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BÁO CÁO TÓM TẮT 

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 vào 

quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định. 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

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 V/v 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 Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Tỉnh ủy Nam Định 

về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu 

hút đầu tư giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Văn bản số 1314/SGTVT-QLCL ngày 07/7/2021 của Sở Giao 

thông vận tải Về việc giải trình các ý kiến góp ý Đề án Nghiên cứu tuyến đường 

bộ mới Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển, kết nối Lạc Quần - Yên 

Định, Lạc Quần – Ngô Đồng; 

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 ĐT.489C, tuyến đường bộ 

ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến 

năm 2030. 
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Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc 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 và tuyến 

đường bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam 

Định đến năm 2030. 

Sở Giao thông vận tải thông báo 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 đoạn qua tỉnh Nam Định vào Quy 

hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030 với các nội 

dung chính như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Quy hoạch tuyến đường bộ mới làm cơ sở để xây dựng, hiện đại hóa 

mạng lưới giao thông của tỉnh, tạo bước phát triển đột phá về kinh tế - xã hội, 

thúc đẩy phát triển du lịch của vùng kinh tế biển Nam Định nói riêng, của tỉnh 

Nam Định và vùng đồng bằng sông Hồng nói chung, đặc biệt là khu vực hai bên 

tuyến đường.  

- Giảm tải cho tuyến đường QL.21, đặc biệt là đoạn Nam Định - Lạc 

Quần, hiện nay các phương tiện tham gia giao thông rất đông đúc, mặt đường đã 

chật hẹp nhưng không thể nâng cấp mở rộng được vì vướng về GPMB. Thường 

xuyên ùn tắc, nhất là vào các dịp cao điểm và các ngày cuối tuần, các ngày lễ, 

tết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. 

- Tăng tính kết nối với các tuyến đường trong khu vực như với dự án Xây 

dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, thành 

phố Nam Định, kết nối QL.21, QL.21B, QL.37B,  ĐT.489C, ĐT.488B, đường 

Lê Đức Thọ, tuyến đường bộ ven biển, ... tạo thành mạng lưới đường bộ liên 

kết, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động GTVT, khai thác lợi thế, tiềm năng để phát 

triển kinh tế xã hội, đồng thời xử lý các tình huống ứng phó thiên tai, địch họa, 

tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. 

- Làm cơ sở để xây dựng và từng bước hoàn chỉnh, hiện đại hóa mạng lưới 

giao thông vận tải tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến 

năm 2050; đảm bảo phát triển hệ thống giao thông vận tải một cách khoa học, 

ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và kết nối 

vùng. 

2. Các nội dung quy hoạch: 
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2.1 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. 

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 QL.21B 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 QL.21B đến đường bộ ven biển dài khoảng 24,2km 

(ngoài đô thị): Quy mô tối thiểu 6 làn xe, tổng mặt cắt ngang (phạm vi GPMB) 

khoảng 100m;  

b, Các tuyến nhánh. 

- Tuyến nhánh từ xã 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 

(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 

(phạm vi GPMB) khoảng 70m. 

2.2 Điều chỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường tỉnh 489C, tuyến đường 

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

3 . Dự kiến tổng mức đầu tư: 

 (Đơn vị: tỷ đồng) 

TT Khoản mục kinh phí 

Kinh phí 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 
Tổng 

2 giai đoạn 

A Đền bù GPMB: 1.116,5 1.125,9 2.242,4 

I Tuyến Nam Định – Lạc Quần – 

Đường bộ ven biển : 

   

1 Đoạn Nam Định – QL21B Đoạn này Thành phố Nam Định đầu tư (phụ 

trách GPMB) 

2 Đoạn QL21B – Lạc Quần 891,3   

3 Đoạn Lạc Quần – Đường bộ ven biển 225,2   

II Tuyến Trực Tuấn – Yên Định  473,6  

III Tuyến Lạc Quần – Ngô Đồng  652,3  
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B Chi phí xây dựng: Gxd 2.726,0 2.746,8 5.472,8 

I Tuyến Nam Định – Lạc Quần – 

Đường bộ ven biển: 

   

1 Đoạn Nam Định – QL21B Đoạn này Thành phố Nam Định đầu tư 

2 Đoạn QL21B – Lạc Quần 1.381,0   

3 Xây dựng 1 đơn nguyên Cầu Lạc 

Quần và đường đầu cầu 

800,0   

4 Đoạn Lạc Quần – Đường bộ ven biển 545,0   

II Tuyến Trực Tuấn – Yên Định  2.171,9  

III Tuyến Lạc Quần – Ngô Đồng  574,9  

C Chi phí quản lý dự án 17,8 17,9 35,7 

D Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 146,0 75,9 221,9 

E Chi phí khác 18,0 18,0 36,0 

F Chi phí dự phòng 402,4 398,5 800,9 

 TỔNG CỘNG:  4.426,8 4.383,1 8.809,9 

4. Các giải pháp và chính sách 

a. Các giải pháp và chính sách về quản lý quy hoạch 

- Để khai thác hết năng lực, hiệu quả của tuyến đường bộ mới, việc xây 

dựng nâng cấp các công trình giao thông phải tuân thủ quy hoạch chuyên ngành, 

quy hoạch vùng, tránh cục bộ địa phương gây lãng phí đầu tư. 

- Tăng cường năng lực quản lý giao thông từ trung ương đến địa phương, 

nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, huyện, cấp xã cả về kiến 

thức quản lý và kỹ thuật giao thông. 

- Ưu tiên đầu tư phát triển những công trình giao thông có tính chất kết nối 

với tuyến đường bộ mới, tạo ra liên kết giữa các vùng, miền. 

- Dành quỹ đất hợp lý cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 

những năm trước mắt cũng như về lâu dài. 

- Tăng cường công tác quản lý bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, 

dành phần vốn thích đáng cho công tác quản lý bảo trì. 

b. Các giải pháp và chính sách đảm bảo trật tự ATGT 

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phải đảm bảo hành lang an 

toàn, phải được thẩm định về an toàn giao thông gắn với việc xây dựng các nút 

giao thông, cống dân sinh và xử lý điểm đen trên tuyến. 
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c. Các giải pháp và chính sách phát triển nguồn lực 

- Tận dụng nguyên vật liệu tại chỗ để giảm chi phí, đặc biệt là nguồn cát 

đen  

- Tăng cường năng lực, nhân lực cho cán bộ trực tiếp quản lý Giao thông 

vận tải, có chương trình đào tạo, tập huấn hàng năm cho cán bộ quản lý Giao 

thông vận tải các cấp. 

d. Các giải pháp và chính sách về huy động vốn. 

- Dự kiến nguồn vốn thực hiện dự án tuyến đường bộ mới bao gồm: Ngân 

sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác,... 

Sở Giao thông vận tải Nam Định trân trọng thông báo./. 

 

 


