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§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
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THUYẾT MINH QUY HOẠCH 

 

TUYẾN ĐƯỜNG GOM HAI BÊN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG 

KẾT NỐI LIÊN VÙNG TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN HÀ NAM VÀ TUYẾN ĐƯỜNG BỘ 

MỚI THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH ĐẾN ĐƯỜNG TRỤC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH (TUYẾN TRÁNH GIẢM TẢI QL10) VÀ TUYẾN NHÁNH 

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

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

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Nghị quyết số 

751/2019/UBTVQH14 ngày 15/8/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải thích một 

số điều của Luật Quy hoạch; 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật đê điều ngày 29/11/2006; Luật Thuỷ lợi ngày 19/6/2017; Luật phòng, 

chống thiên tai ngày 19/6/2013;  

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 
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- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 06/2020/NĐ-CP 

ngày 03/01/2020 của Chính Phủ về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước 

thu hồi đất; 

- 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; 

- 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; 

- Quyết định số 1570/QĐ-UBND  ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về 

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 TL489C, tuyến đường bộ ven biển trong Quy hoạch phát triển giao thông 

đường bộ tỉnh Nam Định đến năm 2030; 

- Quyết định số: 1909/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu phường Trần Quang Khải và Quy 

hoạch phân khu phường Cửa Nam, xã Nam phong, xã Nam Vân thành phố Nam Định 

đến năm 2025. 

- Văn bản số 894/UBND-VP5 ngày 17 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc Lập 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 đến đường cao tốc Bắc Nam (Tuyến tránh giảm tải cho QL10) và tuyến 

nhánh. 

- Quyết định số 2793/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc thành lập Hội đồng thẩm định 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 đến đường cao tốc Bắc Nam (Tuyến tránh giảm tải cho QL10) 

và tuyến nhánh. 

- Văn bản về ý kiến của Hội đồng thẩm định Quy hoạch ngày 30/12/2021. 

- Văn bản số 6433/BCH-TM ngày 24/12/2021 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam 

Định; Văn bản số 5783/CAT-PTM-TMAN ngày 29/12/2021 của Công an tỉnh Nam 

Định; Văn bản số 2304/SKH&ĐT-QLN ngày 29/12/2021 của Sở kế hoạch và đầu tư; 
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Văn bản số 218/0/SXD-QH ngày 29/12/2021 của Sở Xây dựng; Văn bản số 1356/SCT-

QLNL ngày 28/12/2021 của Sở Công thương; Văn bản số 4190/SNN-QLXDCT ngày 

29/12/2021 của Sở NN&PTNT; Văn bản số 2018/STC-ĐT ngày 29/12/2021 của Sở Tài 

chính; văn bản số 3986/STNMT-QHKHĐĐ  ngày 29/12/2021 của Sở TN&MT về việc 

tham gia ý kiến Quy hoạch. 

- Văn bản số 1021/UBND-KTHT ngày 31/12/2021 của UBND huyện Ý Yên; Văn 

bản ngày 29/12/2021 của UBND huyện Vụ Bản về việc tham gia ý kiến Quy hoạch. 

- Văn bản số 431/SGTVT-QLKCHT ngày 23/3/2022 của Sở GTVT tỉnh Hà Nam 

về việc tham mưu ý kiến về phương án, vị trí đấu nối tuyến đường gom hai bên đường 

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

- Văn bản số 448/SXD-QHKT ngày 04/3/2022 của Sở Xây dựng Hà Nam về việc 

ý kiến về đề nghị phương án, vị trí đấu nối tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc 

– Nam phía Đông kết nối liên vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam. 

- Văn bản số 38/UBND-VP5 ngày 18/1/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định 

về việc đề nghị chấp thuận phương án 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 cao tốc Bắc -–Nam (tuyến tránh giảm tải QL10) 

và tuyến nhánh. 

- Văn bản số 802/UBND-GTXD ngày 29/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tình Hà 

Nam về việc phúc đáp văn bản số 38/UBND-VP5 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam ĐỊnh. 

- Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm hiện hành; 

II. CÁC QUY HOẠCH, DỰ ÁN LIÊN QUAN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014; 

- Quy hoạch xây dựng vùng Duyên hải Bắc Bộ đến năm 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 

10/7/2008; 

- Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 

được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021; 

- Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 

được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021; 
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- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013; 

- Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định 

số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017; 

- Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt quy hoạch thuỷ lợi vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2012-2020 và định 

hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng; 

- Quyết định số 1296/QĐ-BNN-TCTL ngày 15/6/2011 của Bộ NN&PTNT về phê 

duyệt Quy hoạch thuỷ lợi hệ thống Bắc Nam Hà; 

- Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân 

Thuỷ, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định; 

- Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1422/QĐ-TTg 

ngày 17/9/2020; 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 

3043/QĐ-UBND ngày 26/12/2017; 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 

3044/QĐ-UBND ngày 26/12/2017; 

- Quy hoạch chung đô thị mới thuộc địa phận 4 xã: Yên Bằng, Yên Quang, Yên 

Hồng, Yên Tiến huyện Ý Yên đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt 

tại Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 09/5/2019. 

- Các văn bản, báo cáo, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giao thông 

vận tải và các lĩnh vực khác của UBND tỉnh Nam Định, Sở giao thông vận tải, Cục thống 

kê và các sở, ban, ngành khác trên địa bàn tỉnh Nam Định. 
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III. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

1. TÊN QUY HOẠCH: 

- 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. 

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Nam Định. 

2. MỤC TIÊU: 

- Nhằm xây dựng và từng bước hoàn chỉnh, hiện đại hóa mạng lưới giao thông vận 

tải tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đảm bảo phát triển GTVT một cách khoa 

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

vùng, tạo bước phát triển đột phá về kinh tế – xã hội: Vừa qua UBND tỉnh nam Định đã 

ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 phê duyệt bổ sung quy hoạch 

tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển (chiều dài khoảng 

28.7Km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, quy mô 6 làn xe cơ giới; trong đó 4.5Km 

đầu nằm trong quy hoạch chung của TP quy mô 8 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường 

63.5Km) và các tuyến nhánh kết nối Trực Tuấn – Yên Định (dài 9.5Km, quy mô cấp I 

đồng bằng); Lạc Quần – Ngô Đồng (dài 10.1Km, quy mô cấp II đồng bằng). Hiện nay, 

tuyến đường trục chính Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển đang được nghiên 

cứu đầu tư xây dựng kết nối với tuyến đường trục phía Nam của thành phố qua cầu Song 

Hào nối liền các huyện phía Đông nam tỉnh (Hải Hậu, Xuân trường, Giao Thủy) với 

thành phố Nam Định trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh. 

- Quy hoạch tuyến đường bộ mới Thành phố Nam Định – Đường cao tốc Bắc – 

Nam và tuyến nhánh: 

+ Giảm tải cho tuyến đường QL10, đặc biệt là đoạn TP Nam Định – cầu Non 

Nước (giáp ranh tỉnh Nam Định và Ninh Bình) hiện nay các phương tiện tham gia giao 

thông rất đông đúc, mặt đường đã quá chật hẹp, thường xuyên ùn tắc nhất là vào các dịp 

cao điểm và các ngày cuối tuần, các ngày lễ, tết nhưng không thể mở rộng được vì tiếp 

giáp với đường sắt và các khu dân cư tập trung đông đúc; tiềm ẩn nguy cơ gây mất an 

toàn giao thông.  

+ Khai thác có hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến đường, hình thành các khu đô 

thị, khu công nghiệp... văn minh, xanh, thân thiện với môi trường, với hệ thống giao 
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thông hiện đại; chủ động trong việc ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu. Tuyến 

nhánh kết nối với ĐT485B theo hướng qua cầu Kinh Lũng (hiện tại phà Kinh Lũng) sang 

huyện Nam Trực và huyện Trực Ninh, đồng thời phát huy quỹ đất nông nghiệp rất rộng 

và có vị trí rất thuận lợi của huyện Vụ Bản để chuyển đổi sang các khu công nghiệp. 

- Quy hoạch tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc – Nam: 

+ Tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Nam Định (từ 

Đường tỉnh 495B Hà Nam đến cầu Nam Bình trên sông Đáy) dài khoảng 23,5km. Hệ 

thống đường gom 2 bên tuyến cao tốc hầu như chưa được xây dựng, hiện tại có một số 

đoạn cục bộ là đường nhỏ hẹp chỉ bảo đảm cho nhân dân sản xuất nông nghiệp. Để khai 

thác lợi thế quỹ đất trồng lúa ở hai bên đường cao tốc Bắc Nam, hình thành các khu, cụm 

công nghiệp thì phải quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, liên hoàn. Vì vậy việc quy 

hoạch tuyến đường gom hai bên đường cao tốc, kết nối các trục đường: ĐT.495B Hà 

Nam, ĐT.485 Nam Định, đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với cao 

tốc Bắc Nam, các tuyến đường Quốc lộ: QL.10, QL.38B tạo thành mạng lưới giao thông 

hoàn chỉnh, thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp dọc 2 bên tuyến cao tốc 

Bắc Nam đã và đang được quy hoạch. 

- Quy hoạch các tuyến đường làm cơ sở để xây dựng, hiện đại hoá mạng lưới giao 

thông của tỉnh, tạo bước phát triển đột phá về kinh tế – xã hội, thúc đẩy phát triển du lịch 

của tỉnh 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. 

- Với mục tiêu đến năm 2030 hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, 

hiện đại, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, đủ khả năng kết nối phát triển vận 

tải đa phương thức, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và kết nối vùng, 

giảm tải cho QL.10, QL.38B, QL.37B, TL.486B, TL.485, … và hệ thống đường khu vực. 

Kết nối được các trục đường phát triển ĐT.495B Hà Nam, ĐT.485 Nam Định, các tuyến 

đường QL.10, QL.38B, QL.37C dự kiến với đường cao tốc Bắc – Nam. Việc lập quy 

hoạch một số tuyến theo định hướng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của 

tỉnh và khu vực là rất cần thiết. 

 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 

3.1. Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. 

3.1.1. Tuyến đường gom phía Tây (phía phải) 
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 - Điểm đầu: giao Tỉnh lộ 495B tại nút giao hiện trạng (Km4+900/ĐT495B), thuộc địa 

phận thôn Chnanh Thượng, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

 - Điểm cuối: đê tả Đáy (cầu Nam Bình, giáp gianh Nam Định với Ninh Bình). 

 - Chiều dài tuyến 20,5Km. 

3.1.2. Tuyến đường gom phía Đông (phía trái) 

 - Điểm đầu: giao tuyến nhánh của Tỉnh lộ 495B, tại vị trí cách cửa phía Đông hầm 

chui An Khoái khoảng 220m, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

 - Điểm cuối: đê tả Đáy (cầu Nam Bình, giáp gianh Nam Định với Ninh Bình). 

 - Chiều dài tuyến 21Km. 

 - Tổng chiều dài hai tuyến đường gom phía Tây và phía Đông là 41,5km 

 3.2. 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  

3.2.1. Tuyến đường bộ mới TP Nam Định đến đường trục phát triển kinh tế biển Nam 

Định (tuyến tránh giảm tải cho QL.10) 

 - Điểm đầu: Cuối đường Nguyễn Văn Cừ T.P Nam Định (cách đường Song Hào 

0.5km). 

 - Điểm cuối: Đường trục phát triển tế biển tỉnh Nam Định. Cách nút giao Cao Bồ 

3,5km. 

 - Tổng chiều dài là 19,60 km. 

3.2.2 Tuyến nhánh 1 

 - Điểm đầu: Trên tuyến đường bộ mới TP Nam Định đến đường trục phát triển kinh 

tế biển Nam Định, cách nút giao với đường QL37B khoảng 1,0km về phía TP Nam Định.  

 - Điểm cuối: Trên đường tỉnh ĐT 485B, cách đầu phà Kinh Lũng khoảng 1,0km. 

 - Tổng chiều dài là 7,20 km. 

3.2.3 Tuyến nhánh 2 

 - Điểm đầu: Cuối tuyến đường bộ mới TP Nam Định đến đường trục phát triển kinh 

tế biển Nam Định (Tuyến tránh giảm tải QL10). 

 - Điểm cuối: Trên tuyến đường gom phía trái (phía Đông) đường cao tốc Bắc – Nam 

(cách đầu cầu Nam Bình khoảng 1.5Km) 

 - Chiều dài tuyến khoảng 3 km. 

 - Tim đường đi trên đất hai lúa. Tuyến thuộc địa bàn xã Yên Khang huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định. 
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Bảng tổng hợp những tuyến đường nghiên cứu 

TT Tuyến đường Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều dài 

(km) 

1 
Tuyến đường gom hai 

bên cao tốc Bắc - Nam 

TL495B, tỉnh Hà 

Nam 

Đê tả Đáy (đầu 

cầu Nam  Bình) 
41,5 

a 

Tuyến đường gom bên 

phải (phía Tây đường 

cao tốc) 

  20,5 

b 

Tuyến đường gom bên 

trái (phía Đông đường 

cao tốc) 

  21 

2 

Tuyến đường bộ mới 

TP Nam Định – đường 

trục phát triển kinh tế 

biển Nam ĐỊnh 

Cuối đường 

Nguyễn Văn Cừ 

(T.P Nam Định) 

TL490B 

(Đường trục PT 

nối vùng KT 

biển NĐ với 

cao tốc Bắc 

nam) 

19,6 

a. Tuyến nhánh 1 

Tuyến đường bộ 

mới (cách nút 

giao QL37B 

khoảng 1Km) 

TL485B (cách 

phà Kinh Lũng 

1Km) 

7,2 

b. Tuyến nhánh 2 

Cuối tuyến 

đường bộ mới 

với đường trục 

phát triển KT 

Đường gom 

phía trái (phía 

Đông) đường 

cao tốc Bắc - 

Nam 

3 

 Tổng cộng:   71,3 

 

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC TUYẾN 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1. Vị trí địa lý 
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Nam Định là tỉnh Trung tâm của vùng Nam đồng bằng sông Hồng, cách thủ đô Hà 

Nội 90km về phía Nam. Phía Tây Bắc giáp tỉnh Hà Nam, phía Đông Bắc giáp tỉnh Thái 

Bình, phía Tây Nam giáp tỉnh Ninh Bình và phía Đông Nam giáp biển Đông. Tỉnh Nam 

Định được chia thành 10 đơn vị hành chính gồm 9 huyện và 1 thành phố loại 1 trực thuộc 

tỉnh với diện tích 1668,57 km2, dân số toàn tỉnh năm 2020 là 1.780.865 người, mật độ 

dân số 1.067 người/km2. 

2. Điều kiện tự nhiên 

Đặc điểm về địa hình, địa mạo 

 Khu vực tỉnh Nam Định thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ của Việt Nam. Địa hình 

tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đồng bằng thấp trũng và đồng bằng ven biển. Khu vực 

phía Tây Bắc tỉnh tập trung một số ít đồi núi thấp như Bảo Đài, Ngô Xá (còn gọi là 

Thương Sơn, Mai Sơn – Ý Yên), Côi Sơn (còn gọi là núi Gôi), Non Côi, Hổ Sơn, Kim 

Bảng (nay là Kim Thái), Trang Nghiêm (tức núi Ngăm, Vụ Bản)… Dưới chân 

núi thường có những dòng sông nhỏ chảy quanh tạo nên cảnh trí hữu tình. Non Côi – 

sông Vị là những danh thắng đại diện cho Nam Định mà cả nước nhiều người biết 

đến. Nam Định có bờ biển dài 72 km từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy, một số nơi có bãi cát 

thoải mịn thích hợp với phát triển du lịch nghỉ mát tắm biển. Các dạng địa hình chủ yếu 

của tỉnh là: 

 - Vùng đồng bằng thấp trũng: gồm các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Mỹ Lộc, Nam Trực, 

Trực Ninh, Xuân Trường. Đây là vùng có nhiều khả năng thâm canh phát triển nông 

nghiệp, công nghiệp dệt, công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí và các ngành nghề 

truyền thống. 

