính phủ, Bộ GTVT gửi hồ sơ quy hoạch lấy ý kiến theo chức năng nhiệm vụ 

đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

3. Căn cứ khoản 1 Điều 19 Luật Quy hoạch, Bộ GTVT có văn bản số 

510/BGTVT-KHĐT ngày 21/01/2021 gửi hồ sơ quy hoạch để lấy ý kiến của 18 

Bộ, ngành, 05 cơ quan liên quan29 và 63 tỉnh/thành về nội dung Quy hoạch. Đồng 

thời, phối hợp tổ chức hội thảo tại Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam 

với sự tham gia góp ý của nhiều chuyên gia. Đến nay, Bộ GTVT đã nhận được ý 

kiến tham gia góp ý của 63/63 tỉnh/thành phố, 17/17 bộ, ngành và một số cơ quan, 

tổ chức liên quan. 

4. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, các địa phương, các 

Hội nghề nghiệp, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận 

tổ quốc Việt Nam, Bộ GTVT đã chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy 

hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch. 

5. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC): Từ tháng 11/2020, hồ sơ 

báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được Cục Đường sắt Việt Nam trình 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định. Ngày 01/6/2021, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã có văn bản số 2947/BTNMT-TCMT về kết quả thẩm 

định đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch và kiến nghị Thủ tướng Chính 

phủ xem xét phê duyệt quy hoạch. 

6. Ngày 03/7/2021, Hội đồng thẩm định quy hoạch đã họp thông qua nội 

dung quy hoạch với 30/30 phiếu thông qua. Báo cáo thẩm định đã được Chủ tịch 

hội đồng ký ban hành tại văn bản số 69/BC-HĐTĐQH ngày 13/7/2021. Ngày 

04/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ cho ý kiến 

về nội dung Quy hoạch và có Thông báo số 233/TB-VPCP ngày 06/9/2021. 

Như vậy, quy hoạch mạng lưới đường sắt đã tuân thủ đúng quy trình pháp lý 

lập quy hoạch ngành quốc gia. 

V. DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI 

Để có cơ sở triển khai các quy hoạch ngành quốc gia đáp ứng tính đồng bộ, 

                     
29 Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Liên hiệp các hội 

Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam, Hội kinh tế và vận tải đường sắt 

Việt Nam 
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khoa học, phân công hợp lý giữa các chuyên ngành GTVT, Bộ GTVT đã chỉ đạo 

thực hiện dự báo tổng thể nhu cầu vận tải chung cho cả nước, trên cơ sở định 

hướng phát triển của từng phương thức vận tải và của các hành lang vận tải, thực 

hiện phân bổ thị phần vận tải cho từng phương thức và từng hành lang vận tải. 

1. Phương pháp dự báo 

Sử dụng 02 phương pháp chính:  

- Phương pháp hồi quy theo hướng tiếp cận từ trên xuống (dựa trên dự báo 

kinh tế - xã hội, chuỗi khối lượng vận chuyển quá khứ 2010-201930 đã dự báo kết 

quả tổng nhu cầu vận chuyển, luân chuyển hàng hóa, hành khách toàn quốc cho 

năm 2030;  

- Phương pháp 4 bước theo hướng tiếp cận từ dưới lên (điều tra vận tải, thời 

gian - chi phí,...) cho kết quả dự báo khối lượng vận chuyển đến từng tuyến đường 

trong mạng của năm 2030. 

Hai phương pháp này được sử dụng sử dụng phổ biến trên thế giới, hiện đang 

được sử dụng nghiên cứu trong các chiến lược, quy hoạch ngành GTVT, trong dự 

báo nhu cầu vận tải của các quy hoạch đô thị (quy hoạch GTVT Thành phố Hồ 

Chí Minh, Đà Nẵng). Đồng thời, quá trình vận dụng 02 phương pháp trên được 

kết hợp phương pháp chuyên gia để đánh giá tính hợp lý của kết quả dự báo, kết 

hợp với thực tế triển khai và tham khảo ý kiến chuyên gia quốc tế đang lập Nghiên 

cứu tổng thể phát triển GTVT Việt Nam (VITRANSS 3)31 để đánh giá tính phù 

hợp của kết quả và hiệu chỉnh. 

2. Dữ liệu và các kịch bản phát triển 

- Định hướng: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 

được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định các nội dung liên quan 

làm cơ sở xác định các số liệu đầu vào của các quy hoạch ngành GTVT, với một 

số chỉ tiêu như sau: (1) Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển, có thu 

nhập trung bình cao; (2) Chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: tốc độ tăng GDP khoảng 7%; 

GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt 7.500 USD, tỷ 

lệ đô thị hóa trên 50%, nợ công không quá 60% GDP; (3) Đột phá chiến lược, 

trong đó có đột phá thứ ba: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, 

xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao 

thông, năng lượng, công nghệ thông tin, đô thị lớn. 

- Mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông: Tập trung phát triển mạng 

đường bộ cao tốc, đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5.000 km đường 

cao tốc, đến 2025 hoàn thành cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đầu tư nâng cấp các 

cảng hàng không, đặc biệt là cảng hàng không trọng yếu, xây dựng Cảng hàng 

không Long Thành và mở rộng Cảng hàng không Nội Bài. Đầu tư nâng cao năng 

lực hệ thống cảng biển. Quan tâm đúng mức phát triển giao thông đường sắt, 

triển khai xây dựng một số đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đẩy nhanh tiến 

                     
30 năm 2020 không tính do có điểm bất thường 
31 Hiện nay, từ tháng 4/2020, JICA đang hỗ trợ Bộ GTVT lập VITRANSS3 
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độ đầu tư đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết nối đồng bộ 

hệ thống giao thông với các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng hàng không, cảng 

biển. Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông cho vùng đồng bằng sông Cửu 

Long và miền núi phía Bắc, các vùng khó khăn khác. 

- Nhu cầu về nguồn lực: (1) Căn cứ vào nguồn lực đã bố trí trong giai đoạn 

2011-2020: Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2011 - 2020 theo quy hoạch là 2,4 

- 2,5 triệu tỷ; nhu cầu vốn đầu tư do Bộ GTVT rà soát, tính toán là 1,4 triệu tỷ, 

thực tế bố trí từ nguồn ngân sách và huy động đạt khoảng 980 nghìn tỷ, trung bình 

98 nghìn tỷ/năm (đạt khoảng 2,18% GDP trong cùng thời kỳ, thấp hơn so với 

Chiến lược phát triển GTVT - Quyết định số 355/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt là 3,5 - 4,5%); (2) Nguồn vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 

2021-2025, Bộ GTVT được bố trí khoảng 304.000 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 86% 

nhu cầu của ngành. 

Căn cứ định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-

2030, mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình bố trí nguồn vốn 

trong giai đoạn 2016-2020, khả năng huy động nguồn vốn trong giai đoạn 2021-

2030 để bảo đảm tính khả thi của quy hoạch, gắn với nguồn lực thực hiện, số liệu 

đầu vào để lập quy hoạch mạng lưới đường sắt như sau: 

- Kịch bản tăng trưởng về kinh tế: 

+ Giai đoạn 2021-2025: căn cứ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

2021 - 2030, Bộ GTVT lựa chọn kịch bản tăng trưởng với GDP tăng bình quân 

6,5 - 7%/năm32 và kịch bản dân số cao (103 triệu dân33) để tính toán, xác định các 

mục tiêu phát triển của ngành GTVT.  

+ Giai đoạn 2030-2050: hiện chưa có mục tiêu tăng trưởng cụ thể cho thời 

kỳ này, căn cứ mục tiêu đã được xác định trong văn kiện Đại hội Đảng lần XIII 

(đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao34), dân số thời 

điểm 2050 (108 - 121 triệu35) để dự báo tốc độ tăng trưởng vận tải hành khách và 

hàng hóa. 

- Kịch bản hạ tầng: tư vấn xây dựng 03 kịch bản: kịch bản thấp theo khả năng 

bố trí nguồn vốn; kịch bản trung bình xét đến khả năng bố trí nguồn vốn và có 

một số công trình đột phá; kịch bản cao theo nhu cầu có tính đột phá. Trong đó: 

đường bộ hoàn thành mạng cao tốc theo Quyết định số 326/QĐ-TTg; cảng biển 

và đường thủy nội địa đầu tư theo định hướng quy hoạch hiện có; hàng không 

phát triển 28 cảng theo Quyết định số 236/QĐ-TTg; đường sắt xây dựng một số 

công trình quan trọng. 03 kịch bản khác nhau chủ yếu về tiến độ đầu tư hoàn thành 

các tuyến đường sắt36.  

                     
32 Theo báo cáo Chính trị trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trang 112 
33 Theo dự báo tăng trưởng dân số của Tổng cục Thống kế - QĐ số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 
34 Theo WB, nước có thu nhập cao có GDP trên 17.500 USD/người 
35 Theo dự báo tăng trưởng dân số của Tổng cục Thống kế - QĐ số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 
36 Trong đó: Kịch bản thấp chỉ thực hiện nâng cấp đường sắt hiện tại, thực hiện đoạn nối ray Lào Cai – Hà Khẩu 

và triển khai đầu tư 02 đoạn ưu tiên của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; kịch bản trung bình bổ sung thêm 
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Để đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kịch bản 

tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm giai đoạn 2021 - 2030, ngành GTVT 

lựa chọn kịch bản trung bình với tổng nhu cầu đầu tư ước khoảng 1.800 - 1.900 

nghìn tỷ đồng. 

3. Kết quả dự báo 

Trên cơ sở phương pháp dự báo và kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, kịch 

bản hạ tầng, kết quả dự báo thị phần vận tải như sau: 

a) Nhu cầu vận chuyển vào năm 2030 

- Tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa toàn quốc dự kiến khoảng 4.400 triệu 

tấn, thị phần vận tải được phân bổ cho từng phương thức như sau: đường bộ 

62,80%, đường sắt 0,27%, hàng hải 20,61%, đường thủy 16,24% và hàng không 

0,08%. Xét theo thị phần luân chuyển nội địa, phân bổ cho từng phương thức như 

sau: đường bộ 30,48%, đường sắt 1,38%, hàng hải 40,29%, đường thủy 27,74% 

và hàng không 0,11%. 

- Tổng nhu cầu vận chuyển hành khách toàn quốc dự kiến khoảng 10.458 

triệu khách, thị phần vận tải được phân bổ cho từng phương thức như sau: đường 

bộ 90,16%, đường sắt 4,4%, hàng hải 0,10%, đường thủy 3,79%, và hàng không 

1,55%. Xét theo thị phần luân chuyển nội địa, phân bổ cho từng phương thức như 

sau: đường bộ 72,83%, đường sắt 3,55%, đường biển 0,07%, đường thủy 1,98% 

và hàng không 21,57%. 

Theo dự báo và phân bổ thị phần giữa các phương thức, đến năm 2030, thị 

phần vận tải hàng hóa của đường bộ tiếp tục được điều chỉnh kéo giảm xuống, 

theo hướng hài hòa các phương thức vận tải, trong đó theo khối lượng vận chuyển 

hàng hóa đường bộ giảm từ 63,04% (năm 2019) xuống 62,81% (năm 2030); vận 

tải hành khách đường bộ giảm từ 92,99% (năm 2019) xuống 90,16% (năm 2030). 

