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THÔNG BÁO 

Về việc công bố bổ sung quy hoạch Tuyến đường gom hai bên đường cao 

tốc Bắc – Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam; 

Tuyến đường bộ mới Thành phố Nam Định - Đường trục phát triển kinh tế 

biển Nam Định (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) và tuyến nhánh.  

 

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 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/4/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc bổ sung quy hoạch phát triển giao thông đường bộ 

tỉnh Nam Định đến năm 2030. 

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch Tuyến đường gom hai bên 

đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà 

Nam; Tuyến đường bộ mới Thành phố Nam Định - Đường trục phát triển kinh 

tế biển Nam Định (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) và tuyến nhánh vào Quy 

hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030. 

Sở Giao thông vận tải công bố, công khai toàn bộ nội dung bổ sung quy 

hoạch Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông kết nối 

liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam; Tuyến đường bộ mới Thành phố Nam 

Định - Đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định (tuyến tránh giảm tải cho 

QL.10) và tuyến nhánh vào Quy hoạch phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam 

Định đến năm 2030 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải tỉnh 

Nam Định tại địa chỉ: sogtvt.namdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Văn 

phòng Sở GTVT, địa chỉ 384 đường Điện Biên, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. 

Nội dung công bố, công khai bổ sung quy hoạch bao gồm: 

- Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch; 

- Báo cáo thuyết minh và bản đồ quy hoạch. 

Sở Giao thông vận tải trân trọng công bố, công khai bổ sung quy hoạch 

phát triển giao thông đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030 và thông báo đến 
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các Sở, Ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan trên địa bàn tỉnh Nam Định được biết. 

Đề nghị các Sở, Ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan cập nhật, quản lý và thực hiện quy hoạch trên theo hồ 

sơ đã được phê duyệt./. 

Nơi nhận:  
- Tỉnh ủy (để b/c); 

- HĐND, UBND tỉnh (để b/c); 

- UBMTTQVN tỉnh (để b/c); 

- Các đ/c PGĐ Sở; 

- Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định; 

- Báo Nam Định; 

- Lưu: VT, QLCL. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Hùng 
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