 - Vùng đồng bằng ven biển: gồm các huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng; 

có bờ biển dài 72 km, đất đai phì nhiêu, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp 

ven biển. 

 - Vùng trung tâm công nghiệp – dịch vụ thành phố Nam Định: có các ngành công 

nghiệp dệt may, công nghiệp cơ khí, công nghiệp chế biến, các ngành nghề truyền thống, 

các phố nghề… cùng với các ngành dịch vụ tổng hợp, dịch vụ chuyên ngành hình thành 

và phát triển từ lâu. Thành phố Nam Định từng là một trong những trung tâm công 

nghiệp dệt của cả nước và trung tâm thương mại - dịch vụ, cửa ngõ phía Nam của đồng 

bằng sông Hồng. 

Tài nguyên khoáng sản 

Khoáng sản nhiên liệu: than nâu ở Giao Thủy chưa được nghiên cứu, nằm sâu dưới 

lòng đất. Khoáng sản ở thể rắn gồm: Sét làm gạch nằm rải rác ở các bãi ven sông, với 

tổng trữ lượng toàn tỉnh khoảng 25 - 30 triệu tấn. Cát xây dựng tập trung chủ yếu ở lòng 
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sông Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ, sông Đào, trữ lượng không ổn định. Ngoài ra còn 

có mỏ cát nhỏ ở Quất Lâm (Giao Thủy) dài 25km, rộng 50-200m và dày 2,5-3m. 

II. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU THỦY VĂN 

1. Đặc điểm khí hậu 

 - Tỉnh Nam Định nằm trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ nên khí hậu Nam Định 

mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng, ẩm và có mùa đông lạnh khô do 

chịu tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc. 

Nhiệt độ không khí 

 - Nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 23,50C. Tháng lạnh nhất là các tháng I và II, 

với nhiệt độ trung bình từ 16 - 170C. Tháng VII nóng nhất với nhiệt độ trung bình khoảng 

trên 290C. 

Mưa 

- Tổng lượng mưa trung bình năm từ 1.700 -:- 1.800 mm. Số ngày mưa trong năm 

khoảng 144 ngày. Mùa mưa thường kéo dài 6 tháng từ tháng 5 đến tháng 10, với lượng 

mưa chiếm tới hơn 80% tổng lượng mưa năm. Mùa ít mưa thường vào 6 tháng còn lại, từ 

tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung bình của các tháng này vào khoảng 20 

đến 50mm.  

Độ ẩm 

- Độ ẩm tương đối trung bình năm khoảng 85,2%. Thời kỳ ẩm ướt nhất thường 

trùng với thời kỳ mưa ẩm mùa xuân (các tháng II, III và IV), độ ẩm trong thời kỳ này 

vượt quá 88%. Thời kỳ khô nhất là những tháng đầu mùa đông (tháng XI và tháng XII) 

với độ ẩm trung bình giảm xuống còn khoảng 82%. 

Nắng 

- Tổng số giờ nắng trung bình cả năm vào khoảng 1620 giờ. Nói chung, suốt thời kỳ 

mùa hạ đều nắng nhiều, mỗi tháng có trên 170 giờ nắng. Tháng nhiều nắng nhất là tháng 

VII với tổng số giờ nắng trung bình vào khoảng 210 giờ. 

Gió, bão  

- Do nằm trong vịnh Bắc Bộ nên Nam Định thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão 

hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân từ 4 - 6 cơn/năm. 

Một số đặc trưng khí hậu trạm Nam Định được tổng hợp trong bảng sau: 

Các đặc trưng khí hậu trạm Nam Định 

Tháng/ Trị số 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 
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Tháng/ Trị số 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm 

Nhiệt độ không khí trung bình tháng, năm (0C) 

16,4 17,0 19,6 23,5 27,2 28,8 29,3 28,6 27,3 24,7 21,4 18,1 23,5 

Nhiệt độ không khí cao nhất tuyệt đối tháng, năm (0C) 

32,3 35,2 36,7 38,3 39,5 40,1 39,4 37,6 35,8 36,4 34,4 31,3 40,1 

Nhiệt độ không khí thấp nhất tuyệt đối tháng, năm (0C) 

4,6 5,3 6,4 12,1 17,2 19,2 21,3 22,3 16,7 13,3 6,7 5,1 4,6 

Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình tháng, năm (oC) 

19,6 19,7 22,3 26,6 31,0 32,6 32,9 31,8 30,5 28,2 25,0 21,8 26,8 

Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình tháng, năm (oC) 

14,4 15,3 17,9 21,5 24,6 26,2 26,7 26,1 25,0 22,2 18,8 15,6 21,2 

Tổng số giờ nắng trung bình tháng, năm (giờ) 

74 42 44 94 191 183 209 175 175 169 139 124 1619 

Lượng mưa trung bình tháng, năm (mm) 

24 29 49 93 177 206 230 296 323 226 62 28 1743 

Số ngày mưa trung bình tháng, năm (ngày) 

9,3 13,1 16,3 13,4 12,1 12,9 12,4 15,4 14,5 11,9 7,1 5,6 143,9 

Độ ẩm tương đối trung bình tháng, năm (%) 

85,2 88,1 90,3 89,4 85,1 83,2 81,9 85,4 85,6 83,8 82,3 82,5 85,2 

Tốc độ gió trung bình tháng, năm (m/s) 

2,3 2,2 2,0 2,2 2,3 2,3 2,4 1,8 2,1 2,4 2,2 2,1 2,2 

Số ngày có dông trung bình tháng, năm (ngày) 

0,2 0,4 1,5 4,8 7,6 7,9 8,0 10,5 7,9 3,3 0,3 0,2 52,5 

Nguồn: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng QCVN 02:2009/BXD 
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2. Đặc điểm thủy văn 

- Nam Định là vùng đất nằm giữa hạ lưu hai con sông lớn của đồng bằng Bắc Bộ là 

sông Hồng và sông Đáy. 

- Sông Hồng chảy vào Nam Định từ xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, qua thành phố 

Nam Định và các huyện Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ rồi đổ ra biển 

Đông ở cửa Ba Lạt, tạo thành địa giới tự nhiên phía Đông Bắc giữa Nam Định với tỉnh 

Thái Bình. 

- Sông Đáy chảy vào địa phận Nam Định từ xã Yên Phương, huyện Ý Yên, qua 

huyện Nghĩa Hưng rồi đổ ra biển ở cửa Đáy, trở thành địa giới tự nhiên giữa Nam Định 

với Ninh Bình. 

- Dòng chảy của sông Hồng và sông Đáy kết hợp với chế độ nhật triều đã bồi tụ tại 

vùng cửa hai sông tạo nên 2 bãi bồi lớn ven biển là Cồn Lu, Cồn Ngạn (Giao Thuỷ) và 

vùng Cồn Trời, Cồn Mờ (Nghĩa Hưng). 

- Ngoài hai con sông lớn, trong tỉnh còn có những chi lưu của sông Hồng chảy sang 

sông Đáy hoặc đổ ra biển. Từ Bắc xuống Nam có sông Đào làm địa giới quy ước cho hai 

vùng Nam Bắc tỉnh, sông Ninh Cơ đổ ra cửa Lác (thường gọi là Gót Chàng), sông Sò 

(còn gọi là sông Ngô Đồng) đổ ra cửa Hà Lạn. 

- Do đặc điểm địa hình dòng chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Chế độ nước 

sông chia làm 2 mùa rõ rệt mùa lũ và mùa khô. Vào mùa lũ nếu không có hệ thống đê 

bao thì đồng bằng sẽ bị ngập lụt. Vào mùa khô các sông sẽ bị ảnh hưởng lớn của thủy 

triều khiến cho vùng cửa sông bị nhiễm mặn, tuy nhiên cũng có lợi thế cho thủy lợi vì 

chế độ nhật triều giúp quá trình thau chua, rửa mặn. 
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CHƯƠNG III: TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2020 
 

Tổng hợp từ các báo cáo của UBND tỉnh Nam Định, Cục thống kê tỉnh Nam 

Định, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch – Đầu tư… và các sở, ban, ngành khác. Tình 

hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2020 có những nét chính như sau: 

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu tổng hợp 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước đạt 46.121 

tỷ đồng, tăng 5,50% so với năm trước; trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

9.590 tỷ đồng, tăng 3,99% và đóng góp 0,84 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; 

khu vực công nghiệp và xây dựng 18.483 tỷ đồng, tăng 7,93% và đóng góp 3,11 điểm 

phần trăm; khu vực dịch vụ 16.571 tỷ đồng, tăng 3,60% và đóng góp 1,32 điểm phần 

trăm vào mức tăng trưởng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 1.477 tỷ đồng, 

tăng 7,39%. 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành năm 2020 ước đạt 76.959 tỷ 

đồng; về cơ cấu kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,46%; 

khu vực công nghiệp và xây dựng 39,48%; khu vực dịch vụ 34,93%; thuế sản phẩm trừ 

trợ cấp sản phẩm 3,13% (Cơ cấu tương ứng năm 2019 là 20,78%; 39,76%; 36,40%; 

3,06%). 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 17.840 tỷ đồng, bằng 125,9% 

dự toán năm và giảm 4,9% so với năm trước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 

đạt 5.729 tỷ đồng, bằng 100,5% dự toán và tăng 1,9% so với năm trước; trong đó, thu nội 

địa 5.370 tỷ đồng, bằng 101,3% dự toán, tăng  6,3%; thu cân đối hoạt động xuất, nhập 

khẩu 330 tỷ đồng, bằng 82,5% dự toán, giảm 20,5%. Năm 2020, tổng chi ngân sách nhà 

nước ước đạt 15.229 tỷ đồng, bằng 114,6% dự toán năm và tăng 22,5% so với năm trước; 

trong đó chi đầu tư phát triển 5.027 tỷ đồng, tăng 15,4%, chi thường xuyên 9.505 tỷ 

đồng, tăng 19,3% so với năm trước. 

2. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 

Năm 2020, thời tiết tương đối thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ 

sản. Vụ lúa xuân và lúa mùa được mùa, năng suất lúa bình quân đạt 60,75 tạ/ha, tăng 

0,5% so với năm trước; sản lượng thóc cả năm đạt 883.160 tấn. Chăn nuôi gia cầm phát 

triển, sản lượng thịt gia cầm tăng 9,6% so với năm trước. Bệnh dịch tả lợn châu Phi được 

kiểm soát, chăn nuôi lợn dần khôi phục. Ngành thủy sản duy trì mức tăng khá, sản lượng 
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thủy sản tăng 6,3%, trong đó  sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng 8,1%, sản lượng thủy 

sản khai thác tăng 2,8% so với năm trước. 

a. Sản xuất nông nghiệp 

- Năm 2020, diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh sơ bộ đạt 176.053 ha, 

giảm 1,2% (-2.223 ha) so với năm trước. Trong đó, diện tích cây lương thực có hạt 

148.657 ha, giảm 1,3% (-1.985 ha); cây lấy củ có chất bột 3.487 ha, giảm 14,1% (-573 

ha); cây có hạt chứa dầu 6.217 ha, giảm 1,3% (-79 ha); cây rau, đậu, hoa các loại 16.433 

ha, tăng 2,5% (+408 ha); cây hàng năm khác 1.026 ha, bằng năm 2019. 

- Vụ đông năm 2019-2020, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 9.823 ha, giảm 

5,7% (-597) ha so với vụ đông năm trước. Diện tích gieo trồng cây vụ đông giảm ở các 

huyện: Nam Trực (-178 ha), Ý Yên (-154 ha), Nghĩa Hưng (- 141 ha). Các cây trồng có 

diện tích gieo trồng giảm nhiều: Ngô (-197 ha), khoai tây (-356 ha), khoai lang (-68 

ha),... Năng suất, sản lượng hầu hết các loại cây rau màu vụ đông đều tăng so với vụ 

đông năm trước. 

- Vụ xuân, toàn tỉnh gieo trồng 84.559 ha lúa, rau màu và cây hàng năm các loại, 

giảm 1,2% (-994 ha) so với vụ xuân năm trước; trong đó diện tích trồng lúa 72.465 ha, 

giảm 1,3% (-987 ha). Năng suất lúa vụ xuân bình quân toàn tỉnh đạt 69,45 tạ/ha, tăng 

0,1% (+0,05 tạ/ha) so với vụ xuân năm trước; sản lượng thóc vụ xuân đạt 503.258 tấn. 

- Vụ mùa, tổng diện tích gieo trồng lúa, rau màu và cây hàng năm các loại đạt 

81.671 ha giảm 0,8% (-631 ha) so với vụ mùa năm 2019; trong đó, diện tích trồng lúa 

72.911 ha, giảm 0,8% (-556 ha). Năng suất lúa vụ mùa bình quân toàn tỉnh đạt 52,10 

tạ/ha, tăng 1,2% (+0,6 tạ/ha); sản lượng thóc đạt 379.902 tấn, tăng 0,4% (+1.536 tấn) so 

với vụ mùa năm 2019. Tính chung cả năm 2020, năng suất lúa bình quân đạt 60,75 tạ/ha, 

tăng 0,5% (+0,3 tạ/ha); sản lượng lương thực có hạt 899.839 tấn, giảm 0,7% (-6.106 tấn), 

trong đó sản lượng thóc 883.160 tấn, giảm 0,6% (-4.972 tấn) so với năm trước. 

- Cây lâu năm: Diện tích cây lâu năm toàn tỉnh hiện có 6.677 ha, tăng 0,1% (+8 

ha) so với năm 2019; trong đó diện tích cây ăn quả 4.240 ha, giảm 0,5% (- 23 ha); cây 

lấy quả chứa dầu 38 ha, tăng 11,8 % (+4 ha); nhóm cây chè 39 ha, giảm 2,5% (-1 ha); 

cây gia vị, cây dược liệu lâu năm 413 ha tăng 6,7% (+26 ha). 

- Chăn nuôi và thú y: Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định; dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát. Số lượng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn 

gia súc, gia cầm đều tăng so với năm trước. 



QUY HOẠCH TUYẾN ĐƯỜNG GOM HAI BÊN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC – NAM; TUYẾN ĐƯỜNG BỘ MỚI TP. 

NAM ĐỊNH – ĐƯỜNG TRỤC PHÁT TRIỂN KT BIỂN (TUYẾN TRÁNH GIẢM TẢI QL.10) VÀ TUYẾN NHÁNH 

 

 Trang 15 
 

- Ước tính đàn trâu hiện có 7.680 con, tăng 0,6% (+45 con); đàn bò 28.425 con, 

giảm 1,5% (-433 con); đàn lợn 640.088 con, tăng 7,6% (+45.290 con); đàn gia cầm 8.927 

nghìn con, tăng 5,4% (+462 nghìn con), trong đó: Đàn gà 6.473 nghìn con, tăng 5,1%; 

đàn vịt, ngan, ngỗng 2.358,3 nghìn con, tăng 6,5% (+143,7 nghìn con) so với cùng kỳ 

năm trước. 