Vận tải hành khách bằng đường bộ liên tỉnh, hàng không đến năm 2030 vẫn chiếm 

ưu thế, giữ vai trò chủ đạo để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vận tải do đến năm 

2030 các công trình lớn chưa hoàn thành đưa vào sử dụng37 nên đường sắt vẫn 

chưa đảm nhận được vai trò chủ đạo. Vận tải hàng hóa liên tỉnh bằng đường bộ, 

đường sông và đường biển chiếm tỷ trọng lớn nhất. 

b) Định hướng đến 2050: vận tải hàng hóa tăng trưởng bình quân khoảng 4,0 

- 4,5%/năm; vận tải hành khách tăng trưởng bình quân khoảng 3,5 - 4,0%/năm. 

c) Phân chia hành lang vận tải: căn cứ trên hiện trạng kết cấu hạ tầng, nhu 

cầu vận tải, phân chia hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thành 30 hành lang vận 

tải38. Trong đó, lĩnh vực đường sắt xuất hiện trên 10 hành lang vận tải, gồm: 

                     

đầu tư 02 đoạn đường sắt nối với cảng Lạch Huyện và cảng Cái Mép – Thị Vải; Kịch bản cao bổ sung thêm so với 

kịch bản trung bình tuyến TP Hồ Chí Minh – Cần Thơ, Tân Ấp – Mụ Giạ  - Vũng Áng và tuyến Dĩ An – Lộc Ninh. 
37 tuyến đường sắt tốc độ cao và các tuyến đường sắt kết nối cảng biển quốc tế mới bắt đầu triển khai đầu tư trong 

giai đoạn 2026-2030 
38 Bao gồm: Hành lang trục chính quốc gia: Bắc – Nam; 12 hành lang kết nối quốc tế: (1) Hà Nội - Lào Cai (biên 

giới Trung Quốc); (2) Hà Nội - Hải Phòng; (3) Hà Nội - Lạng Sơn (biên giới Trung Quốc); (4) Vinh - QL.7 (biên 
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- 01 hành lang trục chính quốc gia: Bắc - Nam; 

- 06 hành lang kết nối quốc tế: (1) Hà Nội - Lào Cai (biên giới Trung Quốc); 

(2) Hà Nội - Hải Phòng; (3) Hà Nội - Lạng Sơn (biên giới Trung Quốc); (4) Vũng 

Áng – Cha Lo (QL.12) (biên giới Lào); (5) Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh 

(biên giới Campuchia); (6) Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Phước (biên giới 

Campuchia)39. 

- 04 hành lang kết nối liên vùng: (1) Hà Nội - Quảng Ninh; (2) Hà Nội - Thái 

Nguyên - Cao Bằng; (3) Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ; (4) Thành phố Hồ 

Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu. 

d) Phân chia phương thức vận tải: việc xác định các phương thức trên từng 

hành lang vận tải và nhu cầu hàng khách, hàng hóa phân bổ cho các phương thức 

vận tải dựa trên lợi thế của từng phương thức40. 

VI. NỘI DUNG QUY HOẠCH 

1. Đối tượng và phạm vi  

Quy hoạch mạng lưới đường sắt là quy hoạch ngành quốc gia, bao gồm hệ 

thống đường sắt quốc gia (đường sắt thông thường, đường sắt tốc độ cao), các kết 

nối tại khu vực đầu mối với đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng. 

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch là toàn bộ ranh giới quốc gia thuộc chủ 

quyền của Việt Nam, có xét đến kết nối quốc tế. Phạm vi quy hoạch nêu trên đã 

bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch mạng lưới đường sắt được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 82/QĐ-TTg ngày 14/01/2020. 

2. Quan điểm 

Quan điểm quy hoạch được xây dựng trên nguyên tắc quán triệt tinh thần chỉ 

đạo của Đảng tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII; tuân thủ Luật Quy hoạch; 

kế thừa quan điểm của quy hoạch trước đây, phù hợp tình hình thực tế, đặc thù và 

lợi thế của lĩnh vực. Cụ thể: 

- Đường sắt là một chuyên ngành đặc thù có vai trò quan trọng trong hệ thống 

                     

giới Lào); (5) Vinh - QL.8 (biên giới Lào); (6) Vũng Áng - QL.12 (biên giới Lào); (7) Đà Nẵng - QL.14 (biên giới 

Lào); (8) Quy Nhơn - QL.19 (biên giới Campuchia); (9) Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu; (10) Thành 

phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh (biên giới Campuchia); (11) Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Phước (biên giới 

Campuchia); (12) Sóc Trăng - An Giang (biên giới Campuchia). 17 hành lang hành lang kết nối liên vùng: (1) Hà 

Nội - Quảng Ninh; (2) Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng; (3) Hà Nội - Điện Biên; (4) Vành đai 4 từ Điện Biên - 

Quảng Ninh; (5) Vành đai 279 từ Thái Nguyên - Sơn La; (6) Ninh Bình - Móng Cái, (7) Hà Nội - Hòa Bình; (8) 

Ninh Bình - Sơn La; (9) Quảng Ngãi - Kon Tum; (10) Đông Hà - Lao Bảo; (11) Phan Thiết - Đăk Nông; (12) Nha 

Trang - Buôn Mê Thuật; (13) Thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang (QL.20); (14) Thành phố Hồ Chí Minh - Cà 

Mau; (15) Thành phố Hồ Chí Minh - Rạch Giá (N2); (16) Bạc Liêu - Rách Giá (biên giới Campuchia); (17) Thành 

phố Hồ Chí Minh - Trà Vinh. 
39 Kịch bản có đường sắt trên hành lang Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Phước (biên giới Campuchia) là theo cam 

kết song phương đã ký. Tuy nhiên, Tư vấn cũng xem xét thêm phương án có đường sắt trên hành lang Thành phố 

Hồ Chí Minh - Tây Ninh (biên giới Campuchia) như là phương án thay thế (trong trường hợp sau này đàm phán 

được) chứ không phải phương án độc lập để có thêm 1 hành lang đường sắt. 

40 Hàng không: vận tải hành khách, hàng hóa có giá trị lớn, thời gian vận tải ngắn. Hàng hải: vận tải hàng hóa khối 

lượng lớn, chi phí thấp, cự ly trung bình đến dài. Đường thủy nội địa: vận tải hàng hóa chi phí thấp, cự ly trung bình; 

Đường bộ: vận tải hành khách, hàng hóa cự ly ngắn. Đường sắt: vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, cự ly 

trung bình và dài (từ 300-800km). Trong đó đường bộ là phương thức linh hoạt, đóng vai trò kết nối chính. 
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kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, được xác định là một trong ba đột phá chiến 

lược cần ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, 

an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. 

- Phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt có trọng tâm, trọng điểm, mang tính 

đột phá trên các hành lang vận tải chính có nhu cầu vận tải lớn; phát huy thế mạnh 

vận tải hàng hóa, hành khách khối lượng lớn, cự ly từ trung bình đến dài. Tập 

trung khai thác tối đa năng lực mạng đường sắt hiện có và đầu tư xây dựng một 

số tuyến đường sắt mới đồng bộ, hiện đại kết nối cảng biển cửa ngõ, các trung 

tâm kinh tế lớn. 

 - Từng bước đa dạng hoá nguồn lực trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, 

phát triển công nghiệp, vận tải đường sắt; tập trung nguồn lực nhà nước đầu tư 

kết cấu hạ tầng các tuyến đường sắt; tiếp cận huy động nguồn lực của địa phương, 

đẩy mạnh thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, thiết bị, 

phương tiện, kinh doanh đường sắt. 

- Xây dựng nền tảng để phát triển công nghiệp đường sắt theo hướng hiện 

đại, đồng bộ với các ngành công nghiệp khác; từng bước tự chủ trong bảo trì, sản 

xuất một số loại vật tư, trang thiết bị cho lĩnh vực đường sắt; khuyến khích, hỗ trợ 

các doanh nghiệp trong nước chủ động, tích cực liên doanh, chuyển giao công 

nghệ phát triển công nghiệp đường sắt. Bảo đảm phát triển đồng bộ giữa kết cấu 

hạ tầng với công nghiệp đường sắt, trình độ khoa học công nghệ và nguồn nhân 

lực trong nước. 

- Chủ động đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là các 

thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong xây dựng, quản lý, 

khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường và tiết kiệm 

năng lượng; sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

3. Mục tiêu 

a) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 

- Về vận tải: Khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 11,8 triệu tấn (gấp 2,3 lần 

so với năm 2019), chiếm thị phần khoảng 0,27%; khối lượng vận chuyển hành 

khách đạt 460 triệu khách, chiếm thị phần 4,40%, trong đó đường sắt quốc gia là 

21,5 triệu khách (gấp 2,7 lần năm 2019). Khối lượng luân chuyển hàng hóa đạt 

7,35 tỷ tấn.km, chiếm thị phần khoảng 1,38%; hành khách 13,8 tỷ khách.km, 

chiếm thị phần 3,55%. 

- Về kết cấu hạ tầng: Nâng cấp, cải tạo đảm bảo an toàn 07 tuyến đường sắt 

hiện hữu41; triển khai đầu tư 2 đoạn ưu tiên của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - 

Nam (đoạn Hà Nội - Vinh, Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh); ưu tiên xây 

dựng một số tuyến đường sắt kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế đặc biệt khu vực 

Hải Phòng và Bà Rịa -Vũng Tàu; kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ, 

kết nối quốc tế với Trung Quốc, Lào và Campuchia phù hợp với các hiệp định 

                     
41 Tuyến Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh; Hà Nội - Hải Phòng; Yên Viên - Lào Cai; Hà Nội - Đồng Đăng; Hà 

Nội - Thái Nguyên; Kép - Hạ Long - Cái Lân; Kép - Lưu Xá. 



16 
 

 

vận tải quốc tế và đồng bộ với tiến độ đầu tư của các nước trong khu vực.   

b) Tầm nhìn đến năm 2050 

Hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tiếp tục đầu tư hoàn thành 

các tuyến đường sắt mới tại khu đầu mối Hà Nội, khu đầu mối Thành phố Hồ Chí 

Minh, đường sắt kết nối các cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế, kết nối các 

tỉnh Tây Nguyên, đường sắt ven biển, đường sắt xuyên Á. Duy trì, cải tạo, nâng 

cấp các tuyến tuyến đường sắt hiện hữu đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và 

hàng hóa.   

4. Kết quả quy hoạch 

a) Phân bố không gian mạng lưới đường sắt 

Mạng lưới đường sắt quốc gia được hoạch định theo các hành lang chính có 

nhu cầu vận tải khối lượng lớn cả hành khách và hàng hóa, trên cơ sở phân bổ nhu 

cầu vận tải phù hợp với ưu thế của từng phương thức, đảm bảo kết nối các đầu 

mối vận tải giữa các vùng, miền, kết nối mạng đường sắt quốc tế, bao gồm: (1) 

tuyến đường sắt xương sống trên trục dọc Bắc - Nam; (2) các tuyến đường sắt kết 

nối với 02 khu đầu mối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; (3) đường sắt kết nối 

quốc tế với Trung Quốc, Lào, Campuchia; (4) đường sắt dọc các tỉnh Tây Nguyên; 

(5) các tuyến nhánh, đường sắt chuyên dùng kết nối đến các đầu mỗi giao thông 

(đô thị, cảng biển, cảng thuỷ nội địa, trung tâm logistics, cảng hàng không...; (6) 

hệ thống đường sắt đô thị được quy hoạch trong quy hoạch tỉnh và quy hoạch 

vùng đảm nhận vận tải hành khách khối lượng lớn, kết nối với hệ thống đường sắt 

quốc gia tại các ga đầu mối. 

b) Mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 

Mạng lưới đường sắt quốc gia được quy hoạch theo 16 tuyến với chiều dài 

4.871 km. Trong đó có 07 tuyến chính hiện hữu với chiều dài khoảng 2.440 km 

và quy hoạch để chuẩn bị, thực hiện đầu tư 09 tuyến đường sắt với chiều dài 2.362 

km, cụ thể như sau. 

- Các tuyến đường sắt hiện có: 

+ Tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn; 

đường đơn, khổ 1.000 mm, chiều dài 1.726 km. 

+ Tuyến Hà Nội - Lào Cai từ ga Yên Viên đến ga Lào Cai; đường đơn, khổ 

1.000 mm, chiều dài 296 km. Xây dựng đoạn đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga 

Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc), đường đơn, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, dài 

khoảng 4,8 km. 

+ Tuyến Hà Nội - Hải Phòng từ ga Gia Lâm đến ga Hải Phòng; đường đơn, 

khổ 1.000 mm, chiều dài 102 km. 

+ Tuyến Hà Nội - Thái Nguyên từ ga Đông Anh đến ga Quán Triều; đường 

đơn, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, chiều dài 55 km. 

+ Tuyến Hà Nội - Lạng Sơn từ ga Hà Nội đến ga Đồng Đăng; đường đơn, 

khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, chiều dài 167 km. 
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+ Tuyến Kép - Chí Linh từ ga Kép đến ga Chí Linh; đường đơn, khổ 1.435 

mm, chiều dài 38 km. 

+ Tuyến Kép - Lưu Xá từ ga Kép đến ga Lưu Xá; đường đơn, khổ 1.435 mm, 

chiều dài 56 km. 

 Bên cạnh các tuyến chính nêu trên, tiếp tục duy trì các tuyến nhánh hiện có: 

Phố Lu - Xuân Giao, Mai Pha - Na Dương, Diêu Trì - Quy Nhơn, Bình Thuận - 

Phan Thiết,... để tăng cường kết nối, tạo thuận lợi trong việc thu hút hành khách 

và hàng hóa cho các tuyến chính. 

