
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                          

Số:            /QĐ-UBND Nam Định, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần 

- đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng  

và điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ 

ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông  

đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Giao 

thông đường bộ ngày 13/11/2008; Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; 

 Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050;  

Căn cứ Quyết định số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh 

Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ văn bản số 6792/BGTVT-KHĐT ngày 13/7/2021 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc tham gia ý kiến về phương án quy hoạch tuyến đường bộ mới Nam 

Định - Ngô Đồng, tỉnh Nam Định; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Nam Định về việc bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc 

Quần - đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và 

điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển 

trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 1474/TTr-SGTVT ngày 22/7/2021 của Sở Giao 

thông vận tải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc 

Quần - đường bộ ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng và 

điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ ven biển 

trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030, với 

nội dung sau: 

1. Bổ sung quy hoạch Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ 

ven biển, kết nối Trực Tuấn - Yên Định, Lạc Quần - Ngô Đồng; bao gồm tuyến 

chính và 02 tuyến nhánh. 
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a) Tuyến chính: Tuyến Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển dài 

khoảng 28,7km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng. Gồm 02 đoạn: 

- Đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến QL21B dài khoảng 4,5km nằm trong quy 

hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy mô 8 làn xe, 

tổng mặt cắt ngang đường khoảng 63,5m.  

- Đoạn còn lại từ QL21B đến đường bộ ven biển dài khoảng 24,2km: Quy mô 

tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường (phạm vi GPMB) khoảng 100m. 

b) Các tuyến nhánh: 

- Tuyến nhánh từ Trực Tuấn đi thị trấn Yên Định dài khoảng 9,5km, tiêu 

chuẩn đường cấp I đồng bằng, quy mô tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang đường 

(phạm vi GPMB) khoảng 100m; 

- Tuyến nhánh từ Lạc Quần đi thị trấn Ngô Đồng dài khoảng 10,1km, tiêu 

chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô tối thiểu 4 làn xe, tổng mặt cắt ngang 

đường (phạm vi GPMB) khoảng 70m. 

2. Điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường bộ 

ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định lên đường cấp II đồng bằng. 

Điều 2. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

- Các nội dung còn lại: Thực hiện theo Quyết định phê duyệt, điều chỉnh Quy 

hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2030. 

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 2; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT VP UBND tỉnh; 

- Lưu: Vp1, Vp5. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 
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