- Năm 2020, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại ước đạt 192.408 tấn, tăng 

3,9% (+7.222 tấn) so với năm 2019. Trong đó, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 867 

tấn, tăng 1,3% (+11 tấn); sản lượng thịt bò hơi 2.936 tấn, tăng 0,1% (+4 tấn); sản lượng 

thịt lợn hơi xuất chuồng (bao gồm cả lợn sữa bán giết thịt) 155.185 tấn, tăng 2,9% 

(+4.433 tấn); sản lượng thịt gia cầm các loại 29.653 tấn, tăng 9,6% (+2.594 tấn) so với 

năm 2019. 

b. Lâm nghiệp 

- Diện tích rừng trồng mới tập trung năm 2020 ước đạt 43 ha, chủ yếu ở các xã 

vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy), một số xã ven biển ở huyện 

Nghĩa Hưng, Hải Hậu. Ước tính năm 2020 toàn tỉnh trồng 800 nghìn cây phân tán các 

loại, tăng 14,3% (+100 nghìn cây) so với năm trước. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 4.460 

m3, tăng 0,1% (+5 m3); sản lượng củi khai thác 12.011 ste, tăng 3% (+350 ste) so với năm 

2019. 

c. Thuỷ sản 

- Năm 2020, sản lượng thuỷ sản ước đạt 170.490 tấn bằng 102,4% kế hoạch năm và 

tăng 6,3% (+10.142 tấn) so với năm trước; trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng 114.182 

tấn, bằng 102,4% kế hoạch năm và tăng 8,1% (+8.594 tấn); khai thác 56.308 tấn, bằng 

102,4% kế hoạch năm và tăng 2,8% (+1.548 tấn) so với năm trước. Sản xuất giống thuỷ sản 

đạt 13.102 triệu con, tăng 8,3% (+1.005 triệu con) so với năm 2019; trong đó, số lượng 

giống thủy sản nuôi biển 12.025 triệu con, tăng 9% (+991 triệu con); cá giống nuôi nội địa 

942 triệu con, tăng 1,3% (+12 triệu con); tôm giống nuôi nội địa 135 triệu con, tăng 3,1% (+4 

triệu con). 

3. Sản xuất công nghiệp 

Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cả nước bước sang 

giai đoạn vừa phòng, chống dịch bệnh vừa khôi phục và phát triển kinh tế; hoạt động sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp 
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tháng 12/2020 tăng 14,04% so với cùng kỳ năm 2019 Tính chung cả năm 2020, chỉ số 

sản xuất công nghiệp tăng 7,47% so với năm trước. 

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2020 ước tăng 7,47% so với năm trước. 

Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 44,02%; công nghiệp chế biến, chế tạo 

tăng 7,67%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng 

2,12%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,25% 

so với năm trước. 

- Một số sản phẩm công nghiệp tăng khá so với năm 2019: Thịt lợn đông lạnh tăng 

15,2%; bia đóng chai tăng 7,6%; sợi các loại tăng 8,6%; vải các loại tăng 4,2%; quần áo 

may sẵn tăng 6,1%; thuốc dạng lỏng các loại tăng 3,8%;… Các sản phẩm có sản lượng sản 

xuất giảm so với năm trước: Muối biển, gạo xay xát, muối chế biến, bia hơi, sản phẩm 

mây tre đan các loại, cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép, máy đập tuốt lúa, máy trộn bê tông, 

phụ tùng xe đạp. 

- Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp năm 2020 tăng 

2,60% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh nghiệp Nhà nước tăng 0,75%, doanh 

nghiệp ngoài Nhà nước giảm 1,26% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 

8,76%. 

4. Đầu tư và xây dựng 

- Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 trên cả nước cơ bản đang được kiểm 

soát, hoạt động đầu tư xây dựng dần trở lại hoạt động bình thường. Việc thi công các 

công trình xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước được các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Vốn đầu tư trên địa bàn đạt mức 

tăng khá (14,2%), riêng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa 

phương quản lý tăng 25,9% so với năm trước. 

- Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn cả năm 2020 ước đạt 40.104,9 tỷ đồng, 

tăng 14,2% so với năm trước; trong đó vốn Nhà nước 7.433 tỷ đồng, tăng 15,9%; vốn 

ngoài Nhà nước 28.744 tỷ đồng, tăng 14,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 3.927,9 tỷ 

đồng, tăng 6,5% so với năm trước. Riêng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do 

địa phương quản lý thực hiện 4.272,9 tỷ đồng,  đạt 100% kế hoạch năm và tăng 25,9% so 

với năm trước; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 3.241,9 tỷ đồng, tăng 21,1%; 

vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 440,4 tỷ đồng, tăng 14,1%; vốn ngân sách Nhà nước 

cấp xã 590,6 tỷ đồng, tăng 77,5% so với năm trước. 
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- Năm 2020, tập trung hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án lớn, 

công trình trọng điểm của tỉnh. Các dự án hoàn thành: Dự án đầu tư xây dựng cầu Thịnh 

Long; Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư 

Trường Chinh tại huyện Xuân Trường; Dự án xử lý cấp bách các công trình đê điều của 

tỉnh Nam Định bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017. Tập trung đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai thi công: Giai đoạn 1 dự án Đường trục 

phát triển nối vùng kinh tế biển với đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình; Dự án Khu 

Trung tâm lễ hội thuộc khu di tích lịch sử - văn hóa thời Trần, Tỉnh lộ 485B, 488B, 

488C;...  Triển khai thực hiện các dự án: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua 

tỉnh Nam Định; Nâng cấp hệ thống công trình phòng, chống lụt, bão đê hữu sông Hồng 

và đê tả sông Đào; Cụm công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ;… 

- Hoạt động xây dựng năm 2020 có một số thuận lợi về giá cả vật tư, giá nhân 

công ổn định, các ngành kinh tế dần trở lại hoạt động bình thường, song vẫn gặp nhiều 

khó khăn do nguồn vốn hạn hẹp, thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật xây lắp có tay nghề 

cao,... Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh 2010 ước đạt 20.126 tỷ đồng, 

tăng 8,02% so với năm 2019. 

5. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 

nhưng vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp giảm so với 

cùng kỳ năm trước. Số lượng doanh nghiệp nhỏ tạm ngừng hoạt động, giải thể tăng 

19,1%; doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 18,5%. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 789 doanh 

nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 5.922 tỷ đồng, tăng 0,5% về số 

lượng doanh nghiệp (tăng 4 doanh nghiệp) và giảm 6% về vốn đăng ký (giảm 378 tỷ 

đồng) so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,5 tỷ 

đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, còn có 256 doanh nghiệp quay 

trở lại hoạt động, tăng 18,5% so với năm trước. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 

giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh trong năm 2020 là 934 doanh nghiệp, tăng 19,1% 

(tăng 150 doanh nghiệp) so với năm trước. 

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo trong quý IV/2020: Có 51,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình 
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SXKD tăng; 20,6% doanh nghiệp SXKD ổn định và 27,8% doanh nghiệp đánh giá tình 

hình SXKD khó khăn hơn so với quý trước. Theo loại hình sở hữu: 85,7% doanh nghiệp 

Nhà nước đánh giá tình hình SXKD tốt lên và 14,3% giữ ổn định; 46,7% doanh nghiệp 

ngoài Nhà nước đánh giá tình hình SXKD tốt hơn; 21,5% giữ ổn định và 31,8% gặp khó 

khăn; 16,7% doanh nghiệp FDI đánh giá tình hình SXKD giữ ổn định và 8,3% khó khăn 

hơn so với quý trước. 

Theo kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2020, thời điểm 31/12/2019, toàn tỉnh có 

6.193 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (+534 doanh 

nghiệp); trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 395 doanh nghiệp, tăng 7%; 

khu vực công nghiệp và xây dựng 2.590 doanh nghiệp, tăng 11,2%; khu vực dịch vụ 

3.208 doanh nghiệp, tăng 8,4%. Tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp 

thời điểm 31/12/2019 là 195.434 người, tăng 2,3% (+4.456 người) so với cùng thời điểm 

năm trước; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 7.114 người, giảm 0,7%; khu 

vực công nghiệp và xây dựng 160.137 người, tăng 3,1%; khu vực dịch vụ 28.183 người, 

giảm 1%. 

6. Thương mại, giá cả, dịch vụ 

a. Tình hình nội thương 

- Dịch Covid-19 tác động tâm lý người tiêu dùng hạn chế mua sắm nơi công 

cộng, đi du lịch và ăn uống ngoài gia đình, nhu cầu tiêu dùng trong dân giảm làm thay 

đổi kế hoạch kinh doanh của các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải, ăn 

uống,...; hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh không sôi động như năm trước; sức 

mua của người tiêu dùng tương đối chậm nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng năm 2020 tăng chậm lại và tăng thấp so với các năm trước (+5,3%). 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả năm ước đạt 47.082,6 tỷ đồng, tăng 

5,3% so với năm trước, trong đó, thương nghiệp 41.611,1 tỷ đồng, tăng 6,4%; lưu trú và 

ăn uống 2.836 tỷ đồng, giảm 5,3%; du lịch lữ hành 10,4 tỷ đồng, giảm 45,3%; dịch vụ 

khác 2.625,1 tỷ đồng, tăng 0,3% so với năm trước. 

b. Xuất, nhập khẩu 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 trên cả nước được kiểm soát tốt, hoạt động xuất, 

nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng khá so 

với năm trước; giá trị xuất khẩu tăng 7,6%, giá trị nhập khẩu tăng 9,4% so với năm trước. 
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- Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu cả năm ước đạt 2.112,9 triệu USD, tăng 7,6% so 

với năm trước; trong đó, khu vực Nhà nước 36,7 triệu USD, giảm 16%; khu vực ngoài 

Nhà nước 775 triệu USD, tăng 8,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.301,2 triệu 

USD, tăng 7,8% so với năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Hàng may mặc 

1.373 triệu USD, chiếm 65%; túi xách, giầy, dép 376,9 triệu USD, chiếm 17,8%; lâm sản 

40 triệu USD, chiếm 1,9%. 

- Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu năm 2020 ước đạt 1.183,7 triệu USD, tăng 

9,4% so với năm trước; trong đó, khu vực Nhà nước 32,1 triệu USD, tăng 0,8%; khu vực 

ngoài Nhà nước 436,6 triệu USD, tăng 20,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 715 

triệu USD, tăng 4,1% so với năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: Nguyên phụ 

liệu may 763,5 triệu USD, chiếm 64,5%; da và các mặt hàng liên quan: 180,5 triệu USD, 

chiếm 15,2%; bông, xơ, sợi dệt: 91,9 triệu USD, chiếm 7,8%. 

c. Giá cả 

Năm 2020, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời 

sống nhân dân trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Tuy nhiên chỉ số giá bình quân năm 

2020 so với năm trước vẫn ở mức khá cao (+3,37%), nguyên nhân chủ yếu do nhóm hàng 

ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao (+11%). 

- Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ bình quân năm 2020 tăng 3,37% so với 

năm 2019. Trong 11 nhóm hàng hóa có 6 nhóm tăng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 

11%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,09%; nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,26%; 

thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,5%; giáo dục tăng 4,65%; hàng hóa dịch vụ khác tăng 

2,27%. 5 nhóm hàng còn lại giảm, trong đó giảm nhiều nhất là nhóm giao thông giảm 

11,90%. Bình quân năm 2020, chỉ số giá vàng tăng 28,76%; chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 

0,14% so với năm trước. 

d. Giao thông vận tải 

- Dịch Covid-19 tác động trực tiếp tới hoạt động vận tải, trong đó vận tải hành 

khách chịu ảnh hưởng lớn khi lượng khách vận chuyển trong năm giảm 4% so với năm 

trước; vận tải hàng hóa giữ mức ổn định hơn (-2,4%). 

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải năm 2020 ước đạt 5.374 tỷ 

đồng, giảm 2,3% so với năm trước. Vận tải hành khách đạt 20.777 nghìn lượt người, giảm 

4% và 1.999,6 triệu lượt người.km, giảm 5,6% so với năm trước. Vận tải hàng hoá đạt 

35.369 nghìn tấn, giảm 2,4% và 7.968,9 triệu tấn.km, tăng 3,5% so với năm trước. 
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7. Đời sống dân cư 

- Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định và có bước phát 

triển, lạm phát được kiềm chế, chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được các cấp, 

cá c ngành quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  được đảm bảo, do vậy đời 

sống các tầng lớp dân cư nhìn chung ổn định và từng bước được cải thiện  Tỷ lệ hộ 

nghèo năm 2020 còn  hoảng 0,7%, giảm 0,83 điểm phần trăm so với năm 2019. 

- Giải quyết việc làm và đào tạo nghề: Theo số liệu sơ bộ của Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội tỉnh, năm 2020 toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 32.850 lượt 

người, đạt 102,66% kế hoạch năm. Đến hết tháng 11/2020, Trung tâm Dịch vụ Việc làm 

tỉnh tư vấn việc làm học nghề cho 59.495 lượt lao động; giới thiệu việc làm cho 2.579 lao 

động; hướng dẫn lao động làm hồ sơ, tham mưu ban hành 11.354 quyết định về giải quyết 

chính sách bảo hiểm thất nghiệp. 

- Công tác xóa đói giảm nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm và theo 

hướng bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 còn khoảng 0,7%, giảm 0,83 điểm phần trăm 

so với năm 2019. 

- Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Nam Định, 12 tháng năm 

2020, doanh số cho vay hộ nghèo 35,8 tỷ đồng, với 702 lượt khách hàng; doanh số cho 

vay hộ cận nghèo 321,6 tỷ đồng, với 6.195 lượt khách hàng; doanh số cho vay hộ mới 

thoát nghèo 190,7 tỷ đồng, với 3.640 lượt khách hàng; doanh số cho vay giải quyết việc 

làm 48,1 tỷ đồng, với 1.105 lượt khách hàng; doanh số cho vay đối tượng là học sinh, 

sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 26 tỷ đồng, với 406 lượt khách hàng vay vốn từ đầu 

năm và 2.337 lượt khách hàng cũ vay tiếp học kỳ II; doanh số cho vay nước sạch và vệ 

sinh môi trường 379 tỷ đồng, với 18.972 lượt khách hàng. 