- Các tuyến đường sắt mới 

+ Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam từ ga Ngọc Hồi đến ga Thủ Thiêm; 

đường đôi, khổ 1.435mm, chiều dài khoảng 1.545 km. 

+ Tuyến Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân từ ga Yên Viên Bắc đến 

ga Cái Lân; đường đơn, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, chiều dài 129 km. 

+ Tuyến vành đai phía Đông Thành phố Hà Nội từ Ngọc Hồi - Lạc Đạo - 

Bắc Hồng; đường đôi, khổ lồng 1.000 mm và 1.435 mm, chiều dài khoảng 59 km; 

chuyển đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên, Gia Lâm - Lạc Đạo thành đường sắt đô thị 

phù hợp với lộ trình xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Hà Nội và đường sắt 

vành đai phía Đông. 

+ Tuyến Hà Nội - Hải Phòng (thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải 

Phòng) song song với tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đến ga Nam 

Hải Phòng) kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với các khu bến cảng 

Đình Vũ, Nam Đồ Sơn và Lạch Huyện; đường đôi, khổ 1.435 mm, chiều dài 

khoảng 102 km. 

+ Tuyến Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ từ cảng Vũng Áng đến biên giới Việt 

Nam - Lào (đèo Mụ Giạ); đường đơn, khổ 1.435 mm, chiều dài khoảng 103km. 

+ Tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu từ ga Trảng Bom đến ga Vũng Tàu; chiều dài 

khoảng 84 km, khổ 1.435 mm, trong đó đoạn Biên Hòa - Thị Vải đường đôi, đoạn 

Thị Vải - Vũng Tàu đường đơn. 

+ Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ từ ga An Bình đến ga Cái Răng; 

đường đôi, khổ 1.435 mm, chiều dài khoảng 174 km. 

+ Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Lộc Ninh từ ga Dĩ An đến điểm nối ray 

biên giới Việt Nam - Campuchia (cửa khẩu Hoa Lư); khổ 1.435 mm, chiều dài 

khoảng 128 km, trong đó đoạn Dĩ An - Chơn Thành đường đôi, đoạn Chơn Thành 

- Lộc Ninh đường đơn. 

+ Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành từ ga Thủ Thiêm đến ga Cảng hàng không 

quốc tế Long Thành chỉ phục vụ hành khách; đường đôi, khổ 1.435 mm, chiều dài 

khoảng 38 km. 

c) Mạng lưới đường sắt quốc gia đến năm 2050: 

Mạng lưới đường sắt quốc gia được quy hoạch bao gồm 25 tuyến với chiều 

dài 6.354 km; tăng thêm 9 tuyến so với kỳ quy hoạch đến năm 2030 với chiều dài 
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tăng thêm là 1.441 km. Cụ thể như sau: 

- Đường sắt hiện có: Cơ bản được duy trì các tuyến đường sắt hiện có42, 

từng bước đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa để đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và 

hành khách địa phương; hoàn thiện kết nối đường sắt tại các khu đầu mối; duy trì 

các nhánh đường sắt nối cảng biển; tiếp tục cải tạo, mở rộng các ga đường sắt kết 

nối với đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị để tạo thuận lợi trong việc thu 

hút luồng khách, luồng hàng cho các tuyến chính. 

- Đối với các tuyến đường sắt mới 

+ Hoàn thành các tuyến đường sắt trên các hành lang trọng yếu: các đoạn 

còn lại của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn Vinh - Đà Nẵng và đoạn 

Đà Nẵng - Nha Trang); hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, 

Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ, Biên Hoà - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh - 

Lộc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Hà Nội - Đồng Đăng. 

+ Xây dựng các tuyến đường sắt kết nối vùng, liên vùng theo nhu cầu thực 

tế: Đường sắt ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh (bao 

gồm cả đoạn Nam Hải Phòng - Hạ Long), Hạ Long - Móng Cái; Thái Nguyên - 

Tuyên Quang - Yên Bái; đường sắt từ cảng Mỹ Thủy - Đông Hà - Lao Bảo kết 

nối với Lào; Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh, đường sắt kết nối các tỉnh khu 

vực Tây Nguyên (Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai - Đắk Lắk - Đắk Nông - Bình 

Phước (Chơn Thành), trong đó ưu tiên đoạn Đắk Nông - Chơn Thành); Khôi phục 

tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt, dài khoảng 84 km theo nhu cầu phục vụ du 

lịch; hoàn thành các tuyến đường sắt tại các khu đầu mối… 

(Chi tiết quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 tại Phụ lục số I kèm theo) 

d) Quy hoạch kết nối tại một số khu vực trọng điểm và kết nối các phương 

thức 

Nghiên cứu, hoạch định một số nội dung để định hướng kết nối, bảo đảm 

tính đồng bộ, thống nhất tại một số khu vực trọng điểm và với các phương thức 

khác như sau: 

                     
42 Riêng đối với 04 tuyến thuộc khu đầu mối TP Hà Nội sẽ giảm chiều dài sau khi hoàn thành các tuyến đường sắt 

vành đai và không cho đường sắt quốc gia đi xuyên tâm. Cụ thể như sau: 

(1) Tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh: Từ ga Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đến ga Sài Gòn, Phường 9, 

Quận 3, TP Hồ Chí Minh, đường đơn, khổ 1.000mm, dài 1.711,5km (Đường sắt quốc gia đi phía Nam dừng tại 

Ngọc Hồi - cắt giảm đoạn Hà Nội – Ngọc Hồi dài 14,71km) 

(2) Tuyến Yên Viên - Lào Cai: Từ ga Yên Viên Bắc, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội đến ga Lào Cai, TP. Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai; đường đơn, khổ 1.000mm, chiều dài 284,5km (Đường sắt quốc gia đi phía Bắc dừng tại Yên Viên 

Bắc, dài 296,05km - 11,56km = 284,5km). Xây dựng đoạn đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc dài 

4,8km khổ lồng 1.000mm và 1.435mm. 

(3) Tuyến Hà Nội (Gia Lâm) - Hải Phòng: Từ ga Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đến ga Hải Phòng, 

TP. Hải Phòng; đường đơn, khổ 1.000mm, dài 76,25km (chuyển đoạn Hà Nội - Lạc Đạo thành ĐSĐT, dài 102,0km 

- 25,75km = 76,25km) 

(4) Tuyến Hà Nội (Yên Viên) - Lạng Sơn (Đồng Đăng): Từ ga Yên Viên Bắc, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội đến ga 

Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; đường đơn, khổ lồng 1.000mm và 1.435mm, dài 153,3km (chuyển 

đoạn Hà Nội - Yên Viên Bắc thành ĐSĐT, dài 166,9km - 13,56km = 153,34km) 
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- Đường sắt khu đầu mối Hà Nội 

Theo quy hoạch phát triển GTVT thủ đô Hà Nội43, ga Hà Nội (dự kiến 

khoảng 15ha) chỉ lập tàu khách và là ga trung tâm trung chuyển của đường sắt 

quốc gia, đường sắt đô thị và hệ thống giao thông công cộng khác. Trong khi đó, 

theo quy hoạch chung xây dựng vùng thủ đô Hà Nội44, quy hoạch đường sắt khu 

đầu mối thành phố Hà Nội45 dự kiến xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía 

Đông để khép kín vành đai, tạo điều kiện nối thông đường sắt quốc gia qua địa 

bàn thành phố Hà Nội; cùng với đó sẽ hình thành các trung tâm tiếp vận nhằm 

phân phối và trung chuyển hành khách, hàng hóa giữa các loại hình vận tải đường 

sắt với đường bộ gắn với hệ thống ga đầu mối như: ga Ngọc Hồi, ga Bắc Hồng, 

ga Cổ Bi, ga Tây Hà Nội, cụ thể như sau: 

+ Đường sắt quốc gia đi theo các tuyến đường sắt vành đai phía Đông kết nối 

Ngọc Hồi - Lạc Đạo - Bắc Hồng - Thạch Lỗi và vành đai phía Tây kết nối Ngọc Hồi 

- Thạch Lỗi (không đi vào khu vực trung tâm Thành phố Hà Nội); các đoạn Ngọc 

Hồi - Yên Viên và Gia Lâm - Lạc Đạo chuyển thành đường sắt đô thị sau khi tuyến 

vành đai phía Đông đưa vào khai thác. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội chủ 

trì nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 1 từ Yên Viên đi Ngọc Hồi.  

+ Các ga đầu mối kết nối đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị khu vực Hà 

Nội gồm: Ngọc Hồi, Lạc Đạo, Yên Viên, Bắc Hồng. Trong đó, tổ hợp ga Ngọc 

Hồi là điểm đầu của tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

có chức năng ga lập tàu của đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và khu đề-pô 

của đường sắt đô thị; ga Bắc Hồng có chức năng ga lập tàu hàng (thay thế cho ga 

Việt Hùng - theo quy hoạch hiện nay). 

+ Hình thành đoạn tuyến đường sắt phía Tây (Ngọc Hồi - Thạch Lỗi) để kết 

nối đường sắt liên vùng (dự kiến bố trí ga Tây Hà Nội) khi năng lực tuyến vành 

đai phía Đông không còn khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải. 

- Tại khu đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn và quan trọng của cả nước, 

là nơi kết nối của các tuyến đường sắt quốc gia với các đầu mối của mạng lưới 

đường sắt đô thị. Do đó, trên cơ sở định hướng phát triển không gian vùng và 

các định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí minh cũng như các tỉnh thuộc 

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh Tây Nam Bộ, trong quy hoạch đã 

đề xuất phương án phát triển đường sắt tại khu đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh 

như sau: 

+ Đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh hiện hữu có điểm cuối tại ga 

Sài Gòn. Sau khi hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ chuyển 

đoạn Bình Triệu - Sài Gòn (Hoà Hưng) thành đường sắt đô thị, ga đầu mối chuyển 

về ga Bình Triệu.  

+ Đường sắt tốc độ cao có điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (ga đầu mối). Từ ga Thủ 

                     
43 Tại Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
44 Tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
45 Quyết định số 1339/QĐ-BGTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết khu vực đầu mối Hà Nội 
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Thiêm đến cảng hàng không Tân Sơn Nhất thông qua đường sắt đô thị (tuyến 4b kéo 

dài).   

+ Ga Trảng Bom là ga đầu mối của tuyến đường sắt Biên Hoà - Vũng Tàu. 

+ Đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh - 

Tây Ninh kết nối với đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh thông qua đoạn 

tuyến An Bình - Tân Kiên. 

- Tại khu vực cảng biển cửa ngõ quốc tế 

Thành phố Hải Phòng và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm đầu mối cảng 

biển khu vực phía Bắc và phía Nam, do đó, quy hoạch tiếp tục dự kiến phát triển 

đường sắt kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế của khu vực nhằm đáp ứng nhu cầu 

vận tải hàng hóa, hành khách (trọng tâm là hàng hóa). Cụ thể: 

+ Nghiên cứu, triển khai xây dựng tuyến đường sắt mới nối Hà Nội - Hải 

Phòng (thuộc tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng) đi song song với 

tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đến ga Nam Hải Phòng) kết nối cảng 

biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với các khu bến cảng Đình Vũ, Nam Đồ Sơn và 

Lạch Huyện; đường đôi, khổ 1.435 mm, dài khoảng 102 km. Nghiên cứu xây 

dựng mới đoạn tuyến tuyến đường sắt ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng 

- Quảng Ninh dài khoảng 101 km. Trong đó, đoạn Nam Hải Phòng - Hạ Long dài 

khoảng 37 km (nối từ khu vực Nam Đình Vũ đến cầu Bạch Đằng chạy song song 

đoạn đường bộ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, kết nối vào ga Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh); sau khi hoàn thành đưa vào khai thác, nghiên cứu chuyển đoạn Hải Phòng 

- Chùa Vẽ cho địa phương quản lý. 

+ Nghiên cứu, triển khai xây dựng tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu đi 

song song với đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu kết nối với cảng Cái Mép 

- Thị Vải; khổ 1.435mm, dài khoảng 84 km, trong đó đoạn Biên Hòa - Thị Vải 

đường đôi, đoạn Thị Vải - Vũng Tàu đường đơn. 