- Bảo trợ xã hội: Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19, tính đến ngày 30/11/2020, toàn tỉnh có 261.260 đối tượng được trợ 

cấp, gồm 250.064 đối tượng được hỗ trợ một lần (275 tỷ đồng) và 11.196 đối tượng được 

hỗ trợ hàng tháng (11,3 tỷ đồng). 
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Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính của tỉnh Nam Định năm 2020 

và so sánh với năm 2019 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 2019 2020 

1 
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo 

giá so sánh 2010 
tỷ đồng 44.171 46.121 

 Trong đó:    

 - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỷ đồng 9.179 9.590 

 - Công nghiệp và xây dựng tỷ đồng 17.630 18.483 

 - Dịch vụ tỷ đồng 16.007 16.571 

 - Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tỷ đồng 1.355 1.477 

 
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 

(giá so sánh 2010) 
% 8,86 5,50 

 
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo 

giá hiện hành 
tỷ đồng 71.503 76.959 

2 Cơ cấu kinh tế:    

 - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản % 19,00 22,46 

 - Công nghiệp và xây dựng % 41,00 31,48 

 - Dịch vụ % 37,00 34,93 

 - Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm % 3,00 3,13 

3 Tổng thu ngân sách Nhà nước: tỷ đồng 16.720 17.840 

 Trong đó:    

 - Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỷ đồng 5.605 5729 

 - Bổ sung từ ngân sách TW tỷ đồng 11.170 8.941 

4 Tổng chi ngân sách Nhà nước: tỷ đồng 14.160 15.229 

 - Chi đầu tư phát triển tỷ đồng 4.332 5.027 

 - Chi thường xuyên tỷ đồng 9.163 9.505 

 - Chi khác tỷ đồng 665 697 

5 Đầu tư và xây dựng:    

 Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn cả năm tỷ đồng 35.966,5 40.104,9 

 Trong đó:    
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 - Vốn Nhà nước  tỷ đồng 6.630,2 7.433,0 

 - Vốn ngoài Nhà nước tỷ đồng 24.566,3 28.744,0 

 - Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tỷ đồng 4.770,0 3.927,9 

 
Giá trị sản xuất ngành xây dựng (theo giá so 

sánh 2010) 
tỷ đồng 19.005 20.126 

6 Thương mại, dịch vụ:    

a Nội thương:    

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cả năm tỷ đồng 44.825,0 47.082,6 

b Xuất, nhập khẩu:    

 - Tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu cả năm triệu USD 1.954,6 2.112,9 

 Trong đó:    

 + Khu vực kinh tế trong nước triệu USD 756,5 811,7 

 + Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài triệu USD 1.198,1 1.301,2 

 - Tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu cả năm triệu USD 1.081,7 1.183,7 

 Trong đó:    

 + Khu vực kinh tế trong nước triệu USD 394,6 468,7 

 + Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài triệu USD 678,1 715,0 

Nguồn: Báo cáo của Cục thống kê tỉnh Nam Định năm 2019, 2020 
 

*Đánh giá chung tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2020: 

- Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, có trọng 

tâm, trọng điểm của chính quyền các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 

vẫn duy trì ổn định và phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tăng so với năm 

trước. Công tác phòng dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, chủ động, kịp thời, đồng 

bộ các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các ngành, các lĩnh vực đạt được kết quả tích cực: Sản xuất công nghiệp tuy 

không tăng cao nhưng tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát 

triển; cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh được bảo đảm; vụ lúa xuân và lúa mùa được 

mùa, bệnh dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát, chăn nuôi gia cầm phát triển, sản lượng 

thủy sản tăng khá. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển. Đời sống nhân dân ổn định, an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 
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CHƯƠNG IV: HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 

GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NAM ĐỊNH ĐẾN 2030 

 

I. HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG 

1. Tổng quan hệ thống giao thông vận tải 

Hệ thống giao thông vận tải tỉnh Nam Định bao gồm: đường bộ, đường sắt, đường 

sông và đường biển cụ thể như sau: 

- Đường bộ: 

Mạng lưới đường bộ tỉnh Nam Định đã được hình thành theo dạng đường xuyên 

tâm có đường vành đai. Các trục quốc lộ 10, 21, 21B và 38B đều đi qua trung tâm thành 

phố Nam Định; các đường tỉnh hầu hết cũng đều có hướng từ trung tâm thành phố toả ra 

các huyện, thị. Các trục liên vùng, nội tỉnh, đường GTNT kết nối với các huyện xã, thôn 

và có tỷ lệ rải mặt nhựa cao nhưng còn tồn tại như sau: 

+ Mật độ đường ô tô chưa cao: 1,8km/km2; 1,62km/1000dân; So với các tỉnh lân 

cận như Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình thì mật độ đường của Nam Định đạt mức độ 

trung bình. 

+ Chiều rộng mặt đường chủ yếu 1-2 làn xe; 

+ Hệ thống đường đô thị và nông thôn đều có quy mô nhỏ, phần lớn chưa vào cấp 

kỹ thuật; 

+ Hệ thống cầu cống còn thiếu (các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua các sông lớn đều có 

ít hoặc chưa có cầu BTCT vĩnh cửu), các cầu, cống hiện tại chưa đảm bảo tải trọng để 

phù hợp với tốc độ phát triển của phương tiện đường bộ; 

- Đường sắt: Tuyến đường sắt Bắc – Nam đi qua địa bàn tỉnh Nam Định với chiều 

dài 41.2Km với 6 nhà ga, trong đó ga Nam Định là một trong những ga trung tâm vận 

chuyển hành khách và hàng hoá thông thương giữa Nam Định và các địa phương trong 

cả nước. Tuy nhiên, chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; chưa có quy hoạch đường gom 

dọc 2 bên đường và giao cắt với đường bộ. Các nhà ga trên địa bàn tỉnh Nam Định có 

quy mô nhỏ, thiết bị bốc xếp thủ công; ga Nam Định nằm trong nội thành gây mất trất tự 

xã hội và an toàn giao thông. 

- Đường sông: tỉnh Nam Định có lợi thế về đường sông nhưng luồng tuyến chủ 

yếu dựa vào dòng chảy tự nhiên chưa được quan tâm nạo vét, chỉnh trị; hệ thống phao 

tiêu biển báo còn thiếu. Riêng cảng Nam Định cho tới nay do đô thị phát triển cảng đang 
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nằm trong nội thị, không thuận lợi việc bốc xếp hàng, đồng thời ảnh hưởng môi trường 

đô thị. Việc di dời cảng ra sông Hồng (cách hạ lưu ngã ba Hưng Long khoảng 3km, 

thuộc địa phận xã Nam Phong, Điền Xá huyện Nam Trực) đã được quy hoạch và đưa vào 

danh mục kêu gọi đầu tư bằng nguồn xã hội hóa. 

- Cảng biển: tỉnh Nam Định có bờ biển dài trên 72km, có 1 cảng biển, nhưng 

trong thời gian qua chưa có chiến lược để phát triển tiềm năng cảng biển. 

2. Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông 

2.1. Hiện trạng mạng lưới giao thông đường bộ 

 - Mạng lưới đường bộ tỉnh Nam Định đã được hình thành theo dạng đường xuyên 

tâm có đường vành đai. Các trục quốc lộ 10, 21, 21B và 38B đều đi qua trung tâm thành 

phố Nam Định; các đường tỉnh hầu hết cũng đều có hướng từ trung tâm thành phố toả ra 

các huyện, thị. 

Hiện trạng đường bộ tỉnh Nam Định 

TT Tên đường 

Tổng chiều dài Loại mặt đường 

Km % 
Nhựa, BTXM 

Đá dăm, cấp 

phối 
Gạch, đất 

Km % Km % Km % 

1 Cao tốc 20,40 1% 20,40 100% 0 0% 0 0% 

2 Quốc lộ 328,83 11% 328,83 100% 0 0% 0 0% 

3 Đường tỉnh   303,88 10% 303,88 100% 0 0% 0 0% 

4 
Đường đô 

thị 
191,50 7% 191,50 100% 0 0% 0 0% 

5 
Đường 

huyện 
414,54 14% 414,54 100% 0 0% 0 1% 

6 
Đường xã 

và liên xã 
1.690,70 57% 1.500,86 89% 153,87 9% 35,97 2% 

  Tổng cộng 2.949,85 100% 2.760,01 94% 153,87 5% 35,97 1% 

 

Ngoài ra tỉnh Nam Định còn 4.216,88km đường thôn xóm, hầu hết các tuyến có 

chiều rộng mặt đường 2-3m đã được rải nhựa và BTXM 83%. Hệ thống đường thôn xóm 

chủ yếu phục vụ các phương tiện thô sơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
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 - Cụ thể, từng tuyến giao thông quan trọng được miêu tả như sau: 

Thống kê hiện trạng đường Quốc lộ và Tỉnh lộ tỉnh Nam Định  

TT Tuyến đường Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều dài 

(km) 

I Các tuyến Quốc lộ 328,83 

1 Quốc lộ 21 Cầu Họ Thịnh Long 76,90 

a 
QL21 (Phủ Lý-Nam 

Định) 
Cầu Họ Cầu vượt Lộc Hòa 12,24 

b 
QL21 qua TP Nam Định 

(Trùng Vành đai I) 
Cầu vượt Lộc Hòa Ngã ba S2 8,98 

c QL21 (NĐ-Thịnh Long) Ngã ba S2 Thịnh Long 55,68 

2 Quốc lộ 21B Hà Nam Phà Quang Thiện 62,21 

 Đại lộ Thiên Trường Hà Nam Mỹ Lộc 4,57 

 Đại lộ Thiên Trường Mỹ Lộc QL10 3,90 

 Trùng QL10   6,47 

 
Đường Đông Nam Thành 

phố  
QL10 QL21 6,17 

 Trùng QL21   2,60 

 ĐT.488 cũ 
Cầu Vòi  

(Km155+200, QL21) 

Km202+400, QL21 

xã Hải Châu, 

huyện Hải Hậu 

37,05 

 
Cầu Thịnh Long và 

đường dẫn hai đầu cầu 
Km202+453 QL21 

Km40+700 

ĐT.490C 
2,36 

 Trùng ĐT.490C   3,16 

 Đường Chợ Gạo ĐT.490C 
Bến khách ngang 

sông Quang Thiện 
5,00 

3 Quốc Lộ 10 Cầu Tân Đệ Cầu Ninh Bình 35,84 

 Đi trùng Vành đai I Cầu Tân Đệ Cầu vượt Lộc An 12,07 

 QL10 Cầu vượt Lộc An Cầu Ninh Bình 23,77 
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TT Tuyến đường Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều dài 

(km) 

4 Quốc lộ 38B Hữu Bị Cát Đằng 24,83 

 Đoạn 1 Đê Hữu Bị Quốc lộ 10 3,26 

 Đoạn 2 Giao QL10 Ngã tư phố Cháy 17,09 

 Đoạn 3 Ngã tư phố Cháy Cát Đằng (QL10) 4,48 

5 Quốc lộ 37B Cồn Nhất Vĩnh Tứ 63,47 

 Đoạn 1 Cồn Nhất Hà Lạn 14,39 

 Đoạn 2 Cầu Hà Lạn Cầu Liễu Đề 18,44 

 Đoạn 3 Cầu Liễu Đề Thị Trấn Gôi 18,93 

 Đoạn 4 Thị trấn Gôi Ngã tư Đồng Đội 4,59 

 Đoạn 5 Ngã ba vàng Cầu Vĩnh Tứ 7,12 

6 
Đường bộ ven biển 

(đang triển khai) 

Đê biển 

xã Giao Thiện 

Đê biển 

xã Nghĩa Hải 
65,58 

 Đoạn 1 Đê biển xã Giao Thiện QL37B (xã Giao Yến) 19,29 

 Đi trùng QL37B Giao Yến Hà Lạn 5,24 

 Đoạn 3 Hà Lạn QL21 (xã Hải Xuân) 15,25 

 Đi trùng QL21 Hải Xuân QL21B (xã Hải Châu) 6,27 

 
Đi trùng QL21B (DA cầu 

Thịnh Long) 
QL21 (xã Hải Châu) 

ĐT.490C 

(xã Nghĩa Bình) 
3,09 

 Đi trùng ĐT.490C Nghĩa Bình TT. Rạng Đông 12,96 

 Đoạn 6 TT. Rạng Đông Đê sông Đáy 3,48 

II Hệ thống đường tỉnh 303,88 

1 ĐT.485 Bến Mới  Yên Thọ 16,50 

2 ĐT.485B Đê Quy Phú  Kinh Lũng 8,00 

 ĐT.485B (đang triển khai) Kinh Lũng QL21B 15,20 
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TT Tuyến đường Điểm đầu Điểm cuối 
Chiều dài 

(km) 

3 ĐT.486B Quốc lộ 21 Quốc lộ 38B 9,42 

4 ĐT.487 Đê hữu Hồng Giao QL37B 22,30 

5 ĐT.487B Giao QL21 Đê tả Đào 13,70 

6 ĐT.488 Đê biển (Giao hải) ĐT489 24,1 

7 ĐT.488B (đang triển khai) QL21 ĐT.490C 13,50 

8 ĐT.488C Giao QL.37B Bến phà Ninh Mỹ 20,00 

 ĐT.488C (đang triển khai) Bến phà Ninh Mỹ TT Rạng Đông 20,40 

9 ĐT.489 Bến phà Sa Cao 
Vườn QG 

Xuân Thủy 
42,02 

10 ĐT.489B Ngã tư Hải Hậu TT. Quất Lâm 10,00 

11 ĐT.489C Lạc Quần Bến phà Sa Cao 13,20 

12 ĐT.490B (đang triển khai) Cao Bồ TĐB Lạch Giang 46,00 

13 ĐT.490C Cầu Đò Quan 
Nam Điền  

(Nghĩa Hưng) 
53,64 

 

Cụ thể: 

+ Đường cao tốc: Tuyến cao tốc Bắc - Nam chạy qua địa bàn tỉnh Nam Định dài 

20,4km, trong đó : Đoạn Cầu Giẽ - Cao Bồ  dài 16,2km, đã đầu tư quy mô 4 làn xe; đoạn 

Cao Bồ - Mai Sơn dài 4,2km quy mô 4 làn xe với mặt cắt ngang Bm=16m; Bn=17m. 

+ Đường Quốc lộ:  

-Quốc lộ 10: Từ cầu Tân Đệ đến cầu Non Nước dài 35,84km, qua TP.Nam Định 

và 3 huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên. Tuyến đã được nâng cấp đưa vào khai thác từ 2002, 

đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng Bnền/mặt = 12/11m, đoạn qua thành phố và thị trấn đạt 

tiêu chuẩn cấp II có vỉa hè, Bnền=19(22)m, Bmặt=14m. 

-Quốc lộ 21: Từ cầu Họ đến thị trấn Thịnh Long qua TP.Nam Định và 6 huyện 

(Mỹ Lộc, Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Hải Hậu) dài 76,9km, đã được 
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đầu tư nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn cấp IV và cấp III riêng đoạn tuyến tránh thành 

phố Nam Định (S2) đạt quy mô cấp II đồng bằng, mặt thảm BTN. 

-Quốc lộ 21B (kéo dài): Từ ranh giới tỉnh Hà Nam đến bến phà Quang Thiện qua 

TP.Nam Định và 6 huyện (Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng), chiều 

dài 61,21km, đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn cấp IV và cấp III đồng 

bằng, riêng đoạn tuyến tránh thành phố Nam Định đạt quy mô cấp II đồng bằng, mặt 

thảm BTN 

-Quốc lộ 37B: Từ Phà Cồn Nhất đến cầu Vĩnh Tứ qua 6 huyện (Giao Thủy, Hải 

Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Ý Yên) dài 63,47km, đã được đầu tư nâng cấp, 

mở rộng theo tiêu chuẩn cấp IV, III đồng bằng, mặt thảm BTN. Đoạn từ ngã ba Vàng đến 

cầu Vĩnh Tứ Bm=5m thảm nhựa. 

- Quốc lộ 37C (Xác định theo Văn bản số 4376/BGTVT-KCHT ngày 24/4/2017 

của Bộ GTVT): Đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định dài khoảng 21.07Km, điểm đầu tại 

nút giao QL37B (Km90+350/QL37B) thuộc địa phận xã Yên Cường huyện Ý Yên, điểm 

cuối vượt sông Đáy (theo hướng ĐT485) sang Ninh Bình. Hiện nay, tuyến đã được đầu 

tư nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng. 

-Quốc lộ 38B: Từ Trạm bơm Hữu Bị đến ngã ba Cát Đằng (QL10) dài 24,83 km 

(qua TP.Nam Định và 3 huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản và Ý Yên đã được nâng cấp, cải tạo quy 

mô cấp IV đồng bằng Bmặt=8m, mặt thảm BTN. 

Hiện tại cầu Bến Mới vượt sông Đáy chưa được xây dựng nên tuyến tạm thời đi 

theo hướng từ ngã tư Phố Cháy theo ĐT.485 đến ngã ba Cát Đằng (QL10) chiều dài 

4,3Km, quy mô cấp IV đồng bằng. Khi cầu Bến Mới được xây dựng, đoạn tuyến này sẽ 

chuyển sang QL.37C (dự kiến). 