- Tại khu vực đô thị Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang 

Tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện hữu đi qua khu vực trung tâm đã ảnh hưởng 

đến giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường... Trên cơ sở kết quả nghiên cứu cho 

thấy bên cạnh việc phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao, đối với các tuyến đường 

sắt hiện hữu trên địa bàn các thành phố phương án đề xuất tại quy hoạch như sau: 

+ Tại Đà Nẵng: di dời ga Đà Nẵng về phía Tây (nhà ga hiện tại) ra khỏi trung 

tâm thành phố, cải tuyến đường sắt hiện tại chạy song song về phía Đông đường 

bộ cao tốc, trong cùng hành lang với đường sắt tốc độ cao; xây dựng nhà ga hàng 

hoá tại khu vực Kim Liên để kết nối với cảng Liên Chiểu46. 

+ Tại Bình Định: duy trì nhánh Diêu Trì - Quy Nhơn, ga Quy Nhơn hiện hữu. 

+ Tại Khánh Hòa: duy trì ga hành khách Nha Trang, xây dựng mới ga hàng hóa 

tại xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang thay thế ga hàng hoá hiện nay (ga Nha Trang). 

- Định hướng đường sắt kết nối cảng biển lớn, cảng cạn, cảng thuỷ nội địa, 

                     
46 Phương án này phù hợp với quy hoạch chung TP. Đà Nẵng tại Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của TTgCP 
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kết nối đường sắt chuyên dùng, kết nối cảng hàng không 

Quy hoạch định hướng phát triển các tuyến nhánh kết nối với cảng biển, khu 

kinh tế, khu công nghiệp, du lịch theo nhu cầu: Ưu tiên đầu tư tuyến đường sắt 

kết nối cảng biển lớn (có khối lượng hàng hoá thông qua trên 100 triệu tấn/năm 

như Hải Phòng, Cái Mép - Thị Vải), cảng hàng không quốc tế Long Thành,...; các 

tuyến nhánh: đường sắt Nam Định - Thịnh Long kết nối khu kinh tế Ninh Cơ; 

đường sắt kết nối cảng Cửa Lò - Nghệ An (theo hướng khôi phục tuyến cũ); đường 

sắt kết nối vào các cảng biển khu vực Trung Trung Bộ: Chân Mây, Liên Chiểu, 

Dung Quất; tuyến nhánh xuống cảng Vân Phong; xây dựng tuyến nhánh kết nối 

cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. 

Bên cạnh đó, quy hoạch định hướng bố trí các ga đường sắt quốc gia dự kiến 

có kết nối với các phương thức vận tải khác làm cơ sở để các địa phương, nhà đầu 

tư quan tâm triển khai thực hiện đầu tư và làm cơ sở để tích hợp vào quy hoạch 

vùng, quy hoạch tỉnh để bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy hoạch, cụ thể: 

+ Đối với kết nối các cảng biển lớn: định hướng quy hoạch các ga có kết nối 

đường sắt chuyên dùng với cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua lớn và 

có nhu cầu thu gom, giải toả hàng hoá bằ3g đường sắt như Nghi Sơn, Vũng Áng, 

Liên Chiểu, Quy Nhơn, Vân Phong, Hiệp Phước,...; 

+ Đối với kết nối các cảng cạn, cảng thuỷ nội địa: định hướng bố trí ga trên 

các tuyến đường sắt hiện có và đường sắt mới kết hợp được chức năng cảng cạn 

(hoặc bố trí nhánh đường sắt đến cảng cạn) như: Lào Cai, Hương Canh, Văn Lâm, 

Lạng Sơn, Nghi Sơn, Hoà Vang,.... Tiếp tục duy trì các ga có kết nối đường sắt 

đến cảng Việt Trì, cụm cảng Ninh Bình - Ninh Phúc. 

+ Đối với kết nối đường sắt chuyên dùng: tiếp tục duy trì, cải tạo, mở rộng 

các ga có kết nối đường sắt chuyên dùng, đáp ứng nhu cầu trên tuyến Hà Nội - 

Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đồng Đăng, Yên Viên - Lào Cai, Hà Nội - Hải 

Phòng, Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân. 

+ Đối với kết nối cảng hàng không: kết nối cảng hàng không quốc tế Nội 

Bài qua 2 tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội (tuyến số 2 và 

tuyến số 6); kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành qua tuyến đường sắt 

tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; kết nối cảng 

hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất qua tuyến đường sắt đô thị (tuyến 4b kéo dài 

và tuyến số 2). 

đ) Đối với kết nối quốc tế:  

Mạng đường sắt Việt Nam có kết nối với mạng đường sắt Xuyên Á47, đường 

                     
47 Theo Hiệp định liên chính phủ về mạng lưới đường sắt Xuyên Á – Việt Nam đã tham gia từ 2006, có hiệu lực 

từ 12/2009: Mạng lưới Đường sắt xuyên Á (Trans-Asia Railway Network) tại khu vực ASEAN đều phải thông 

qua Trung Quốc để kết nối đến các quốc gia châu Á khác – thông qua 2 điểm trung chuyển tại Trung Quốc là Côn 

Minh và Nam Ninh. Có 3 hướng tuyến chính kết nối từ Côn Minh (qua Viêng Chăn – Băng Kốc, qua Hà Nội – 

TP.HCM – Phnompenh – Băng Cốc, qua Mandalay - Yangon - Băng Kốc) và 01 tuyến kết nối từ Nam Ninh (qua 

Hà Nội – TP.HCM) đến điểm cuối là Singapore. Trên lãnh thổ Việt Nam, có 02 tuyến chính là nhánh Lào Cai – 

TP.HCM (cùng các nhánh ra cảng biển Hải Phòng, Vũng Áng, Mỹ Thuỷ, Vũng Tàu, nhánh nối đến Mụ Giạ, Lao 
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sắt Á - Âu thông qua đường sắt Trung Quốc và kết nối với đường sắt ASEAN 

thông qua Lào, Campuchia. Hoàn thiện kết nối với đường sắt Trung Quốc thông 

qua 2 tuyến hiện có Hà Nội - Đồng Đăng khổ đường lồng (kết nối với đường sắt 

Nam Ninh - Bằng Tường khổ 1435 mm) và Hà Nội - Lào Cai khổ đường 1.000 

mm (kết nối với đường sắt Côn Minh - Hà Khẩu khổ 1435mm). Tiếp tục nghiên 

cứu, đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt kết nối với Lào (tuyến Vũng Áng - Cha 

Lo - Thà Khẹc, tuyến cảng Mỹ Thuỷ - Đông Hà - Lao Bảo - Savannakhet) và 

Campuchia (tuyến TP. Hồ Chí Minh - Phnompenh qua Lộc Ninh hoặc Mộc Bài). 

(Định hướng kết nối đường sắt với các đầu mối, phương thức vận tải khác  

tại Phụ lục số II kèm theo) 

e) Các tuyến/đoạn tuyến đưa ra khỏi quy hoạch 

Trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải, một số tuyến đường sắt đã được 

quy hoạch trong kỳ quy hoạch trước đây có nhu cầu vận tải rất thấp và đã được 

quy hoạch các tuyến đường bộ cao tốc, vì vậy quy hoạch lần này đề xuất đưa ra 

khỏi quy hoạch 03 tuyến (Lạng Sơn - Mũi Chùa, Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột, Đăk 

Nông - Bình Thuận) với tổng chiều dài 385 km và 01 đoạn tuyến Cần Thơ – Cà 

Mau dài 146 km48. 

5. So sánh với quy hoạch thời kỳ trước 

Quy hoạch mạng lưới đường sắt đến 2050 về cơ bản không có nhiều thay đổi 

so với quy hoạch được duyệt tại Quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ. Theo đó bao gồm 7 tuyến chính hiện có, 18 tuyến xây dựng 

mới (giảm 03 tuyến so với quy hoạch trước đây49, cắt giảm chiều dài 01 tuyến50) 

và các tuyến kết nối vào các cảng, khu công nghiệp, khu kinh tế. Đồng thời, trên 

cơ sở dự kiến phân bổ nguồn lực đầu tư, quy hoạch lần này đề xuất giãn lộ trình 

đầu tư từ 2030 sang tầm nhìn 2050 đối với 08 tuyến mới51/1.627 km; chuyển tuyến 

đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành hiện có trong quy hoạch GTVT Thành phố 

Hồ Chí Minh vào quy hoạch này. 

Đối với kết nối quốc tế, bên cạnh phương án quy hoạch kết nối đường sắt Việt 

Nam - Campuchia qua cửa khẩu Hoa Lư (tỉnh Bình Phước), quy hoạch lần này đề 

xuất xem xét thêm phương án kết nối qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). 

6. Định hướng đầu tư   

- Quy mô, chiều dài trong quy hoạch được tính toán theo nhu cầu dự báo. 

Trong quá trình triển khai, tùy theo nhu cầu vận tải, khả năng nguồn lực đầu tư và 

khả năng kết nối, cấp quyết định chủ trương đầu tư quyết định việc phân kỳ đầu 

tư đảm bảo hiệu quả dự án. 

                     

Bảo sang Lào, nhánh nối đến Lộc Ninh sang Campuchia, nhánh đi Cần Thơ) và nhánh Hà Nội – Đồng Đăng (cùng 

các nhánh nối cảng biển Cái Lân, nhánh nối Quán Triều). 
48 Đoạn tuyến này đã được quy hoạch thuộc tuyến TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau 
49 Giảm 03 tuyến: Lạng Sơn - Quảng Ninh (Mũi Chùa); Tuy Hòa - Buôn Mê Thuột; Đắk Nông - Bình Thuận 
50 Không kéo dài tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ đến Cà Mau như quy hoạch thời kỳ trước 
51 Đối với các tuyến: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Đồng Đăng; Tháp Chàm - Đà Lạt; cảng Mỹ Thủy - 

Đông Hà - Lao Bảo; Tây Nguyên (Đà Nẵng - Kon Tum - Đắk Lắk - Bình Phước); Thái Nguyên - Tuyên Quang -

Yên Bái; Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh; Hạ Long - Móng Cái. 
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- Đối với các dự án quy hoạch đầu tư sau năm 2030, trường hợp các địa 

phương có nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, có khả năng cân đối và huy động 

nguồn lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư sớm hơn. 

- Quá trình lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, cơ quan tổ chức lập quy hoạch 

căn cứ Quy hoạch mạng lưới đường sắt được duyệt để tích hợp bảo đảm tính đồng 

bộ; đồng thời, quy hoạch các tuyến đường sắt (bao gồm quy mô, hướng tuyến,…) 

để kết nối cảng biển lớn, cảng cạn, cảng thủy nội địa, các khu kinh tế, khu du lịch… 

với đường sắt quốc gia đáp ứng nhu cầu vận tải và khả năng huy động nguồn lực 

đầu tư của các địa phương; quy hoạch quỹ đất thích hợp khu vực ga để phát triển 

các đô thị, các khu chức năng (mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông 

- TOD), tạo nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc 

gia; các địa phương chủ trì, chủ động huy động nguồn lực đầu tư các tuyến đường 

sắt kết nối các đầu mối vận tải nêu trên với đường sắt quốc gia. 

7. Nhu cầu vốn 

Tổng nhu cầu vốn đến năm 2030 khoảng 240.00 tỷ đồng được huy động 

từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

8. Nhu cầu sử dụng đất 

Tổng nhu cầu quỹ đất dành cho đường sắt đến năm 2030 khoảng 16.377 ha. 

Trong đó, diện tích hiện nay khoảng 10.773 ha, nhu cầu diện tích cần bổ sung 

thêm khoảng 5.604 ha. 

9. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư 

a) Nguyên tắc 

- Dự án quan trọng quốc gia được xác định theo các tiêu chí phân loại theo 

quy định của Luật Đầu tư công52. 

- Các dự án ưu tiên được xác định theo các nguyên tắc: (1) căn cứ Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 được thông qua tại Đại hội Đảng lần 

thứ XIII, trong đó đã xác định các công trình động lực; (2) khả năng bố trí nguồn 

lực cho ngành GTVT, khả năng huy động vốn; (3) tập trung cải tạo, nâng cấp để 

đảm bảo an toàn, khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có; chuẩn bị đầu 

tư các tuyến đường sắt mới (ưu tiên đầu tư đường sắt kết nối cảng biển và khởi 

công 02 đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam). 

b) Dự kiến danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư  

- Thực hiện các dự án đầu tư nhằm cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt 

hiện có: Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào 

Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Hà Nội - Thái Nguyên, thực hiện đấu nối ray giữa ga 

Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc. 

- Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (nghiên cứu, chuẩn bị để triển khai 

đầu tư 02 đoạn ưu tiên: Hà Nội - Vinh và Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh). 
                     
52 Điều 7 Luầt Đầu tư công 
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- Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - cảng Cái Lân, đoạn đường 

sắt kết nối từ ga Nam Hải Phòng (tuyến đường sắt mới Hà Nội - Hải Phòng) với 

ga Hạ Long (tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - cảng Cái Lân), 

đường sắt Biên Hòa - Vũng tàu nối cảng Cái Mép - Thị Vải, tuyến đường sắt Tân 

Ấp - Mụ Giạ - Vũng Áng, Dĩ An - Lộc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, 

tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến đường sắt vành đai phía 

Đông thuộc khu đầu mối Hà Nội. 

(Chi tiết tại Phụ lục số III kèm theo) 

10. Giải pháp thực hiện quy hoạch 

a) Về cơ chế, chính sách 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm, định mức… để tạo hành lang 

pháp lý thuận lợi cho hoạt động đầu tư, quản lý, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng 

đường sắt. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến đầu 

tư, vận hành, khai thác đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. 

- Rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường sắt nhằm cải 

thiện và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư để huy động các nguồn lực đầu 

tư kết cấu hạ tầng đường sắt, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng. 

- Xây dựng, ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và 

bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu 

tư, kinh doanh vận tải đường sắt, dịch vụ hỗ trợ vận tải; cơ chế khai thác quỹ đất 

(nhất là tại các nhà ga đường sắt) để huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển kết cấu 

hạ tầng đường sắt quốc gia đối với các tuyến và đoạn tuyến có lợi thế thương mại. 

- Tăng cường phân cấp, ủy quyền trong công tác đầu tư, quản lý hệ thống kết 

cấu hạ tầng giao thông, trong đó xem xét giao các địa phương đầu tư các công 

trình trên địa bàn quản lý để kết nối với các ga đường sắt nhằm chủ động cân đối 

nguồn lực đầu tư. 

- Xây dựng, ban hành chính sách phát triển công nghiệp đường sắt và công 

nghiệp phụ trợ tạo tiền đề phát triển lĩnh vực đường sắt. 

b) Về huy động và phân bổ vốn đầu tư 

- Đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò, vị trí của GTVT nói chung và GTVT 

đường sắt nói riêng để ưu tiên tập trung nguồn lực nhà nước đầu tư phát triển, 

nâng cấp, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm phát huy lợi thế của vận tải 

đường sắt. Theo đó, tăng mức đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông bằng ngân 

sách nhà nước hàng năm đạt 3,5 - 4,5% GĐP, bảo đảm tỷ lệ cơ cấu nguồn vốn 

nhà nước hợp lý cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt trong cơ cấu tổng 

nguồn vốn của ngành GTVT để thực hiện mục tiêu quy hoạch đến năm 2030 (nhất 

là mục tiêu triển khai đầu tư hai đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam). 

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư từ mọi 

thành phần kinh tế; hoàn thiện cơ chế cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng 

có thời hạn quyền kinh doanh tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt nhằm khai thác có 
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hiệu quả nguồn lực từ tài sản kết cấu hạ tầng. 

- Tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay 

ưu đãi của các nhà tài trợ quốc tế để phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, đặc biệt 

là các tuyến trọng yếu có sức lan tỏa. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa trong kinh doanh đường sắt, dịch vụ hỗ trợ vận tải; 

thu hút các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư 

phương tiện vận tải, các công trình hỗ trợ cho hoạt động vận tải (ke ga, kho, bãi 

hàng, phương tiện xếp dỡ…). Tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình 

đẳng giữa các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải, đẩy nhanh tiến trình 

xã hội hóa vận tải đường sắt. 

- Huy động, sử dụng nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các công 

trình giao thông đường có tính lan tỏa, tạo sự kết nối giữa các phương thức, giữa 

các công trình trong cùng hệ thống, tại các vùng kinh tế trọng điểm, các cửa ngõ 

quốc tế. 

c) Về môi trường, khoa học và công nghệ, công nghiệp đường sắt 

- Công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững: 

+ Từng bước kiểm soát, phòng ngừa và hạn chế gia tăng ô nhiễm môi trường 

do hoạt động giao thông vận tải đường sắt nhất là xử lý nước thải, chất thải sinh 

hoạt và chất thải công nghiệp.  

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, sử dụng năng lượng hiệu quả, sử dụng 

nhiên liệu sạch, năng lượng điện, năng lượng tái tạo và các dạng năng lượng thay 

thế khác trong hoạt động giao thông vận tải đường sắt 

+ Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng của 

hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.  

+ Việc xây dựng mới các tuyến đường sắt tránh đi qua các khu vực nhạy cảm 

về môi trường như vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và các khu vực di tích 

lịch sử - văn hóa; trường hợp khó khăn cần có phương án bồi hoàn hệ sinh thái 

phù hợp. 

- Về khoa học - công nghệ: 

+ Có chính sách khuyến khích việc ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ 

mới, vật liệu mới, hiện đại trong nghiên cứu, đào tạo, đầu tư xây dựng, khai thác 

và bảo trì kết cấu hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ đường sắt. 

+ Đặc biệt chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để lập kế hoạch tổ chức 

khai thác, thu thập và xử lý thông tin khách hàng; phát triển hệ thống bán và kiểm 

soát vé tự động, nâng cao công tác quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hóa các sản 

phẩm công nghiệp theo quy chuẩn Việt Nam và các tổ chức đường sắt quốc tế. 

- Về phát triển công nghiệp đường sắt: 

+ Phát triển công nghiệp đường sắt gắn với nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ tiên tiến, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị. Xây dựng chính 

sách, nguyên tắc ràng buộc ngay từ bước chuẩn bị dự án để giúp các doanh nghiệp 
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trong nước tham gia chuỗi cung ứng vật tư, phụ kiện, sản phẩm từng công đoạn,... 

Khuyến khích các ngành công nghiệp khác trong nước tham gia chuỗi sản xuất 

công nghiệp đường sắt, đặc biệt là ngành cơ khí phụ trợ. 

+ Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư, công nghệ 

để phát triển công nghiệp đường sắt đủ năng lực đóng mới các chủng loại toa xe; 

đại tu và lắp ráp đầu máy trong nước cho đường sắt quốc gia; sửa chữa đại tu các 

đoàn tàu đường sắt đô thị. 

+ Khuyến khích, tạo mọi điều kiện để mở rộng công nghiệp đường sắt, liên 

doanh, liên kết trong và ngoài nước để huy động vốn, chuyển giao công nghệ, tiếp 

cận và áp dụng công nghệ, phương tiện kỹ thuật mới. 

+ Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp đường sắt đầu tư nhập khẩu dây chuyền công 

nghệ mới hiện đại của các nước tiên tiến, theo chương trình cơ khí trọng điểm để 

hình thành các cơ sở công nghiệp lắp ráp đầu máy, sản xuất toa xe và các phụ 

tùng, phụ kiện đường sắt, từng bước thay thế các phương tiện vận tải lạc hậu, công 

suất nhỏ, tiêu tốn năng lượng. 

d) Về phát triển nguồn nhân lực 

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về 

quản lý, xây dựng, vận hành đường sắt thông qua thành lập thành lập cơ sở đào tạo, 

nghiên cứu, thực nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực đường sắt, đồng thời tiếp tục nâng 

cấp các trường nghề đường sắt. Hợp tác đào tạo, thu hút chuyên gia giỏi về đường 

sắt tốc độ cao, từng bước làm chủ các công nghệ cốt lõi,.. 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới chương trình và mở rộng 

các hình thức đào tạo; coi trọng công tác xã hội hoá trong đào tạo; thành lập cơ sở 

đào tạo, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực đường sắt để có năng lực đào tạo và 

nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển đường sắt hiện đại. 

- Có chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với người lao động làm 

việc trong điều kiện đặc thù của ngành đường sắt, đặc biệt ở các vùng khó khăn. 

- Ưu tiên dành chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài về chuyên ngành đường sắt. 

e) Về hợp tác quốc tế 

- Mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là với những nước có đường sắt phát triển 

để tiếp thu khoa học công nghệ và kinh nghiệm phát triển đáp ứng nhu cầu trong 

nước, tiến tới mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, thể chế, chính sách cho phù hợp với 

các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức hợp tác quốc tế 

khác mà Việt Nam là thành viên. 

- Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, ứng 

dụng khoa học và công nghệ mới, đặc biệt trong ứng dụng kết quả của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 vào quản lý đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống giao thông 

đường sắt. 

- Chủ động xây dựng lộ trình, kế hoạch hợp tác với các nước có đường sắt 
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phát triển để tổ chức đoàn đi học hỏi kinh nghiệm; hợp tác đào tạo nguồn nhân 

lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đường sắt hiện có và đường sắt xây dựng mới.  

- Tích cực phối hợp với các cơ quan và địa phương trong việc thúc đẩy triển 

khai các dự án kết nối hạ tầng GTVT đường sắt giữa Việt Nam với các nước như 

Lào, Campuchia, Trung Quốc,… trong khuôn khổ kết nối ASEAN, GMS,… Đẩy 

mạnh triển khai thực hiện các hiệp định và thỏa thuận đã ký kết,…Tiếp tục triển khai 

sửa đổi Hiệp định đường sắt biên giới Việt - Trung; duy trì và phát triển vận tải đường 

sắt liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Trung Quốc và quá cảnh qua Trung Quốc đến 

các nước trong khối OSJD và Châu Âu. Đàm phán và thống nhất với phía Trung 

Quốc điểm nối ray Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc), phối hợp triển khai 

xây dựng để tăng cường kết nối tạo thuận lợi cho vận tải đường sắt qua biên giới. 

- Đẩy mạnh hợp tác toàn diện về GTVT đường sắt giữa Việt Nam với các 

nước đối tác truyền thống. Tiếp tục duy trì và chủ động liên hệ, mở rộng quan hệ, 

tìm nguồn hỗ trợ từ các nước, các tổ chức quốc tế, các công ty đường sắt trên thế 

giới, các trường đại học và các nhà sản xuất trong lĩnh vực đường sắt trong việc 

đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tại nước ngoài để tiếp thu kinh 

nghiệm phát triển đường sắt, tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến. 

g) Về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch 

- Tổ chức công bố công khai quy hoạch mạng lưới đường sắt tạo sự đồng 

thuận, nhất trí cao trong các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và 

nhân dân khi triển khai thực hiện. 

- Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong quá trình thực hiện quy hoạch giữa trung 

ương và địa phương, bảo đảm các quy hoạch địa phương phải tuân thủ các định 

hướng của quy hoạch mạng lưới đường sắt trong việc phê duyệt kế hoạch sử dụng 

đất và quản lý quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; phối hợp giữa các Bộ, 

ngành để xử lý các vấn đề liên ngành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ (nhất là quy 

hoạch đô thị, công nghiệp…) nhằm phát huy hiệu quả của mạng lưới đường sắt.  

- Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã 

hội, cộng đồng trong giám sát thực hiện quy hoạch. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý, thực hiện quy 

hoạch để bảo đảm quy hoạch được thực hiện đúng quy định. Xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm pháp luật về quy hoạch. 

- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch theo Luật Quy hoạch; 

cụ thể hoá quy hoạch thành các kế hoạch 5 năm, hàng năm. 

h) Một số giải pháp khác 

- Kiện toàn mô hình tổ chức quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng 

đường sắt. Tăng cường trách nhiệm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt của 

cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về đường sắt; thực hiện triệt để tách bạch 

giữa quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp; giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do 

Nhà nước đầu tư.  
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- Xây dựng phương án tổ chức sản xuất kinh doanh vận tải phù hợp với mô 

hình tổ chức đảm bảo hiệu quả; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình 

đẳng giữa thành phần tham gia kinh doanh vận tải. Xây dựng và công bố khung 

giá thuê điều hành GTVT trên đường sắt quốc gia. 

- Xây dựng hệ thống giá cước, phí, lệ phí làm công cụ điều tiết vĩ mô, định 

hướng cho việc phát triển hợp lý giao thông vận tải đường sắt. 

- Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về vị trí, vai trò của phát triển đường sắt đối với phát triển kinh tế - xã hội, về các loại 

hình đường sắt trên thế giới và các bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đảm bảo, trật tự an toàn giao 

thông đường sắt (đặc biệt tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt). 