-Tuyến đường bộ ven biển: Đoạn qua địa phận Nam Định có chiều dài 65,8km, 

đang triển khai thi công với quy mô toàn tuyến đạt cấp III đồng bằng, mặt đường thảm 

BTN, kết nối với đường bộ ven biển qua 2 tỉnh Thái Bình và Ninh Bình. 

+ Đường tỉnh: 

-Đường tỉnh 485: Gồm đoạn từ Phố Cháy đến Yên Thọ và đoạn từ Phố Cháy – 

Bến Mới, chiều dài 16,5km mới được nâng cấp, cải tạo đạt cấp V đồng bằng, 

Bmặt=5,5m, mặt thảm BTN. 

-Đường tỉnh 485B (vành đai II): Điểm đầu giao với đê Quy Phú (QL21 cũ), điểm 

cuối giao QL21B. Hiện nay, đoạn từ QL21 cũ đến bến phà Kinh Lũng  (đường Vàng của 
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huyện Nam Trực) dài 8Km, đã được đầu tư nâng cấp đạt quy mô cấp IV đồng bằng, mặt 

thảm BTN. Đoạn còn lại từ QL21B đến phà Kinh Lũng dài 15,5km đang triển khai với 

quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt thảm BTN. 

-Đường tỉnh 486B: Từ QL.21 đến QL.38B (ngã tư Đồng Đội), chiều dài 9,42km 

đã được nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt thảm BTN. 

-Đường tỉnh 487: Điểm đầu tại đê hữu Hồng, thuộc địa phận xã Trực Chính, 

huyện Trực Ninh, điểm cuối giao với QL37B tại địa phận xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa 

Hưng, chiều dài toàn tuyến khoảng 22,3Km. Hiện nay, tuyến đang được nâng cấp, cải tạo 

đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng (Bm=8m; Bn=9m), riêng đoạn đầu tuyến dài khoảng 

4Km quy mô đường cấp V (Bm=5,5m; Bn=7,5m), toàn bộ tuyến mặt đường thảm BTN. 

-Đường tỉnh 487B: Điểm đầu tại cầu Khâm QL21, theo đê Quy Phú, đường Trắng 

huyện Nam Trực, cắt qua ĐT490C và kết thúc tại đê tả Đào, xã Nghĩa Đồng, huyện 

Nghĩa Hưng. Chiều dài tuyến khoảng 14,5km, đã hoàn thành với quy mô đường cấp IV 

đồng bằng. 

- Đường tỉnh 488: Điểm đầu tại cầu Tiền Lang, đê biển xã Giao Hải, huyện Giao 

Thủy, theo đường huyện Tiến Hải cắt ĐT489 tại dốc Hoành Nha, sau đó đi trùng ĐT489 

đến dốc Ngô Đồng, tiếp tục đi theo đường huyện 50 và kết thúc tại ĐT489, xã Xuân 

Hồng, huyện Xuân Trường. Chiều dài tuyến khoảng 24,1km. Quy hoạch đến năm 2020 

đạt cấp IV đồng bằng, đến năm 2030 đạt cấp III đồng bằng. 

-Đường tỉnh 488B: Hiện tại, đoạn tuyến mới tránh TT.Cát Thành dài 6,2km đang 

triển khai xây dựng mới với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt đường thảm BTN. 

Đoạn còn lại đến ĐT.490C dài 7,2km đang triển khai nâng cấp từ quy mô đường cấp V 

lên cấp IV đồng bằng, mặt đường thảm BTN. 

-Đường tỉnh 488C: Từ QL37B đến ĐT.490C chiều dài 20Km, đã được nâng cấp, 

cải tạo đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt thảm BTN. Đoạn từ ĐT.490C đến TT Rạng Đông dài 

20,4km đang triển khai thảm BTN toàn bộ mặt đường với quy mô đường cấp IV đồng 

bằng. 

-Đường tỉnh 489: Từ phà Sa Cao đến Vườn Quốc gia Xuân Thủy, chiều dài 

42,02km. Hiện trạng tuyến được nâng cấp đạt Bn=9m; Bm=6-8m, mặt thảm BTN. Riêng 

đoạn từ cống số 10 đến dốc chợ Đê, đê Giao An - Nhà môi trường Bn=6,5m; Bm=3,5-

5m, mặt láng nhựa.  
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-Đường tỉnh 489B: Từ ngã tư Hải Vân QL21 (Km176+950 QL21) đến TT.Quất 

Lâm dài 9,52km, tuyến thuộc địa bàn 2 huyện Hải Hậu và Giao Thuỷ. Tuyến đã được 

nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt thảm BTN. 

-Đường tỉnh 489C: Từ điểm đầu giao QL21 (cầu Lạc Quần) đến đê hữu Hồng 

(cầu Sa Cao), chiều dài 13,2Km đã hoàn thành với quy mô đường cấp III đồng bằng 

Bn/m=12/11m; mặt đường thảm BTN. 

-Đường tỉnh 490B: (Đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định 

với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình): Từ nút giao Cao Bồ thuộc địa phận xã Yên 

Bằng, huyện Ý Yên, điểm cuối  trạm đèn biển Lạch Giang, địa phận xã Nghĩa Phúc, 

huyện Nghĩa Hưng. Chiều dài tuyến là 46Km, đang triển khai thi công giai đoạn 1. 

-Đường tỉnh 490C: Từ cầu Đò Quan đến Nam Điền dài 56,58 km đi qua địa bàn 

TP. Nam Định và 3 huyện (Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng). Toàn tuyến đã được đầu 

tư nâng cấp, mở rộng, mặt thảm BTN, trong đó : 

 + Đoạn Đò Quan -  QL21: theo tiêu chuẩn đường đô thị Bn=16,5m; Bm=10,5m.  

 + Đoạn QL21 - Nam Điền : theo tiêu chuẩn cấp IV, III đồng bằng. 

- Đường GTNT: 

 Đường GTNT bao gồm đường huyện, đường xã và đường thôn xóm. Tính đến 

năm 2020 tổng chiều dài đường GTNT là 6.322,12km, trong đó đường huyện 414,54km, 

đường xã - liên xã 1.690,7km và đường thôn xóm 4.216,88km được phân theo loại mặt 

đường như sau: 

  + Mặt đường nhựa, BTXM: dài 5.429,02km chiếm 85,87%; 

  + Mặt đường đá dăm, cấp phối: dài 559,34km chiếm 8,85%; 

  + Mặt đường gạch, đất: dài 333,76 km chiếm 5,27%. 

 - Về mạng đường: mạng đường GTNT tỉnh Nam Định phân bố tương đối đều. 

Tuy nhiên, mật độ đường huyện và đường xã ở các huyện gần trung tâm thành phố có 

mật độ cao hơn các huyện vùng ven biển, ngược lại mật độ đường thôn xóm ở các huyện 

vùng ven biển cao hơn các huyện vùng gần trung tâm thành phố. 

 - Về chất lượng đường: Hầu hết đường huyện, đường xã hiện nay đạt tiêu chuẩn 

cấp V trở xuống. Thời gian vừa qua UBND tỉnh Nam Định đã và đang tập trung nguồn 

lực để cải tạo, nâng cấp một số đường huyện, đường liên xã đạt quy mô tối thiểu đường 

cấp V đồng bằng, như các dự án đang được đầu tư và triển khai: đường Tân Khánh – 

Liên Bảo, đường Khả Chính – Bối Xuyên, đường Thịnh Thắng, đường Nam Ninh Hải.... 
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 - Về hệ thống cầu, cống trên đường huyện và đường xã còn thiếu, các cầu hiện 

nay đều có khổ hẹp, tải trọng thấp, không đáp ứng nhu cầu vận tải; hệ thống cầu cống 

trên đường thôn xóm chủ yếu là cầu có tải trọng thấp, khổ hẹp 2-3m phục vụ các phương 

tiện thô sơ.  

Bảng tổng hợp đường huyện 

TT Tên Huyện 
Số 

tuyến 

Chiều dài 

(Km) 

Loại mặt đường 

Nhựa, 

BTXM 

Cấp 

phối 

Gạch, 

đất 

 Đường huyện   414,54 414,54 0 0 

1 Huyện Vụ Bản 5 41,26 41,26 0 0 

2 Huyện Ý Yên 4 47,60 47,60 0 0 

3 Huyện Mỹ Lộc 10 46,03 46,03 0 0 

4 Huyện Nam Trực 10 65,84 65,84 0 0 

5 Huyện Nghĩa Hưng 11 63,16 63,16 0 0 

6 Huyện Trực Ninh 4 20,30 20,30 0 0 

7 Huyện Xuân Trường 4 32,60 32,60 0 0 

8 Huyện Hải Hậu 8 78,75 78,75 0 0 

9 Huyện Giao Thuỷ 2 19,00 19,00 0 0 

 

Bảng tổng hợp đường xã-liên xã 

TT Tên Huyện Số xã 
Chiều dài 

(Km) 

Loại mặt đường 

Nhựa, 

BTXM 

Đá dăm, 

cấp phối 

Gạch, 

đất 

 

Đường xã và liên 

xã   
1.690,70 1.500,86 153,87 35,97 

1 Huyện Vụ Bản 18 167,82 137,95 0 29,80 

2 Huyện Ý Yên 32 211,37 203,44 7,93 0 

3 Huyện Mỹ Lộc 11 67,67 44,52 21,95 1,20 

4 Huyện Nam Trực 20 164,67 135,22 24,55 4,90 
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5 Huyện Nghĩa Hưng 25 165,60 138,97 26,63 0 

6 Huyện Trực Ninh 21 170,41 148,01 22,40 0 

7 
Huyện Xuân 

Trường 
20 208,80 202,60 6,20 0 

8 Huyện Hải Hậu 35 222,00 222,00 0 0 

9 Huyện Giao Thuỷ 22 306,27 262,06 44,21 0 

10 
Thành phố Nam 

Định 
25 6,10 6,10 0 0 

 

Bảng tổng hợp đường thôn xóm 

TT Tên Huyện Số xã 
Chiều 

dài (Km) 

Loại mặt đường 

Nhựa, 

BTXM 

Đá dăm, 

cấp phối 

Gạch, 

đất 

 Đường thôn xóm   4216,88 3519,82 405,47 262,35 

1 Huyện Vụ Bản 18 418,00 373,00 0 44,90 

2 Huyện Ý Yên 32 591,47 428,56 162,91 0 

3 Huyện Mỹ Lộc 11 163,95 151,24 2,40 6,91 

4 Huyện Nam Trực 20 644,53 363,18 56,30 225,00 

5 Huyện Nghĩa Hưng 25 422,74 418,76 4,58 0 

6 Huyện Trực Ninh 21 573,64 495,64 78,00 0 

7 Huyện Xuân Trường 20 256,19 240,54 15,65 0 

8 Huyện Hải Hậu 27 450,00 450,00 0 0 

9 Huyện Giao Thuỷ 35 676,82 581,19 84,33 11,30 

10 
Thành phố Nam 

Định 
25 19,70 18,40 1,30 0 

 

- Đường đô thị và đường khu công nghiệp: 

+ Tổng chiều dài đường đô thị tuyến chính là 191,5km và 31,23km đường khu 

công nghiệp đã được rải nhựa nhưng hầu hết các tuyến đường đều có quy mô nhỏ, mặt 
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đường hẹp (hầu hết các tuyến đường đô thị trong phố cũ đều có chiều rộng mặt đường ≤ 

2 làn xe) và thiếu vỉa hè, đèn chiếu sáng, dải phân cách; chất lượng mặt đường và hệ 

thống thoát nước chưa tốt. 

Bảng tổng hợp đường đô thị và đường khu công nghiệp 

TT Tên đường Tuyến phố 

Chiều 

dài 

(Km) 

Kết cấu mặt đường  

Nhựa, 

BTXM 

Cấp 

phối 
Đất 

A Đường đô thị  191,50 191,50   

1 
Đường thành phố đã đặt 

tên 
344 đường phố 185,75 185,75   

2 
Đường thành phố chưa 

đặt tên 
18 đường phố 5,75 5,75     

B Đường khu công nghiệp  33,35 33,35     

1 Khu Công nghiệp Hoà Xá 13 tuyến 16,25 16,30     

2 
Khu Công nghiệp 

Mỹ Trung 
12 tuyến 8,60 8,60     

3 
Khu Công nghiệp 

Bảo Minh 
9 tuyến 8,50 8,50     

 

2.2. Hiện trạng giao thông đường sắt 

- Tuyến đường sắt Bắc Nam dài 1.726km, qua 22 tỉnh, thành phố có tiêu chuẩn kỹ 

thuật là đường đơn khổ rộng 1000mm. Đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Tỉnh Nam Định có 

chiều dài 41,2km với 6 ga hành khách và hàng hóa thuộc các huyện Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý 

Yên và Thành phố Nam Định, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách của 

tỉnh đến thủ đô Hà Nội, các tỉnh Miền Trung, miền Nam và kết nối với với các tuyến 

đường sắt khác. 

- Các ga thuộc địa phận tỉnh là: Cầu Họ, Đặng Xá, Nam Định, Trình Xuyên, Gôi, 

Cát Đằng đều là ga dọc đường có quy mô nhỏ, nhà ga đều thuộc loại bán vĩnh cửu (trừ ga 

Nam Định), được thống kê cụ thể trong bảng sau. 



QUY HOẠCH TUYẾN ĐƯỜNG GOM HAI BÊN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC – NAM; TUYẾN ĐƯỜNG BỘ MỚI TP. 

NAM ĐỊNH – ĐƯỜNG TRỤC PHÁT TRIỂN KT BIỂN (TUYẾN TRÁNH GIẢM TẢI QL.10) VÀ TUYẾN NHÁNH 

 

 Trang 34 
 

Hiện trạng các ga tại tỉnh Nam Định 

TT Tên ga Lý trình 
Số 

đường 

Nhà ga Sân ga 

Diện tích 

(m2) 
Cấp 

Diện tích 

(m2) 
Cấp 

1 Ga Cầu Họ 72+100 3 324 BVC 280 BCV 

2 Ga Đặng Xá 81+000 3 168 BVC 280 BCV 

3 Ga Nam Định 86+760 9 1150 VC 4292 VC 

4 Ga Núi Gôi 100+800 3 540 BCV 600 VC 

5 Ga Trình Xuyên       BVC 1990 BVC 

6 Ga Cát Đằng 107+620 2 162 BVC 300 BVC 

 

2.3. Hiện trạng giao thông đường thủy nội địa 

- Trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài sông và kênh của tỉnh Nam Định là 536km 

(không kể 1.130km kênh nội đồng), trong đó Trung ương quản lý 253,5km và kênh Quần 

Liêu dài 3,5km, địa phương quản lý 279km. 

- Các đoạn sông Trung ương quản lý là sông Hồng, sông Đào Nam Định, sông 

Ninh Cơ, sông Đáy, kênh Quần Liêu đều nằm trên các tuyến vận tải chính của Đồng 

bằng Bắc Bộ như: 

+ Lạch Giang - Hà Nội (sông Hồng, sông Ninh Cơ) 

+ Quảng Ninh - Ninh Bình (Sông Đào Nam Định) 

+ Cửa Đáy - Ninh Bình (Sông Đáy) 

- Các sông địa phương quản lý hầu hết có các cống ngăn mặn của thủy lợi nên hạn 

chế tĩnh không đối với loại tàu > 50T, những sông này chủ yếu phục vụ vận tải cự ly 

ngắn trong từng huyện. 

- Luồng hàng chủ yếu đi đến Nam Định: Phục vụ cho công nghiệp bao gồm: dệt 

may, cơ khí và vật liệu xây dựng 

+ Than: Quảng Ninh - Nam Định phục vụ sản xuất VLXD 

+ Hàng nhập: Cảng Hải Phòng - Nam Định phục vụ CN dệt 

+ Sắt thép: Hải Phòng, Thái Nguyên - Nam Định 

+ Cát xây dựng: Thanh Hóa - Nam Định 

+ Gạo: Nam Định - Hải Phòng (xuất khẩu) và các tỉnh miền Bắc 

+ Xi măng: Bút Sơn, Hoàng Thạch - Nam Định 

+ Phân bón: Hải Phòng - Nam Định 
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2.4. Cảng biển 

Nam Định có 03 bến cảng: Bến cảng Hải Thịnh, bến cảng cá Ninh Cơ và Bến cảng 

quân sự Thịnh Long . 

- Bến cảng Hải Thịnh : 

Cảng Hải Thịnh được xây dựng từ năm 1995 phục vụ hàng hóa xuất nhập khẩu của 

tỉnh Hà Nam Ninh cũ và hàng hóa trao đổi Bắc - Nam trên tuyến vận tải ven biển nội địa. 

Tổng diện tích mặt bằng rộng 5,5ha với 2 cầu tàu dài 200m, kho kín rộng 900m2 và bãi 

xếp dỡ, có thể cho tàu 400-2.000T cập bến xếp dỡ hàng hóa. Năng lực thông qua cảng 

30vạn tấn/năm. Tuy nhiên, từ khi đưa vào khai thác cảng Hải Thịnh chưa phát huy được 

hiệu quả, hầu như không có hàng hóa vào cảng. Khu vực cảng Hải Thịnh chủ yếu sử 

dụng làm bãi để vật liệu xây dựng. 

- Bến cảng cá Ninh Cơ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông quản lý 

+ Cầu cảng: 01 cầu dài 190m 

+ Hàng hóa thông qua cảng: Có khả năng bốc xếp hàng tổng hợp. 

- Bến cảng Quân Sự Thịnh Long do Bộ Quốc Phòng quản lý 

+ Cầu cảng: 01 cầu cảng (chiều dài 30m) 

+ Hàng hóa thông qua cảng: Có khả năng bốc xếp bao kiện, hàng rời 

(than). Năng lực thông qua cảng khoảng 0,3 triệu tấn/năm. 

2.5. Hiện trạng quỹ đất dành cho CSHT giao thông tỉnh Nam Định 

- Đường bộ 

Hiện trạng quỹ đất cho giao thông đường bộ được thống kê trên cơ sở hiện trạng 

mạng lưới giao thông đường bộ hiện tại. 

Tổng hợp diện tích đất đường bộ tỉnh Nam Định 

TT Tên đường 
Tổng chiều dài Diện tích đường 

Km % ha % 

1 Cao tốc 20,40 1% 76,68 3,46% 

2 Quốc lộ 328,83 9% 365,25 16,48% 

3 Đường tỉnh   303,88 7% 201,48 9,09% 

4 Đường đô thị 191,50 6% 321,97 14,53% 

5 Đường huyện 414,54 15% 321,38 14,50% 

6 Đường xã và liên xã 1.690,70 61% 929,89 41,95% 

  Tổng cộng 2.949,85 100% 2.216,66 100,00% 

Ghi chú: không bao gồm quỹ đất dành cho hành lang an toàn đường bộ quy định trong 

Nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ngày 28/12/2018. 
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Nếu tính cả diện tích đất giao thông của đường thôn, xóm toàn tỉnh là khoảng 

1.686,7ha tương đương tổng chiều dài 4216.88km. Như vậy, tổng diện tích cho giao 

thông đường bộ toàn tỉnh khoảng 3.903,43ha. Nếu tính cả quỹ đất dành cho hành lang an 

toàn đường bộ quy định trong Nghị định ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc quy định về 

Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (từ điều 15 đến điều 21) thì diện 

tích đất cho giao thông đường bộ Nam Định sẽ chiếm 8.005,57ha. 

- Đường sắt 

Diện tích chiếm đất của đường sắt gồm diện tích nền đường sắt trên đoạn đường 

sắt Thống nhất trong địa phận tỉnh Nam Định, hành lang an toàn đường sắt và diện tích 

đất đai của các ga hàng hoá, hành khách. 

Diện tích đất cho đường sắt tỉnh Nam Định 

               Đv: ha 

Diện tích  

đường sắt 

Hành lang 

AT 

Diện tích 

nhà ga 

Diện tích  

sân ga 

Tổng 

diện tích đất 

4,12 58,8 0,33 0,77 64,02 

 

c) Cảng biển 

Tỉnh Nam Định có cảng biển Hải Thịnh với diện tích chiếm đất là: S=5,5ha  

d) Đường sông 

Cảng sông Nam Định do Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam quản lý có tổng diện 

tích sử dụng là: S=7,1ha. Ngoài ra tỉnh Nam Định có 284 bến thủy nội địa với tổng diện 

tích S = 182,33ha; 22 cảng, S = 39,4 ha. 

Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất CSHT ngành GTVT Nam Định 

TT Hạng mục Diện tích (ha) Tỷ lệ %  

1 Đất đường bộ (đất thôn xóm và bến xe) 3.903,43 92,90% 

2 Đất đường sắt 64,02 1,52% 

3 Đất đường biển 5,50 0,13% 

4 Đất đường sông và bến bãi 228,83 5,45% 

 Tổng cộng 4.201,78 100% 

Ghi chú: không bao gồm quỹ đất dành cho hành lang an toàn đường bộ quy định trong 

Nghị định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ngày 28/12/2018. 
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II. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NAM ĐỊNH 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

 - Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định định hướng đến năm 

2030 tuân theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 2693/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 

của UBND tỉnh Nam Định; Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 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 TL489C, tuyến đường bộ ven biển trong quy hoạch phát triển giao thông 

đường bộ tỉnh đến năm 2030. Ngoài ra, TVTK có đề cập thêm các dự án và công trình 

đang triển khai hoặc đã hoàn thành trong giai đoạn 2017-2021. Cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu: 

 - 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; 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. 

 - Kết nối đô thị vùng với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông bền vững. 

 * Về vận tải 

 + Thỏa mãn nhu cầu vận tải đa dạng của xã hội đảm bảo chất lượng ngày càng 

cao, giá thành hợp lý; kiềm chế tiến tới giảm sự gia tăng tai nạn giao thông và hạn chế ô 

nhiễm môi trường.  

 + Đến năm 2030, vận chuyển được 140 triệu tấn hàng và 68 triệu hành khách trên 

năm đối với vận tải đường bộ và 22 triệu tấn.km hàng hóa đối với vận tải đường thủy. 

 - Về kết cấu hạ tầng giao thông vận tải 

 * Đường bộ: Toàn bộ hệ thống quốc lộ và đường tỉnh phải được đưa vào đúng 

cấp kỹ thuật; mở rộng và xây dựng mới các quốc lộ có nhu cầu vận tải lớn; xây dựng hệ 

thống đường bộ cao tốc trên các hành lang vận tải quan trọng. Các tuyến đường bộ đối 

ngoại đạt tiêu chuẩn kỹ thuật của đường bộ khu vực. Cụ thể: 

Mạng đường bộ tỉnh đến năm 2030 bao gồm 3 đường vành đai thành phố, 7 tuyến 

quốc lộ và 3 tuyến đường cao tốc và 1 tuyến đường bộ ven biển, 1 tuyến đường bộ mới 

Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển; 13 tuyến đường tỉnh và các đường GTNT 

với các tiêu chuẩn kỹ thuật như sau: 

+ Các tuyến cao tốc: đạt 4 - 6 làn xe. 
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+ Các tuyến đường đô thị được xây dựng theo quy hoạch đô thị được duyệt phấn 

đấu dành quỹ đất cho xây dựng hạ tầng giao thông đường bộ đô thị đạt bình quân 16 - 

26% so với quỹ đất xây dựng tại các đô thị. 

+ Các tuyến vành đai đạt tiêu chuẩn cấp II, III và đô thị, trải nhựa 100%. 

+ Các trục hướng tâm chính và các trục quan trọng như: QL21, QL10, QL38B; 

QL37B, QL21B; ĐT490C tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, trải nhựa 100%. 

+ Tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển được quy 

hoạch quy mô đường cấp I đồng bằng, gồm 6 làn xe cơ giới, GPC giữa rộng 7m (Hiện 

nay tuyến đang được nghiên cứu đầu tư xây dựng). Tuyến đường bộ ven biển điều chỉnh 

nâng cấp quy hoạch từ cấp III lên thành cấp II đồng bằng (quy mô 4 làn xe cơ giới). 

+ Các đường tỉnh lộ còn lại tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, trải nhựa 

100%. Riêng tuyến đường TL489C, đây là tuyến đường tương lai sẽ kết nối với tỉnh Thái 

Bình qua cầu trên sông Hồng, hướng đi các tỉnh từ Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, 

Hải Phòng, quy hoạch cấp II đồng bằng, gồm 4 làn xe cơ giới Bn=21.5-24m. 

+ Các đường huyện lộ đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp IV đồng bằng, trải nhựa 100%. 

+ Hệ thống cầu, cống trên các quốc lộ và đường tỉnh được xây dựng vĩnh cửu 

100%, tải trọng thiết kế HL93 theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05 

 * Đường sắt:  

 - Hoàn thành cải tạo, nâng cấp các tuyến đường sắt hiện có đạt cấp tiêu chuẩn kỹ 

thuật đường sắt quốc gia và khu vực; dành quỹ đất phát triển xây dựng mới tuyến đường 

sắt cao tốc Bắc – Nam, tuyến đường sắt Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng- Quảng Ninh 

và tuyến Nam Định - Thịnh Long và khu kinh tế Ninh Cơ 

      - Thực hiện Kế hoạch 77/KH-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh về thực 

hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật 

tự hành lang An toàn giao thông đường bộ, đường sắt.  

     - Làm đường gom dọc theo đường sắt, xóa bỏ đường dân sinh. 

 * Đường biển: Đầu tư phát triển đồng bộ bến cảng và luồng vào cảng; tiếp nhận 

tàu trọng tải lớn, các tàu container thế hệ mới; xây dựng các cảng chuyên dùng, các cảng 

hành khách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. xây dựng cảng tổng hợp mới ở khu 

vực Hải Thịnh, Nghĩa Hưng, phục vụ khu kinh tế Ninh Cơ và Khu công nghiệp Rạng 

Đông. 
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 * Đường thủy nội địa: Hoàn thành nâng cấp hệ thống đường sông chính đạt cấp 

kỹ thuật quy định; tập trung cải tạo, chỉnh trị một số đoạn tuyến quan trọng; tăng chiều 

dài các đoạn, tuyến sông được quản lý khai thác. Đầu tư chiều sâu, nâng cấp và xây dựng 

mới các cảng đầu mối, bến hàng hoá và hành khách. Xây dựng cảng Nam Định mới trên 

sông Hồng. 

 * Giao thông đô thị: Tăng quỹ đất để xây dựng hạ tầng giao thông tại các đô thị, 

bao gồm giao thông động và giao thông tĩnh; đến năm 2020 đất dành cho giao thông 

thành phố Nam Định - Đô thị loại I đạt 23-25%, các đô thị còn lại đạt 16-20%, trong đó 

giao thông tĩnh đạt 5-7%. Mật độ bình quân đường giao thông tại các khu vực trung tâm 

đạt từ 6 đến 8 Km/Km2, các khu vực khác đạt từ 3 đến 5 Km/Km2. 

 * Giao thông nông thôn: Phát triển đường giao thông nông thôn theo Quyết định 

1509/QĐ-BGTVT ngày 8/7/2011 về việc phê duyệt chiến lược phát triển giao thông 

nông thôn Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030 đảm bảo hoàn thiện cơ bản mạng lưới 

kết cấu hạ tầng Giao thông nông thôn, 100% đường huyện, đường xã được vào cấp kỹ 

thuật; được nhựa hóa hoặc bê tông hóa và được bảo trì theo kế hoạch; 100% đường thôn 

xóm được cứng hóa, đạt tối thiểu loại A. 

2. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 

2.1. Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ  

Với quan điểm xây dựng tỉnh Nam Định thành trung tâm vùng Nam đồng bằng 

sông Hồng cần hình thành mạng lưới đường bộ tỉnh Nam Định theo dạng đường xuyên 

tâm có đường vành đai để kết nối với các tỉnh lân cận. Việc quy hoạch đường bộ sẽ 

nghiên cứu phát triển hoàn thiện các đường vành bao quanh thành phố Nam Định và các 

trục quốc lộ, đường tỉnh... hướng vào trung tâm thành phố tạo thành mạng lưới giao 

thông liên hoàn và giảm thời gian vận tải giữa các huyện trong tỉnh, các tỉnh trong vùng. 

2.1.1. Đường vành đai 

 Đến năm 2030, xây dựng 3 đường vành đai bao quanh thành phố Nam Định để 

liên kết các trục hướng tâm và trung tâm huyện, cụ thể như sau: 

a. Đường vành đai I:  

- Tuyến có chiều dài 25 Km: Bao gồm đoạn tuyến Quốc lộ 10 (từ cầu Tân Đệ đến 

cầu Lộc An), đoạn tuyến Quốc lộ 21 tránh qua thành phố Nam Định (đường Lê Đức 

Thọ), đoạn tuyến QL.21B (đường Đông Nam và cầu Tân Phong vượt sông Đào nối vào 

đường Đông Bắc thành phố Nam Định tới Quốc lộ 10), tạo thành một vành đai khép kín.  
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- Giai đoạn năm 2020-2030 đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị chủ yếu, mặt 

cắt ngang gồm 6 làn xe cơ giới (6x3,75m). Tổng bề rộng nền đường Bn=67m. 

b. Đường vành đai II (ĐT485B): 

- Điểm đầu tuyến tại ngã ba giao với đê Quy Phú (QL21 cũ) thuộc xã Nam Hồng 

huyện Nam Trực , tuyến đường Vàng vượt qua sông Đào tại khu vực bến phà Kĩa (Vụ 

Bản) - Kinh Lũng (Nam Trực), tiếp đó tuyến đi theo tuyến mới trên cơ sở đường giao 

thông nông thôn tới QL21B, tuyến dài khoảng 21Km. 

- Quy hoạch đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng. Giai đoạn 2020-2030 

nâng cấp tối thiểu đạt quy mô cấp III đồng bằng. 

Hiện nay đoạn tuyến từ QL21B đến Kinh Lũng dài 15,2km đang triển khai thi 

công với quy mô đường cấp III đồng bằng, thảm BTN. 

c. Đường vành đai III :  

Tuyến hình thành trên cơ sở QL37B đoạn từ phà Cồn Nhất, huyện Giao Thuỷ đến 

ngã tư Đồng Đội và ĐT486B. Quy hoạch toàn tuyến đến năm 2030 tối thiểu đạt quy mô 

cấp III đồng bằng.  

2.1.2. Quốc lộ:  

  a. Quốc lộ 10: từ cầu Tân Đệ (Km99+780) đến cầu Ninh Bình (Km135+727) dài 

35,84Km. Quy hoạch toàn tuyến đạt cấp III đồng bằng Bnền = 12m, Bmặt = 11m. Riêng 

đoạn qua thành phố Nam Định dài 9,6Km theo quy hoạch thành phố có xây dựng hoàn 

chỉnh hệ thống đường gom hai bên. 

  b. Quốc lộ 21: Từ Cầu Họ đến Thịnh Long quy hoạch toàn tuyến tối thiểu đạt cấp 

III đồng bằng, riêng các đoạn qua đô thị tuân theo quy hoạch đô thị được duyệt: 

+  Đoạn qua thị trấn Mỹ Lộc Bmặt = 14m. 