11. Tổ chức thực hiện 

a) Bộ Giao thông vận tải 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt. Định kỳ tổ chức 

đánh giá thực hiện quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Công 

bố quy hoạch theo quy định. 

- Xây dựng, cập nhật, lưu trữ các cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, cung 

cấp thông tin về quy hoạch vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về quy 

hoạch theo quy định. 

- Triển khai xây dựng kế hoạch, tham mưu đề xuất các giải pháp cần thiết để 

triển khai quy hoạch đồng bộ, hiệu quả. 

- Tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có tính chất kỹ 

thuật, chuyên ngành đường sắt giai đoạn đến năm 2030. 

- Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí ngân sách hàng 

năm thực hiện quy hoạch phát triển đường sắt. 

b) Các bộ, ngành 

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với 

Bộ GTVT và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bố trí nguồn lực, đề xuất các 

cơ chế chính sách để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của quy hoạch, đảm bảo tính 

thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 

năm 2021-2030, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành và địa 

phương. 

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan 

- Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ 

chức thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường sắt theo quy định của pháp 

luật có liên quan trong phạm vi địa phương; quản lý chặt chẽ quỹ đất phục vụ triển 

khai quy hoạch. 
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- Rà soát, điều chỉnh, xây dựng các quy hoạch, các dự án trên địa bàn địa 

phương bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch này. Cập nhật nội dung 

quy hoạch tỉnh bảo đảm tuân thủ các định hướng phát triển giao thông địa phương 

theo quy hoạch này; 

- Chủ động huy động nguồn vốn hợp pháp để đầu tư các kết nối từ đường sắt 

đô thị, đường sắt chuyên dùng, các cảng biển lớn, cảng cạn, cảng thủy nội địa, 

khu kinh tế, khu du lịch… kết nối vào mạng lưới đường sắt quốc gia, cũng như 

tham gia hỗ trợ đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia qua địa bàn. 

VII. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ 

Ngày 04/8/2021, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì phiên họp Thường trực 

Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường sắt. Đa số ý kiến các thành viên dự 

họp thống nhất với nội dung quy hoạch. Một số ý kiến lưu ý sau khi quy hoạch 

được duyệt, Bộ GTVT cần căn cứ các quy định của pháp luật để thực hiện, đáp 

ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ lợi 

ích quốc gia; đồng thời tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong quá 

trình tổ chức thực hiện quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các 

lĩnh vực. Bộ GTVT tiếp thu và sẽ thực hiện trong quá trình triển khai quy 

hoạch. Các ý kiến góp ý và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ 

GTVT tiếp thu, cập nhật tại tờ trình này và hoàn chỉnh trong hồ sơ Quy hoạch 

(bao gồm một số nội dung liên quan đến sự phù hợp của quy hoạch đối với các 

chủ trương, định hướng của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội; bảo đảm phát huy 

tiềm năng, lợi thế của từng ngành, lĩnh vực; rà soát, nghiên cứu, lựa chọn các 

phương án hướng tuyến đường sắt, trong đó đã phối hợp với các địa phương để 

thống nhất điều chỉnh phương án đường sắt kết nối khu vực Hải Phòng, Quảng 

Ninh; yêu cầu về bảo đảm an ninh quốc phòng; các giải pháp huy động nguồn 

lực, tổ chức thực hiện quy hoạch...). Chi tiết nội dung tiếp thu giải trình tại Phụ 

lục IV gửi kèm theo. 

VIII. KIẾN NGHỊ 

Trên đây là nội dung chính của Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 

- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Giao thông vận tải kính trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, phê duyệt./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng Bộ GTVT; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CA, QP, XD; CT; 

VHTTDL,TN&MT, NN&PTNT; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Tổng cục, các Cục, các Vụ thuộc Bộ GTVT;  

- Lưu: VT, KHĐT(03 bản)TUANCV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Đông 

  



30 
 

 

PHỤ LỤC I 

QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT THỜI KỲ 2021-2030,  

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-BGTVT ngày        /    /2021 của Bộ GTVT) 

TT Công trình 

Chiều 

dài 

khoảng 

(km) 

Khổ 

đường 

(mm) 

Lộ trình đầu tư  

Đến 

năm 

2030 

Định 

hướng 

2031-2050 

A Đường sắt hiện có 2.440       

1 Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 1.726 1.000 X X 

2 

Hà Nội - Lào Cai (Yên Viên - Lào Cai; bao 

gồm xây dựng mới đoạn nối ray Ga Lào Cai 

với Ga Hà Khẩu Bắc) 

296 1.000 X X 

3 Hà Nội - Hải Phòng (Gia Lâm - Hải Phòng) 102 1.000 X X 

4 
Hà Nội - Thái Nguyên (Đông Anh - Quán 

Triều) 
55 

1.000 

và 

1.435 

X   

5 Hà Nội - Lạng Sơn (Hà Nội - Đồng Đăng) 167 

1.000 

và 

1.435 

X   

6 Kép - Chí Linh 38 1.435   X 

7 Kép - Lưu Xá 56 1.435      

B Đường sắt xây dựng mới 2.417       

1 Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân 129 

1.000 

và 

1.435 

X   

2 Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 380 1.435 X X 

3 Biên Hòa - Vũng Tàu 84 1.435 X X 

4 Hà Nội - Đồng Đăng 156 1.435   X 

5 Thành phố Hồ Chí Minh - Lộc Ninh 128 1.435 X X 

6 Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ 174 1.435 X X 

7 Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ 103 1.435 X X 

8 Tháp Chàm - Đà Lạt 84 1.000   X 

9 Mỹ Thủy – Đông Hà – Lao Bảo 114 1.435  X 

10 
Tây Nguyên (Đà Nẵng - Kon Tum - Gia Lai 

- Đắk Lắk - Đắk Nông - Bình Phước) 
550 1.435   X 

11 Thái Nguyên - Tuyên Quang -Yên Bái 73 1.435   X 

12 

Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng 

Ninh (bao gồm cả đoạn Nam Hải Phòng - Hạ 

Long dài khoảng 37km) 

101 1.435   X 

13 Hạ Long - Móng Cái 150 1.435   X 

14 

Vành đai phía Đông Thành phố Hà Nội: 

đoạn Ngọc Hồi - Lạc Đạo - Bắc Hồng – 

Thạch Lỗi 

59 

1.000 

và 

1.435 

X X 

15 Vành đai phía Tây Thành phố Hà Nội: đoạn 54 1.000   X 
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TT Công trình 

Chiều 

dài 

khoảng 

(km) 

Khổ 

đường 

(mm) 

Lộ trình đầu tư  

Đến 

năm 

2030 

Định 

hướng 

2031-2050 

Ngọc Hồi - Thạch Lỗi và 

1.435 

16 Thủ Thiêm - Long Thành 38 1.435 X X 

17 Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh 40 1.435  X 

C Đường sắt kết nối vào các cảng biển     

1 

Nhánh đường sắt kết nối một số cảng biển 

(Nghi Sơn, Liên Chiểu, Cửa Lò, Chân Mây, 

Dung Quất, Vân Phong, Phan Thiết, Cà Ná, 

Cam Ranh, Thịnh Long…) 

  X X 

D Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 1.545       

1 Hà Nội - Vinh 281 1.435 X X 

2 Nha Trang - Thành phố Hồ Chí Minh 370 1.435 X X 

3 Vinh - Nha Trang 894 1.435   X 
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PHỤ LỤC II 

ĐỊNH HƯỚNG KẾT NỐI MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG SẮT  

VỚI CÁC ĐẦU MỐI, PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI KHÁC53 

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-BGTVT ngày        /    /2021 của Bộ GTVT) 

TT 
Dự kiến các ga đường sắt 

kết nối khi có nhu cầu 
Đầu mối kết nối Tuyến đường sắt kết nối 

I Kết nối cảng biển 

1 
Ga Nam Hải Phòng (ga 

xây dựng mới) 

Cảng Đình Vũ, Lạch Huyện, 

Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) 
Hà Nội - Hải Phòng 

2 Ga Cái Lân      Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) 
Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long - 

Cái Lân 

3 Ga Nam Định 
Cảng Thịnh Long và khu kinh 

tế Ninh Cơ (Nam Định) 
Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

4 Ga Khoa Trường Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

5 
Ga Quán Hành, Ga Nghi 

Long 
Cảng Cửa Lò (Nghệ An) 

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

6 Ga Tân Ấp Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

7 Ga Đông Hà Cảng Mỹ Thủy Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

8 Ga Thừa Lưu 
Cảng Chân Mây (Thừa Thiên 

Huế) 

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

9 Ga Kim Liên Cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng) Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

10 
Ga An Tân (khu gian Diêm 

Phổ - Trị Bình) 
Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) 

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

11 Ga Tu Bông Cảng Vân Phong (Khánh Hòa) Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

12 Ga Ngã Ba Cảng Ba Ngòi (Khánh Hòa) Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

13 Ga Cà Ná Cảng Cà Ná (Ninh Thuận) Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

14 Ga Phan Thiết Cảng Phan Thiết (Bình Thuận) Bình Thuận - Phan Thiết 

15 Ga Thị Vải 
Cảng Cái Mép - Thị Vải (Bả 

Rịa - Vũng Tàu) 
Biên Hòa - Vũng Tàu 

16 Ga Long Định 
Cảng Hiệp Phước (Thành phố 

Hồ Chí Minh) 

Thành phố Hồ Chí Minh - Cần 

Thơ 

II Kết nối cảng hàng không   

1 Ga Long Thành 
Cảng hàng không  quốc tế Long 

Thành (Đồng Nai) 

Đường sắt Thủ Thiêm - Long 

Thành; Đường sắt tốc độ cao Bắc 

- Nam  

2 
Các ga thuộc khu đầu mối 

Thành phố Hà Nội 

Cảng hàng không  quốc tế Nội 

Bài (Hà Nội) 

Tuyến đường sắt đô thị số 1,  số 2, 

số 6 

3 
Ga Bình Triệu, ga Thủ 

Thiêm 

Cảng hàng không quốc tế Tân 

Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí 

Minh) 

Tuyến 4B 

4 Ga Hải Phòng 
Cảng hàng không quốc tế Cát 

Bi (Hải Phòng) 
Đường sắt đô thị 

5 Ga Đà Nẵng mới 
Cảng hàng không quốc tế Đà 

Nẵng 
Đường sắt đô thị 

III Kết nối cảng thủy nội địa  

1 Ga Việt Trì 
Cảng Việt Trì (tuyến sông 

Hồng) 
Yên Viên - Lào Cai (duy trì) 

                     
53 Định hướng bố trí các ga đường sắt để kết nối với các đầu mối vận tải khi có nhu cầu làm cơ sở để các địa 

phương, nhà đầu tư quan tâm triển khai thực hiện đầu tư và làm cơ sở để tích hợp vào quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa các quy hoạch. 
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TT 
Dự kiến các ga đường sắt 

kết nối khi có nhu cầu 
Đầu mối kết nối Tuyến đường sắt kết nối 

2 Ga Ninh Bình 
Cụm cảng Ninh Bình - Ninh 

Phúc (tuyến sông Đáy) 
Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

IV Kết nối cảng cạn, trung tâm logistics  

1 Ga Lào Cai Cảng cạn Lào Cai Hà Nội - Lào Cai 

2 Ga Hương Canh mới 
Cảng cạn Hương Canh (Bình 

Xuyên, Vĩnh Phúc) 
Hà Nội - Lào Cai 

3 Ga Lạc Đạo mới 
Cảng cạn Văn Lâm (Hưng 

Yên) 
Vành đai phía Đông 

4 Ga Yên Viên Cảng cạn Tiên Sơn (Bắc Ninh) Hà Nội - Đồng Đăng 

5 Ga Kép, ga Sen Hồ 
Cảng cạn Bắc Giang (Đồng 

Sơn, Hương Sơn) 
Hà Nội - Đồng Đăng 

6 Ga Yên Trạch Cảng cạn Lạng Sơn  Hà Nội - Đồng Đăng 

7 Ga Đồng Đăng 
Khu trung chuyển hàng hoá và 

logistics cửa khẩu Hữu Nghị 
Hà Nội - Đồng Đăng 

8 
Ga mới tại khu vực 

phường Nam Hoà Khánh 

Cảng cạn Hoà Nhơn (Hoà 

Vang, Đà Nẵng) 

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

9 
Ga Diêu Trì, ga Phước 

Lộc, ga Canh Vinh 

Cảng cạn Quy Nhơn (tại Phước 

Lộc, Canh Vinh, tỉnh Bình 

Định) 

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

10 Ga Trảng Bom 

Các cảng cạn, trung tâm 

logistics khu vực Đông Nam 

Bộ 

Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh 

V Kết nối với đường sắt chuyên dùng 

1 
Ga Phố Lu, ga Xuân Giao 

A 
Khu mỏ Apatit Lào Cai Yên Viên - Lào Cai 

2 
Ga Uông Bí, ga Chí Linh, ga 

Mạo Khê 

Khu mỏ than khu vực Quảng 

Ninh 
Kép - Hạ Long 

3 Ga Yên Trạch Nhánh Mai Pha - Na Dương Hà Nội - Đồng Đăng 

VI Đường sắt kết nối nội vùng   

1 

05 ga chính của đầu mối 

đường sắt Thành phố Hà 

Nội: Ngọc Hồi, Lạc Đạo, 

Yên Viên, Bắc Hồng, Tây 

Hà Nội 

Quy hoạch một số tuyến đường 

sắt kết nối Hà Nội với các địa 

phương (Hà Nội - Hải Phòng, 

Hà Nội - Hòa Bình, Hà Nội - 

Vĩnh Yên,...) 

  

2 

Các ga chính khu đầu mối 

đường sắt Thành phố Hồ 

Chí Minh: Bình Triệu, 

Trảng Bom, An Bình, Tân 

Kiên 

Quy hoạch một số tuyến đường 

sắt kết nối Thành phố Hồ Chí 

Minh với các địa phương (Thành 

phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh,...) 

  

3 

Các tuyến đường sắt kết nối các trung tâm kinh tế, đô thị,…. 

tại các thành phố (như Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, 

Cần Thơ,…) 
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PHỤ LỤC III 

DANH MỤC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA, DỰ ÁN ƯU TIÊN   

ĐẦU TƯ THEO QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

(Kèm theo Tờ trình số              /TTr-BGTVT ngày        /    /2021 của Bộ GTVT) 

 

TT Tên dự án 

 A Dự án trọng quốc gia 

1 
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: đoạn Hà Nội - Vinh, đoạn Nha Trang 

- Thành phố Hồ Chí Minh 

2 

Tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (thuộc tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội 

- Hải Phòng) song song với tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (đến 

ga Nam Hải Phòng) kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với các khu 

bến cảng Đình Vũ, Nam Đồ Sơn và Lạch Huyện.  

3 Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu 

4 
Tuyến đường sắt vành đai phía Đông Thành phố Hà Nội: Ngọc Hồi - Lạc Đạo 

-  Bắc Hồng – Thạch Lỗi 

5 Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành 

6 Tuyến đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ 

7 Tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ 

8 Tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Lộc Ninh 

B Hoàn thành xây dựng tuyến Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân 

C Nâng cấp đường sắt hiện có 

1 Đấu nối ray giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc (Trung Quốc) 

2 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh 

3 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng 

4 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai 

5 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng 

6 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên 

7 Cải tạo, nâng cấp các ga đường sắt 

8 
Xây dựng các cầu đường bộ vượt đường sắt tại các điểm giao cắt giữa đường 

bộ và đường sắt có mật độ giao thông lớn 

9 Nhánh đường sắt kết nối một số cảng biển (Nghi Sơn, Liên Chiểu,…) 
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PHỤ LỤC SỐ VI 

GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CỦA THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-BGTVT ngày     /    /2021 của Bộ GTVT) 

 

1. Về các yêu cầu phải đảm bảo của Quy hoạch mạng lưới đường sắt 

1.1. Bám sát, cập nhật Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 

của Chính phủ, cụ thể hóa Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đã được 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua; cập nhật các Nghị quyết của Quốc hội, 

nhất là Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn để cân đối nguồn lực Nhà 

nước. 

Quy hoạch mạng lưới đường sắt đã cập nhật bối cảnh trong nước và quốc tế 

trong Văn kiện của Đại hội lần thứ XIII của Đảng54. Đồng thời, để đảm bảo tính 

khả thi của quy hoạch, gắn với nguồn lực thực hiện, các kịch bản phát triển đã căn 

cứ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 

202555; các chỉ tiêu chủ yếu56, các đột phá chiến lược, trong đó có đột phá thứ 357, 

mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông58 của Chiến lược phát triển kinh tế 

- xã hội giai đoạn 2021 - 2030 được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ XIII. 

Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 - 2030 trong Quy hoạch 

mạng lưới đường sắt phù hợp nguyên tắc phân bổ vốn được quy định tại Luật Đầu 

tư công59, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

Nhà nước giai đoạn 2021 - 202560, phù hợp với Nghị quyết số 29/2021/QH15 

ngày 28/7/2021 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 202561, 

đảm bảo tính khả thi. 

Một số Nghị quyết liên quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, 

Chính phủ62 giải thích một số điều của Luật Quy hoạch và đôn đốc tiến độ thực 

hiện các quy hoạch, Bộ GTVT đã nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo tiến 

độ, chất lượng, đáp ứng sự linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, 

đảm bảo tính liên thông, thống nhất giữa quy hoạch cấp thấp và quy hoạch cấp 

cao.  

                     
54 Trang 107, 108 tập I, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
55 Trang 112, 113 tập I, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
56 Trang 218 tập I, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
57 Trang 222 tập I, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
58 Trang 249 tập I, Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 
59 Điều 51: “tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, 

dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước, của các cấp, các ngành”. 
60 Điều 4, Điều 5: “dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền 

vững, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu”.  
61 Khoản 3, Điều 1: “Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, 

dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế”, “ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn NSNN cho các vùng động lực”. 
62 Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/12/2018. 
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1.2. Khai thác được tối đa tiềm năng, cơ hội về lợi thế cạnh tranh của từng 

ngành, từng lĩnh vực, của từng vùng và từng khu vực 

Quy hoạch đã cập nhật các quy hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực 

khác, các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên cả nước; 

đảm bảo liên kết giữa mạng lưới kết cấu hạ tầng đường sắt với các chuyên ngành 

khác, với các đầu mối giao thông, kết nối liên vùng và kết nối quốc tế.  

Quy hoạch đã nghiên cứu, đề xuất các hành lang vận tải tạo thành hệ thống 

các hành lang vận tải liên kết cả ba miền; đã xét đến lợi thế của phương thức vận 

tải đường sắt trong vận tải hàng hóa và hành khách khối lượng lớn, cự ly trung 

bình và dài, xét đến kết nối với các phương thức vận tải khác để giảm chi phí vận 

tải. 

Quá trình lập Quy hoạch mạng lưới đường sắt, Bộ GTVT đã xin ý kiến của 

các Bộ, ngành, địa phương để quy hoạch này phù hợp với các quy hoạch ngành, 

địa phương. Nội dung quy hoạch đã cập nhật quy hoạch phát triển của các ngành, 

lĩnh vực khác (xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch...) cũng như các quy 

hoạch phát triển của các địa phương, vùng, miền trên cả nước có hiệu lực đến thời 

điểm hiện nay đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khai thác tối đa tiềm năng, lợi 

thế của từng ngành, từng lĩnh vực, của từng vùng và từng khu vực. 

1.3. Đảm bảo tính tổng thể, tầm nhìn xa, chiến lược dài hạn và triển khai thực 

hiện đầu tư phải phân kỳ hợp lý giữa các ngành, khu vực, cân đối giữa các tuyến, 

có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu quả. 

Để đảm bảo tính tổng thể, Bộ GTVT đã triển khai lập 05 quy hoạch ngành 

quốc gia độc lập của 05 lĩnh vực63, đảm bảo tích hợp đồng bộ, khoa học, phân 

công hợp lý giữa các chuyên ngành. Mạng lưới đường sắt cả nước cùng với các 

phương thức vận tải khác tạo thành chỉnh thể thống nhất và được tổ chức thành 

10 hành lang vận tải, gồm: Hành lang trục chính quốc gia (hành lang Bắc - Nam); 

Các hành lang kết nối quốc tế (Hà Nội - Lào Cai, biên giới Trung Quốc; Hà Nội 

- Hải Phòng; Hà Nội - Lạng Sơn, biên giới Trung Quốc; Vũng Áng - Cha Lo, biên 

giới Lào; Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh, biên giới Campuchia; Thành phố 

Hồ Chí Minh - Bình Phước, biên giới Campuchia64); Các hành lang kết nối liên 

vùng (Hà Nội - Quảng Ninh; Hà Nội - Thái Nguyên - Cao Bằng; Thành phố Hồ 

Chí Minh - Cần Thơ; Thành phố Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu). 

Nội dung Quy hoạch mạng lưới đường sắt đã đánh giá và hoạch định mạng 

lưới kết cấu hạ tầng đường sắt trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2030 và định 

hướng quy hoạch với tầm nhìn đến năm 2050. Các quan điểm của quy hoạch kế 

thừa các quan điểm cơ bản còn giá trị của quy hoạch trước đây, có bổ sung những 

quan điểm mới thể hiện rõ vai trò và ưu thế của lĩnh vực đường sắt, định hướng 

                     
63 Đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không. 
64 Kịch bản có đường sắt trên hành lang Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Phước (biên giới Campuchia) là theo cam 

kết song phương đã ký. Tuy nhiên, Tư vấn cũng xem xét thêm phương án có đường sắt trên hành lang Thành phố 

Hồ Chí Minh - Tây Ninh (biên giới Campuchia) như là phương án thay thế (trong trường hợp sau này đàm phán 

được) chứ không phải phương án độc lập để có thêm 1 hành lang đường sắt. 
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phát triển, huy động nguồn lực.... đảm bảo quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng 

tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, phù hợp Luật Quy hoạch.   

Trên cơ sở định hướng phát triển mạng lưới đường sắt trên từng địa phương, 

từng vùng, miền, Quy hoạch đã xây dựng các dự án đưa vào danh mục ưu tiên 

đầu tư phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và được sắp xếp dựa trên 

nhu cầu vận tải trên các hành lang. Các dự án giai đoạn đến năm 2030 được đề 

xuất thứ tự ưu tiên trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực đầu tư, trong đó có xét 

đến kịch bản đột phá triển khai xây dựng 02 đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam 

theo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Trong đó, kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã xây dựng danh mục dự án ưu tiên đầu tư 

của các lĩnh vực đảm bảo thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với 

khả năng cân đối và bố trí nguồn lực. 

1.4. Các quy hoạch các loại hình giao thông vận tải phải bổ sung, hỗ trợ nhau, 

đồng thời các quy hoạch này phải bổ sung cho các quy hoạch khác góp phần thúc 

đẩy, phát triển của ngành và địa phương, nhất là kết nối vùng và liên vùng và góp 

phần giảm chi phí logistics, nâng cao lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế 

Như đã đề cập, Bộ GTVT triển khai lập 05 quy hoạch ngành quốc gia độc 

lập của 05 lĩnh vực. Để bảo đảm tích hợp đồng bộ, khoa học, phân công hợp lý 

giữa các chuyên ngành, Bộ GTVT đã chỉ đạo thực hiện chung dự báo tổng nhu 

cầu vận tải của cả nước; dựa trên quy hoạch và tổ chức các không gian phát triển 

kinh tế trên phạm vi cả nước, hoạch định 30 hành lang vận tải trong đó có 11 hành 

lang vận tải chủ đạo có từ 2 phương thức trở lên; phân định vai trò, lợi thế từng 

phương thức vận tải để tính toán thị phần của từng phương thức trên từng hành 

lang. Quy hoạch 05 chuyên ngành được thực hiện đồng thời, phân công rõ vai trò 

dựa trên lợi thế từng phương thức trên từng hành lang vận tải chính, đảm bảo tính 

hệ thống, kết nối đồng bộ giữa các chuyên ngành.  

Quy hoạch mạng lưới đường sắt đã được tích hợp với quy hoạch 04 chuyên 

ngành còn lại đảm bảo tính đồng bộ, kết nối giữa các phương thức vận tải. Hệ 

thống kết cấu hạ tầng đường sắt được quy hoạch trên các hành lang vận tải chính 

có nhu cầu vận tải lớn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, phát huy được thế mạnh 

vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, cự ly trung bình và dài, kết nối các 

vùng kinh tế, các đầu mối giao thông trọng yếu, cảng biển cửa ngõ quốc tế, cảng 

hàng không quốc tế quan trọng, hệ thống đường sắt liên vận quốc tế; đồng thời 

đẩy mạnh hợp tác phát triển vận tải đa phương thức và logistics. 