+  Đoạn tuyến tránh thành phố Nam Định (đường Lê Đức Thọ) theo quy hoạch 

thành phố có xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường gom hai bên. 

c. Quốc lộ 21B: Từ ranh giới tỉnh Hà Nam đến bến phà Quang Thiện qua TP.Nam 

Định và 6 huyện (Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng), chiều dài 

61,21km. Quy hoạch toàn tuyến tối thiểu đạt cấp III đồng bằng, riêng các đoạn qua đô thị 

tuân theo quy hoạch đô thị. Nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường gom hai 

bên đường Võ Nguyên Giáp và đường Đông Nam TP Nam Định 

d. Quốc lộ 37B: Từ phà Cồn Nhất (Km65+771) đến cầu Vĩnh Tứ  qua 6 huyện 

(Giao Thủy, Hải Hậu, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Ý Yên) dài 64,69km. Quy hoạch 
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toàn tuyến đến năm 2030 tối thiểu đạt cấp III đồng bằng, đoạn qua đô thị theo quy mô 

mặt cắt được quy hoạch đô thị. Nghiên cứu nắn chỉnh hướng tuyến đoạn tránh Phủ Dầy 

và đoạn đi trùng đê tả Đáy (đê Tam Tòa), thị trấn Liễu Đề huyện Nghĩa Hưng. Khi hoàn 

thiện tuyến tránh Phủ Dầy thì chuyển đoạn tuyến QL37B cũ về đường tỉnh 486B. 

e. Quốc lộ 38B: Từ Trạm bơm Hữu Bị đến cầu Bến Mới (vượt sông Đáy),chiều 

dài 25,2Km. Quy hoạch toàn tuyến đến năm 2030 tối thiểu đạt quy mô cấp III đồng bằng.  

 - Điều chỉnh hướng tuyến : 

+ Nắn chỉnh tuyến tránh đền Trần đoạn theo hướng từ xã Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà 

Nam đến QL21B, TP Nam Định (cách nút giao BigC khoảng 0,5Km). 

+ Khi hoàn thành cầu Bến Mới sẽ chuyển đoạn đường ĐT485 mượn từ ngã tư Phố 

Cháy đến ngã ba Cát Đằng (QL10) chiều dài 4,3Km về QL37C (theo văn bản số 

4376/BGTVT-KCHT ngày 24/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải). 

- Sau khi thi công hoàn chỉnh các đoạn nắn tuyến, các đoạn tuyến cũ sẽ bàn giao 

về địa phương quản lý. 

f. Quốc lộ 37C:  

- Tuyến đường có chiều dài khoảng 78,26Km, đi qua ba tỉnh Nam Định, Ninh 

Bình, Hòa Bình kết nối QL.10, QL.37B, QL38B, QL1, đường cao tốc Giẽ - Ninh Bình 

với đường Hồ Chí Minh. Đoạn đi qua địa phận tỉnh Nam Định có điểm đầu tại nút giao 

với QL.37B (Km90+350/QL37B), xã Yên Cường, huyện Ý Yên, đi theo huyện 57B, 

QL10, QL38B (Cát Đằng - Phố Cháy) sau đó theo ĐT485 đến ngã tư Phủ Cầu tuyến đi 

thẳng đến Âu Cổ Đam và vượt sông Đáy sang Ninh Bình. Chiều dài đoạn thuộc tỉnh Nam 

Định dài khoảng 21,07Km, theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ 

tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050, quy hoạch tuyến QL37C theo quy mô đường cấp IV đồng bằng (Bm=8m; 

Bn=9m). 

g. Quốc lộ 39B (dự kiến theo Văn bản số 2461/BGTVT-KCHT ngày 10/3/2017 

của Bộ Giao thông vận tải) 

- Tuyến đường có chiều dài khoảng 89,2Km, đi qua ba tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, 

Nam Định, bắt đầu tại nút giao QL38 (Km47+500) thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, kết 

thúc tại QL21 (Km174+100 cầu Lạc Quần). Đoạn đi qua địa phận tỉnh Nam Định có 

điểm đầu tại cầu Sa Cao - Thái Hạc (cách bến phà Sa Cao - Thái Hạc cũ khoảng 1,5km 

về phía hạ lưu) tuyến theo đường tỉnh 489C đến nút giao QL21 (Km174+100 cầu Lạc 
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Quần), chiều dài 13,2km. Quy hoạch đạt cấp II đồng bằng, quy mô 4 làn xe cơ giới, có 

GPC giữa rộng 3m (Bn=21.5-24m). 

Hiện nay TL489C đoạn từ cầu Lạc Quần đến phà Sa Cao dài 13,2km đã hoàn 

thành với quy mô đường cấp III đồng bằng, thảm BTN. 

h. Tuyến đường bộ ven biển: 

- Thực hiện theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam và Văn bản 

số 2409/TTg-KTN ngày 24/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai tuyến 

đường bộ ven biển đoạn Quảng Ninh - Thanh Hóa. Đoạn qua địa phận Nam Định có 

chiều dài 65,58km, quy hoạch toàn tuyến đạt cấp II đồng bằng (gồm 4 làn xe cơ giới 

Bn=21.5 – 24m). 

Hiện nay tuyến đang được triển khai thi công với quy mô đường cấp III đồng 

bằng, thảm BTN. 

g. Tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển 

- Tuyến đường bộ mới gồm tuyến chính và hai tuyến nhánh. Trong đó tuyến chính 

Nam Định – LẠc Quần – Đường bộ ven biển dài 28.7Km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng 

bằng (gồm 2 đoạn: đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến Ql21B dài khoảng 4.5Km nằm trong 

quy hoạch chung của TP Nam Định, quy mô 8 làn xe, tổng mặt cắt ngang 63.5m; đoạn 

còn lại từ Ql21B đến Đường bộ ven biển dài khoảng 24.2Km, quy mô 6 làn xe, tổng mặt 

cắt ngang đường 31.5-36.5m, với phạm vi GPMB khoảng 100m.  

- Các tuyến nhánh gồm: Tuyến nhánh từ Trực Tuấn (Trực Ninh) đi thị trấn Yên 

Định (hải Hậu) dài khoảng 9.5Km, tiêu chuẩn cấp I đồng bằng, quy mô 6 làn xe cơ giới 

tổng mặt cắt ngang đường 31.5-36.5m, với phạm vi GPMB khoảng 100m.; Tuyến nhánh 

từ Lạc Quần (Xuân Trường) đi thị trấn Ngô Đồng  chiều dài 10.1Km , tiêu chuẩn đường 

cấp II đồng bằng, quy mô 4 làn xe cơ giới, tổng mặt cắt ngang đường 21.5-24m, với 

phạm vi GPMB khoảng 70m 

2.1.3. Đường cao tốc:  

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 về việc phê duyệt quy hoạch 

phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

a. Đường cao tốc Bắc Nam: Đoạn chạy qua địa bàn tỉnh Nam Định có chiều dài 

20,4Km, mặt cắt ngang 6 làn xe (ngoài mặt đường rộng 22m, đường có dải phân cách 

giữa, dải dừng xe khẩn cấp, dải an toàn và lề đường trồng cỏ). 
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b. Đường cao tốc Phủ Lý - Nam Định: Chiều dài 25Km, điểm đầu từ TP Nam 

Định (giao QL10), điểm cuối nối vào đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình tại trạm thu 

phí Liêm Tuyền. Quy mô đầu tư 4 làn xe 

c. Đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh: Theo quy hoạch tại 

Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn tuyến được 

quy hoạch đạt quy mô 6 làn xe (giai đoạn I: 4 làn xe), chiều dài 160Km, điểm đầu tại TP 

Ninh Bình, điểm cuối giao QL18, Quảng Ninh. 

2.1.4. Đường tỉnh:  

 Quy hoạch các tuyến đường tỉnh đến năm 2030 gồm 13 tuyến (bao gồm cả tuyến 

trùng vành đai), cụ thể như sau: 

- Đường tỉnh 485: từ Phố Cháy đến Yên Thọ huyện Ý Yên và đoạn từ Phố Cháy 

đến Bến Mới chiều dài 16,5Km. Quy hoạch đến năm 2030 đạt cấp III đồng bằng. 

 Khi hoàn thành xây dựng cầu Bến Mới và đoạn Phố Cháy- Phủ Cầu được cấp có 

thẩm quyền chấp thuận chuyển thành QL37C thì chuyển đoạn Phố Cháy - Bến Mới về 

QL38B và đoạn còn lại Phủ Cầu - Yên Thọ bàn giao về địa phương quản lý. 

- Đường tỉnh 485B (Đường vành đai II): Quy hoạch đến năm 2020 đạt cấp IV 

đồng bằng, đến năm 2030 đạt cấp III đồng bằng. 

Hiện nay đoạn tuyến từ QL21B đến Kinh Lũng dài 15,2km đang triển khai thi 

công với quy mô đường cấp III đồng bằng, thảm BTN. 

- Đường tỉnh 486B: Từ QL37B đến QL21B, chiều dài khoảng 19,2Km. Quy 

hoạch đến năm 2030 đạt cấp III đồng bằng. 

- Đường tỉnh 487: Điểm đầu tại đê hữu sông Ninh, thuộc địa phận xã Trực Chính, 

huyện Trực Ninh, điểm cuối giao QL37B (Km85+582.5 – QL37B), chiều dài 22,3Km. 

Quy hoạch đến năm 2030 đạt cấp III đồng bằng. 

- Đường tỉnh 487B: Điểm đầu tại cầu Khâm QL21, theo đê Quy Phú, đường 

Trắng huyện Nam Trực, cắt qua ĐT490C và kết thúc tại đê tả Đào, xã Nghĩa Đồng, 

huyện Nghĩa Hưng. Chiều dài tuyến khoảng 14,5km. Quy hoạch đến năm 2020 đạt cấp 

IV đồng bằng, đến năm 2030 đạt cấp III đồng bằng 

Hiện nay tỉnh lộ 487B đã hoàn thành với quy mô đường cấp IV đồng bằng. 

- Đường tỉnh 488: Điểm đầu tại cầu Tiền Lang, đê biển xã Giao Hải, huyện Giao 

Thủy, theo đường huyện Tiến Hải cắt ĐT489 tại dốc Hoành Nha, sau đó đi trùng ĐT489 

đến dốc Ngô Đồng, tiếp tục đi theo đường huyện 50 và kết thúc tại ĐT489, xã Xuân 
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Hồng, huyện Xuân Trường. Chiều dài tuyến khoảng 24,1km. Quy hoạch đến năm 2020 

đạt cấp IV đồng bằng, đến năm 2030 đạt cấp III đồng bằng. 

- Đường tỉnh 488B: Từ ngã ba Ngặt Kéo (Quốc lộ 21) đến giao với ĐT490C. 

Chiều dài tuyến khoảng 13,5km, trong đó nghiên cứu cải tuyến tránh thị trấn Cát Thành 

theo hướng tuyến mới từ khu vực cống Chéo xã Trực Thanh đến giao QL21 phía trước 

Cụm công nghiệp Thị trấn Cổ Lễ. Quy hoạch đến năm 2030 đạt cấp III đồng bằng. 

Hiện nay tỉnh lộ 488B đang triển khai thi công, đoạn từ tránh TT. Cát Thành dài 

6,2km theo quy mô đường cấp III đồng bằng, thảm BTN, đoạn đi theo đường 53 cũ dài 

7,1km được nâng cấp từ cấp V lên cấp IV đồng bằng, thảm BTN. 

- Đường tỉnh 488C: Từ cầu Chợ Quán (QL37B) qua phà Ninh Mỹ giao cắt với 

ĐT.490C, sau đó đi chung với ĐT.490C khoảng 1,1Km, tuyến tiếp tục đi theo đường 

huyện Giây Nhất, đường huyện Hồng Hải Đông và kết thúc tại ĐT.490C, TT Rạng 

Đông, huyện Nghĩa Hưng, tổng chiều dài tuyến khoảng 40,4Km. Quy hoạch đến năm 

2020 hoàn chỉnh toàn tuyến đạt cấp IV đồng bằng, đến năm 2030 đạt cấp III đồng bằng. 

Hiện nay tỉnh lộ 488C đoạn từ đường 490C đến TT Rạng Đông dài 20,4km đang 

được nâng cấp, thảm BTN. 

- Đường tỉnh 489: Từ Bến Phà Sa Cao đi ngã ba Xuân Bảng thị trấn Xuân 

Trường đến Vườn Quốc Gia Xuân Thuỷ, dài 42,02Km. Quy hoạch đến năm 2030 đạt cấp 

III đồng bằng, đoạn qua TT Xuân Trường và TT Ngô Đồng theo quy hoạch của thị trấn. 

- Đường tỉnh 489B: Từ Ngã tư Hải Vân (QL21) đi TT Quất Lâm dài 10Km. Quy 

hoạch đến năm 2020 hoàn chỉnh toàn tuyến đạt cấp IV đồng bằng, đến năm 2030 đạt cấp 

III đồng bằng. 

- Đường tỉnh 489C: Từ nút giao đầu cầu Lạc Quần đi hướng tuyến mới đến giao 

ĐT489 tại vị trí cống Đầm Sen, sau đó đi thẳng vượt qua sông Hồng sang tỉnh Thái Bình 

bằng cầu Sa Cao. Quy hoạch đường cấp III đồng bằng. 

 Khi hoàn thành xây dựng cầu Sa Cao và tuyến chính dự án xây dựng tỉnh lộ 489C 

từ cầu Tỉnh lộ 489C đoạn từ nút giao QL21 (cầu Lạc Quần) đến cầu Sa Cao được cấp có 

thẩm quyền chấp thuận đưa lên thành QL39B thì bàn giao tuyến nhánh dài 3,47km thuộc 

dự án trên về địa phương quản lý. 

Hiện nay TL489C đoạn từ cầu Lạc Quần đến phà Sa Cao dài 13,2km đã hoàn 

thành với quy mô đường cấp III đồng bằng, thảm BTN. Tuyến nhánh TL489C dài 3,47m 

đã hoàn thành với quy mô đường cấp IV đồng bằng, thảm BTN. 
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- Đường tỉnh 490C: Từ cầu Đò Quan thành phố Nam Đinh đến xã Nam Điền 

huyện Nghĩa Hưng; tuyến dài 55,2 Km; Quy hoạch đến năm 2030 toàn tuyến đạt cấp III 

đồng bằng, riêng đoạn đi trùng với ĐT.490B thì quy hoạch theo ĐT.490B. 

- Đường tỉnh 490B (Đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định 

với đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình): Từ nút giao Cao Bồ thuộc địa phận xã Yên 

Bằng, huyện Ý Yên, điểm cuối  trạm đèn biển Lạch Giang, địa phận xã Nghĩa Phúc, 

huyện Nghĩa Hưng. Chiều dài tuyến là 46Km. Tuyến đường được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 17/3/2017, theo đó: 

 + Quy hoạch định hướng đến năm 2020: Từ khu vực nút giao Cao Bồ đến 

ĐT.490C quy mô cấp II đồng bằng Bnền=24m, Bmặt = 13,5m; đoạn từ cầu Thịnh Long 

đến trạm đèn biển Lạch Giang, dài 9,6Km quy mô đường phố chính đô thị chủ yếu, 

Bnền=32,5(34,5)m; Bmặt=21m. 

 + Sau năm 2030 quy hoạch toàn tuyến mặt đường 06 làn xe cơ giới. 

 Hiện nay TL490B đang triển khai thi công giai đoạn 1 và chuẩn bị triển khai tiếp 

giai đoạn 2 trong thời gian sắp tới. 

2.1.5. Các tuyến đường đô thị: 

- Thành phố Nam Định: theo Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 

2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại 

Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17/9/2020. 