Quy hoạch mạng lưới đường sắt được xây dựng trên cơ sở kế thừa quy hoạch 

trước đây, cập nhật các quy hoạch tỉnh, quy hoạch khu công nghiệp... được phê 

duyệt và có hiệu lực đến nay, đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển các 

ngành và địa phương. Với sự phân công rõ vai trò từng phương thức vận tải sẽ 

phân bổ lượng hàng, khách trên từng cự ly vận chuyển một cách khoa học, hợp 

lý, đảm bảo phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng phương thức, giảm chi phí 

logistics, nâng cao lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế. 
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1.5. Hướng tuyến quy hoạch phải ngắn nhất có thể với quan điểm qua sông 

bắc cầu, găp núi làm hầm để mở ra không gian phát triển mới phục vụ khai thác 

quỹ đất đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, dịch vụ, du lịch,.. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã chỉ đạo cơ quan 

lập quy hoạch (Cục Đường sắt Việt Nam) rà soát phương án phát triển mạng lưới 

đường sắt, nhất là các tuyến kết nối vùng, liên vùng để hoạch định phương án tối 

ưu. Trên cơ sở nghiên cứu, rà soát, Cục Đường sắt Việt Nam đã đề xuất65 không 

quy hoạch đoạn tuyến đường sắt Mạo Khê - Dụ Nghĩa - Nam Hải Phòng nối từ 

tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long - Cái Lân đến ga Nam Hải Phòng, dài khoảng 

78 km (để nối cảng biển Hải Phòng) như hồ sơ đã trình Hội đồng thẩm định do 

đoạn tuyến chưa phải là ngắn nhất cho luồng hàng từ cảng Hải Phòng về khu đầu 

mối Hà Nội và thay bằng đoạn tuyến mới nối từ ga Nam Hải Phòng (thuộc tuyến 

đường sắt khổ tiêu chuẩn Hà Nội - Hải Phòng) tới Hạ Long (thuộc tuyến đường 

sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân) theo hướng chạy song song đoạn 

đường bộ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, tới ga Nam Đình Vũ, qua khu vực cầu 

Bạch Đằng và đến Hạ Long, dài khoảng 37 km, đây là đoạn tuyến lưỡng dụng, 

kết nối tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sang thành phố Hạ Long. 

Đến nay, phương án này cũng đã được UBND thành phố Hải Phòng66 và UBND 

tỉnh Quảng Ninh67 thống nhất. 

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, quá trình lập quy hoạch có tính chất, kỹ 

thuật chuyên ngành trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát 

cụ thể phương án hướng tuyến đường sắt nhằm mở ra không gian phát triển mới 

phục vụ khai thác quỹ đất đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, dịch vụ, du lịch,.. 

như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

1.6. Liên quan đến đề xuất sớm đầu tư tuyến đườn sắt Yên Viên - Phả Lại - 

Hạ Long trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kéo dài tuyến Hạ 

Long - Móng Cái đến cảng biển Con Ong - Hòn Nét và cảng biển Hải Hà theo đề 

nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh tại văn bản số 6834/UBND-GT1 ngày 

29/9/2021 khi góp ý về phương án tuyến đường sắt trên địa bàn 02 tỉnh (Quảng 

Ninh, Hải Phòng). 

- Kết quả nghiên cứu quy hoạch đề xuất tiếp tục phát triển tuyến đường sắt 

Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - cảng Cái Lân trong giai đoạn đến năm 2030. 

Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư giai đoạn 2021-2025 hạn chế, phải ưu tiên trả nợ 

đọng xây dựng cơ bản và hoàn thành các dự án chuyển tiếp; đối với các dự án mới 

ưu tiên tập trung cho 10 dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam nên nguồn vốn dành 

cho đầu tư đường sắt hạn chế, chỉ đáp ứng nhu cầu sửa chữa trên tuyến đường sắt 

Bắc - Nam hiện có và một số ga trên các tuyến đường sắt phía Bắc với tổng số 

vốn khoảng 3.700 tỷ đồng. Vì vậy, Bộ GTVT đã đề xuất đầu tư tuyến Yên Viên - 

                     
65 Tại Tờ trình số 1914/TTr-CĐSVN ngày 19/8/2021 
66 Tại Văn bản số 6839/UBND-XD1 ngày 23/9/2021 
67 Tại Văn bản số 6834/UBND-GT1 ngày 29/9/2021 
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Phả Lại - Hạ Long - cảng Cái Lân trong giai đoạn 2026 - 2030. 

- Về việc kéo dài tuyến đường sắt Hạ Long - Móng Cái đến cảng biển Con 

Ong - Hòn Nét và cảng biển Hải Hà: Quá trình lập quy hoạch đã định hướng bố 

trí các ga trên mạng đường sắt quốc gia để các địa phương quy hoạch các tuyến 

đường sắt kết nối (cảng biển, cảng cạn, khu kinh tế...). Vì vậy, đoạn tuyến kết nối 

cảng biển Con Ong - Hòn Nét và cảng biển Hải Hà sẽ được UBND tỉnh Quảng 

Ninh nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch tỉnh để kết nối với tuyến đường 

sắt Hạ Long - Móng Cái bảo đảm đồng bộ. 

2. Quy hoạch phải gắn kết với công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh,  

đối ngoại, gắn kết các cực phát triển trong khu vực; bảo đảm tính lưỡng dụng 

trong khai thác, sử dụng nhằm tận dụng tối đa nguồn lực quốc gia phát triển KCHT 

giao thông 

Để đáp ứng các yêu cầu quốc phòng - an ninh, Bộ GTVT đã 02 lần xin ý 

kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về nội dung hồ sơ quy hoạch và đã được 

02 Bộ có ý kiến thống nhất. Hội đồng thẩm định với sự tham gia của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an đã rà soát, biểu quyết thông qua Quy hoạch. 

Phương án phát triển mạng lưới đường sắt dựa trên lợi thế điều kiện tự nhiên 

từng vùng, miền phù hợp nhu cầu vận tải, phù hợp với không gian phát triển kinh 

tế theo từng hành lang vận tải, đồng thời kết hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng 

- an ninh khi cần thiết.   

3. Đối với nguồn vốn đầu tư, phải huy động mọi nguồn lực Nhà nước  

đồng thời phải huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện quy hoạch. Phần vốn 

nhà nước có vai trò dẫn dắt, kích thích nguồn vốn khác (nguồn lực ngoài nhà 

nước) cùng tham gia đầu tư 

Quy hoạch đã xây dựng các danh mục đầu tư thể hiện rõ định hướng phương 

án đầu tư. Theo đó, nguồn lực đầu tư bao gồm cả ngân sách nhà nước và huy động 

từ khu vực tư nhân. Tuy nhiên, do đặc thù của lĩnh vực đường sắt đòi hỏi quy mô 

đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài, tích hợp đồng bộ nhiều chuyên ngành kỹ thuật 

(cơ khí, luyện kim, thông tin tín hiệu, công nghiệp phụ trợ…) dẫn tới khó khăn 

trong bố trí nguồn lực và thu hút nguồn lực ngoài ngân sách nên nguồn lực đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt chủ yếu vẫn từ ngân sách nhà nước; khu vực 

tư nhân nghiên cứu đầu tư phương tiện vận hành khai thác và một số nhà ga có 

lợi thế thương mại kết hợp khai thác quỹ đất xung quanh nhà ga. Định hướng huy 

động các nguồn lực đầu tư nêu trên phù hợp với quan điểm được đề ra trong Văn 

kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII68, thực hiện đúng phương châm “đầu 

tư công dẫn dắt đầu tư tư”.  

Quy hoạch đã xây dựng các giải pháp, cơ chế chính sách chủ yếu trong đó 

có giải pháp về cơ chế chính sách như: hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách 

khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác KCHT đường sắt theo hướng tạo điều 

kiện thuận lợi, được áp dụng cơ chế ưu đãi đầu tư, ưu đãi về thuế, phí; đẩy mạnh 

                     
68 Trang 127, Tập 1, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
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việc phân cấp, phân quyền cho các đơn vị và địa phương; có chính sách đặc thù, 

miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí nhằm tạo điều kiện thuận lợi đối với các 

doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp logistics thực hiện cung ứng dịch vụ vận tải 

đường sắt... Quá trình thực hiện Quy hoạch, Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với 

các Bộ, ngành và địa phương liên quan để thực hiện nhằm đạt mục tiêu quy hoạch. 

5. Rà soát đánh giá tác động của quy hoạch đến môi trường, tác động đến xã 

hội; quy hoạch phải đưa ra được kế hoạch thực hiện, có danh mục các dự án với 

lộ trình đầu tư theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với điều kiện nguồn lực 

 Nhà nước, xã hội; quá trình tổ chức thực hiện phải linh hoạt, đa dạng hóa  

nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông (bao gồm vốn ngân sách nhà 

nước, vốn doanh nghiệp, ODA, vốn đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư phát triển 

và các nguồn vốn hợp pháp khác...) 

Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thẩm định, thông qua. 

Rà soát thực trạng huy động vốn giai đoạn 2011-2020 cho thấy lĩnh vực 

đường sắt chỉ đạt khoảng 39.418 tỷ đồng (trong đó NSNN: 37.950 tỷ đồng, vốn 

ngoài ngân sách: 1.468 tỷ đồng), chiếm 4,02% tổng số vốn đầu tư cho toàn ngành 

GTVT, không đáp ứng nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng đặt ra theo quy hoạch; hầu 

như chưa huy động được vốn ngoài ngân sách cho KCHT. Xuất phát từ thực trạng 

nêu trên và đặc thù đầu tư đường sắt như đã báo cáo ở trên, phương án huy động 

vốn trong kỳ quy hoạch tới tiếp tục xác định quan điểm từng bước đa dạng hoá 

nguồn lực trong đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, vận tải đường 

sắt; tập trung nguồn lực nhà nước đầu tư kết cấu hạ tầng các tuyến đường sắt; 

tiếp cận huy động nguồn lực của địa phương, đẩy mạnh thu hút các thành phần 

kinh tế tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, thiết bị, kinh doanh vận tải. 

Quy hoạch cũng đã xây dựng các tiêu chí làm cơ sở xác định danh mục các 

dự án ưu tiên đầu tư phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, 

các vùng miền và được sắp xếp dựa trên nhu cầu vận tải. Danh mục các dự án ưu 

tiên đầu tư đều là các dự án mang tính động lực, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư công và 

các Nghị quyết của Quốc hội. 

5. Về tổ chức thực hiện: trách nhiệm của Bộ GTVT, các Bộ ngành, địa 

phương phải được phân định rõ ràng, không chồng chéo; tăng cường phân cấp, 

phân quyền trong quản lý, trong đầu tư, gắn trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong 

triển khai thực hiện quy hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, để không để xảy ra 

tiêu cực, lãng phí gây thất thoát nguồn lực của Nhà nước và của xã hội. 

Trách nhiệm của từng Bộ, ngành, địa phương được Bộ GTVT đề xuất tại 

phần Tổ chức thực hiện, được phân định rõ ràng, không chồng chéo. Đồng thời, 

một trong những giải pháp được Bộ GTVT đề xuất là đẩy mạnh việc phân cấp, 

phân quyền cho các đơn vị và địa phương. Bộ GTVT đang nghiên cứu, xây dựng 

đề án phân cấp cho địa phương trong quản lý đầu tư, bảo trì KCHT đường sắt để 

tăng tính chủ động, huy động được tối đa nguồn lực của địa phương. 
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Quá trình lập Quy hoạch, Bộ GTVT đã thực hiện và chỉ đạo cơ quan lập Quy 

hoạch thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy định liên 

quan trong việc xin ý kiến, đăng tải thông tin về quy hoạch đồng thời tiếp thu, giải 

trình đầy đủ các ý kiến tham gia, góp ý đối với nội dung quy hoạch. Các nội dung 

này được cập nhật đầy đủ trong hồ sơ quy hoạch đảm bảo tính minh bạch, khách 

quan trong công tác lập quy hoạch.  

Bộ GTVT sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp chặt chẽ với 

các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng, khai 

thác mạng lưới đường sắt quốc gia nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước chuyên ngành về đường sắt, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy 

định của pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát nguồn lực 

của Nhà nước và của xã hội đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội./. 
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