+ Ưu tiên chỉnh trang, tôn tạo, gìn giữ các tuyến đường phố cổ; mở rộng các nút 

giao ra vào thành phố và các nút giao có nguy cơ mất an toàn giao thông cao. 

+ Điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các trục hướng tâm với quy mô đường trục 

chính, kết hợp với xây dựng các tuyến đường phố mới hiện đại. Hiện nay, TP Nam Định 

đã và đang thực hiện để đầu tư xây dựng tuyến đường trục phía nam TP, có mặt cắt rộng 

là 63.5m kết nối với dự án đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – đường bộ ven biển; 

hướng vào trong trung tâm thành phố bằng cầu vượt sông Đào kết nối với đường Song 

Hào. 

+ Hoàn thành các cầu vượt sông Đào,  

+ Hoàn thành đường vành đai II và nghiên cứu xây dựng đường vanh đai III của 

thành phố Nam Định. Chọn trục giao thông chính huyết mạch và các nút giao thông quan 

trọng ra vào thành phố với quy mô hiện đại tương xứng với đô thị loại I.  

 - Các công trình giao thông tĩnh: 
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+ Quy hoạch chuyển bến xe khách phía Bắc tại vị trí cầu vượt Lộc Hòa-Quốc lộ 

10 sang TT Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc (tiếp giáp Trạm thu phí Mỹ Lộc), đạt loại I. Bên cũ 

chuyển thành bến xe buýt, taxi. 

+ Quy hoạch các bãi đỗ xe đạt từ 5-7% diện tích đất quy hoạch thành phố phân bố 

đều ở các trung tâm, các cửa ngõ ra vào Thành phố quy hoạch 1-2 bãi đỗ xe tĩnh, 1 

phường tối thiểu có 1 bãi đỗ xe. 

2.1.6. Đường GTNT 

 - Xây dựng giao thông Nông thôn đáp ứng theo tiêu chí về giao thông theo chương 

trình xây dựng Nông thôn mới. Thực hiện Phát triển giao thông nông thôn theo Nghị 

quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 

52/KH-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh v/v xây dựng nông thôn mới. 

 - Định hướng đến năm 2030: Tiếp tục tổ chức, nâng cao dịch vụ vận tải từ trung 

tâm huyện về các trung tâm xã, đáp ứng được nhu cầu đi lại và phát triển của vùng nông 

thôn. Hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng Giao thông nông thôn, 100% đường 

huyện, đường xã được vào cấp kỹ thuật; được nhựa hóa hoặc bê tông hóa và được bảo trì 

theo kế hoạch; 100% đường thôn xóm được cứng hóa, đạt tối thiểu loại A. Tiếp tục phát 

triển, nâng cao chất lượng giao thông nội đồng. 

2.1.7. Quy hoạch cầu qua các sông lớn 

 - Trên địa phận tỉnh Nam Định có 4 sông lớn gồm sông Đào, sông Ninh Cơ, sông 

Hồng, sông Đáy với tổng chiều dài 253,5km đạt tiêu chuẩn từ cấp 3 đến cấp 1 và kênh 

Quần Liêu dài 3,5km. Đến năm 2030, quy hoạch 30 cầu (trong đó có 4 cầu đường sắt), cụ 

thể gồm các cầu sau: 

 Cầu qua Sông Đào: Quy hoạch 8 cầu (kể cả cầu đường sắt): 

 - Đã có 3 cầu: Cầu Đò Quan; cầu Nam Định (đường Lê Đức Thọ) và cầu Tân 

Phong (cầu mới đầu tư xây dựng được 1 đơn nguyên rộng B=12m); 

 - Xây dựng mới: 4 cầu đường bộ và 1 cầu đường sắt; mở rộng 1 cầu đủ bề rộng 

quy hoạch: 

+ Xây dựng mới 1 đơn nguyên cầu Tân Phong trên QL21B; 

+ Cầu Đồng Tháp Mười, từ cuối đường Trần Nhật Duật vượt sông Đào sang 

xã Nam Phong, thành phố Nam Định; 
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+ Cầu trên tuyến đường Song Hào vượt sông Đào sang Nam Vân; Hiện nay 

cầu đang được UBND TP Nam Định nghiên cứu triển khai cùng dự án đường trục phía 

Nam TP kết nối với tuyến đường bộ mới Nam Định – LẠc Quần – Đường bộ ven biển. 

+ Cầu Kinh Lũng trên đường vành đai II; 

+ Cầu Đống Cao  

+ Cầu đường sắt trên tuyến Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh; 

Cầu qua sông Ninh Cơ: Quy hoạch 6 cầu: 

 - Đã có 02 cầu: 

+ Cầu Lạc Quần trên Quốc lộ 21; Hiện nay đang nghiên cứu mở rộng thêm 

1 đơn nguyên cầu thuộc dự án tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – 

Đường bộ ven biển do Ban dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư. 

+ Cầu Thịnh Long trên tuyến đường bộ ven biển (đã hoàn thành vào tháng 

5/2020). 

 - Xây dựng mới 04 cầu: 

+ Cầu Đại Nội trên QL21B (ĐT488 cũ; thay thế phà Thanh Đại); 

+ Cầu Ninh Cường trên tuyến QL37B (thay thế cầu phao Ninh Cường) 

+ Cầu Ninh Mỹ (thay thế đò Ninh Mỹ; trên ĐT488C); 

+ Cầu trên tuyến đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh 

Cầu qua sông Hồng: Quy hoạch 6 cầu (kể cả cầu đường sắt): 

 - Đã có 01 cầu: cầu Tân Đệ trên tuyến Quốc lộ 10; 

 - Xây dựng mới 04 cầu đường bộ và 01 cầu đường sắt: 

+ Cầu trên tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh; 

+ Cầu Sa Cao trên tuyến ĐT489C sang Thái Bình; 

+ Cầu Cồn Nhất trên tuyến QL37B sang Thái Bình; 

+ Cầu Giao Thiện trên tuyến đường bộ ven biển sang Thái Bình. 

+ Cầu đường sắt: Tuyến đường sắt Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh; 

Cầu qua sông Đáy: Quy hoạch 10 cầu (kể cả cầu đường sắt): 

 - Đã có 3 cầu: 2 cầu (cầu Non Nước, QL10; cầu Nam Bình trên đường cao tốc 

Cầu Giẽ – Ninh Bình) và Cầu đường sắt Bắc - Nam; 

 - Xây dựng mới 6 cầu BTCT vĩnh cửu và 1 cầu trên tuyến đường sắt cao tốc: 

+ Cầu trên QL37C 

+ Cầu Bến Mới nối QL38B với QL1A 
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+ Cầu trên tuyến đường cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh 

+ Cầu nối ĐT490C với ĐT481D Ninh Bình tại Đò Mười 

+ Cầu trên QL21B kéo dài (thay thế phà Quang Thiện) 

+ Cầu trên tuyến đường bộ ven biển. 

+ Cầu đường sắt trên tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam; 

Cầu trên sông địa phương: 

 - Cầu trên sông địa phương: Xây dựng các cầu qua sông địa phương theo cấp tải 

trọng HL93 trên các tuyến đường tỉnh, đường vành đai và các tuyến đường trục quan 

trọng có quy mô từ cấp IV trở lên và phù hợp với quy hoạch của tuyến đường; cầu trên 

các tuyến đường giao thông nông thôn xây dựng theo quy mô tải trọng thiết kế 0,5 - 

0,65HL93. 

2.2. Quy hoạch mạng lưới giao thông đường sắt  

 Quy hoạch các đoạn đường sắt trên địa bàn tỉnh Nam Định theo quy hoạch tổng 

thể phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030 tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015: 

 a. Tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu 

 Nâng cấp, từng bước hiện đại hóa đạt tốc độ chạy tàu bình quân từ 80km/h đến 

90km/h đối với tàu khách và 50km/h đến 60km/h đối với tàu hàng. 

 b. Tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam 

 Xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam trước mắt khai thác tốc 

độ chạy tàu từ 160 km/h đến dưới 200 km/h, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa, hạ 

tầng tuyến có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc 350 kilômét/giờ trong tương lai, trong 

đó đoạn tuyến đi qua tỉnh Nam Định dài khoảng 36km. 

 c. Tuyến đường sắt khác. 

 - Nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải 

Phòng - Quảng Ninh với tổng chiều dài tuyến 120km. Quy mô đường đơn, khổ 1435mm. 

 - Tuyến đường sắt TP Nam Định - Thịnh Long và khu kinh tế Ninh Cơ kết nối với 

cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp. Chiều dài tuyến 50km, quy mô đường đơn, khổ 

1000mm. 
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2.3. Quy hoạch phát triển cảng biển 

 - Cảng biển Hải Thịnh (Nam Định) được xác định là cảng tổng hợp địa phương 

(Loại II) gồm khu bến Hải Thịnh và bến cảng chuyên dụng cho nhà máy nhiệt điện Nam 

Định. Năng lực hàng hóa thông qua dự kiến vào năm 2030 đạt khoảng 6,25 triệu 

tấn/năm. 

 - Quy hoạch chi tiết cho các khu bến chức năng chính như sau: 

 +  Khu bến Hải Thịnh: Bao gồm các bến cảng trên sông Ninh Cơ (Hải Thịnh, 

Thịnh Long) khai thác với cỡ tàu từ 1.000 đến 3.000 tấn; Nghiên cứu xây dựng bến cảng 

chuyên dùng phục vụ các cơ sở công nghiệp, dịch vụ. Năng lực thông qua năm 2030 dự 

kiến đạt khoảng 1,25 triệu tấn/năm. 

 + Bến cảng chuyên dụng cho nhà máy nhiệt điện Nam Định: Là cảng chuyên dụng 

của nhà máy cho tàu từ 1.000 đến 2.000 tấn. Năng lực thông qua (chủ yếu là hàng than) 

đến 2030 đạt 5,0 triệu tấn/năm. 
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CHƯƠNG V: DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 

I. DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI 

1. Phương pháp dự báo 

Do không xây dựng mô hình giao thông nên nhóm nghiên cứu dự báo cho nghiên 

cứu này dựa trên một số thông tin sau: 

 - Dự báo nhu cầu vận tải chung (không kể vận tải nội đồng): Dựa trên mối quan hệ 

tương quan giữa GDP, dân số và khối lượng vận tải hàng hóa, hành khách dãy số liệu quá 

khứ từ 2010-2020. 

 - Dự báo nhu cầu vận tải trên các tuyến đường bộ (quốc lộ và tỉnh lộ): Số liệu năm 

gốc là số liệu đếm phương tiện trong thời gian thực hiện dự án, tìm hệ số đàn hồi vận tải 

đường bộ quá khứ được xác định từ số liệu vận tải của cả nước. 

 - Dự báo hàng qua cảng sông Nam Định và cảng biển Hải Thịnh căn cứ luồng 

hàng và khu vực hấp dẫn hàng hóa của cảng, đặc biệt kể đến sự phát triển các khu công 

nghiệp tập trung và khu chế xuất thuộc khu vực hấp dẫn của cảng. 

2. Kết quả dự báo nhu cầu vận tải 

Dự báo nhu cầu vận tải chung (không kể vận tải nội đồng) 

Năm 

GDRP giá so 

sánh 2010 

(tỷ đồng) 

Hàng 

hóa 

Hành 

khách 

Dân 

số 
GDRP/người 

Nghìn 

tấn 

Nghìn 

người 

Nghìn 

người 
Triệu đồng 

2011 27.859 16.643 10.025 1.833,5 17,764 

2015 35.433 23.003 11.731 1.850,6 39,000 

2020 46.121 35.369 15.350 1.882,2 74,600 

2030 71.510 50.783 19.983 1.908,9 170,990 

Tốc độ tăng 

2011-2015 
6,20% 7,70% 5,30% 0,20%  

Tốc độ tăng 

2016- 2020 
7,55% 8,41% 5,52% 0,34%  

Tốc độ tăng 

2011- 2020 
7,00% 8,07% 5,42% 0,28%  

Nguồn: xử lý số liệu niên giám thống kê và báo cáo quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Nam Định. 
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- Khối lượng vận tải được dự báo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-

2025 là 7,0%. Nhu cầu vận tải tăng bình quân về hàng hóa là 8,07% về tấn và 12,2% về 

Tkm; về hành khách là 5,42% về khách và 7,2% về hk.km. 

- Giai đoạn 2025-2030: dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá và hành khách giữ mức 

tăng trưởng ổn định như giai đoạn 2021-2025. 

2.1. Dự báo nhu cầu vận tải và phương tiện vận tải 

Nhu cầu vận tải hàng hóa 

TT Hạng mục ĐV 2011 2015 2020 2030 

I  
Tổng KL  

vận chuyển  

Nghìn 

T 
16.643 23.003 35.369 50.783 

   Trong đó           

   - Đường bộ  " 5.654 8.409 12.402 16.758 

   
- Đường thủy 

nội địa  
" 10.006 11.572 19.637 28.946 

   - Biển pha sông  " 983 3.022 2.412 5.078 

II  
Khối lượng  

luân chuyển  

Nghìn 

Tkm 
3.104.353 5.438.414 9.165.000 16.287.000 

   Trong đó           

   - Đường bộ  " 291.269 430.613 9.165.000 1.628.700 

   
- Đường thủy 

nội địa  
" 2.182.219 3.023.301 65.071.500 11.400.900 

   - Biển phà sông  " 630.865 1.984.500 17.413.500 3.257.400 

 

Nhu cầu vận tải hành khách 

Hạng mục ĐV 2011 2015 2020 2030 

Tổng KL vận chuyển  Nghìn HK  10.027 11.731 15.350 19.972 

- Đường bộ  "  10.027 11.731 15.350 19.972 

Khối lượng luân chuyển  
Nghìn  

HK.km  
1.151.391 1.412.113 2.025.000 2.872.000 

- Đường bộ  "  1.151.391 1.412.113 2.025.000 2.872.000 
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2.2. Dự báo mật độ vận tải trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ chủ yếu 

Mật độ vận tải trên các tuyến đường quốc lộ và tỉnh lộ 

Đơn vị: PCU/ngày đêm 

TT Tên đường Năm 2016 Năm 2020 Năm 2030 

 QL10 16315 35659 63170 

1  QL21B (Phủ Lý - Nam Định) 1779 11941 27046 

2 QL21 (Thị trấn Cổ Lễ) 12456 25659 50089 

3 QL38B 5354 12674 30124 

4 QL37B     

 QL37B (Ngã ba Vàng - Vĩnh Tứ) 759 2620 6796 

 Gôi - Phà Đống Cao 1823 6293 16324 

 Đống Cao – Liêu Đề 1606 5544 14381 

 Liễu Đề - Yên Định 1710 5451 13358 

 Yên Định – Quất Lâm 1452 5013 13002 

5 ĐT485       

  TT Lâm - QL10 1844 6366 16512 

  TT Lâm - Bo 2684 9266 24033 

6 ĐT486B  2735  9440  24486  

7 ĐT489B 3389 6946 18016 

9 ĐT488B   2191 7562 12614 

10 ĐT489 (Xuân Ngọc) 4967 13756 29742 

 11 ĐT489 (Xuân Trung) 974 2548 6608 

12 ĐT490C 1980 14393 23687 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu, ghi chú: PCU là đơn vi xe con quy đổi; 
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II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 

 - Tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Nam Định (từ 

Đường tỉnh 495B Hà Nam đến cầu Nam Bình trên sông Đáy) dài khoảng 23,5km. Hệ 

thống đường gom 2 bên tuyến cao tốc hầu như chưa được xây dựng, hiện tại có một số 

đoạn cục bộ là đường nhỏ hẹp chỉ bảo đảm cho nhân dân sản xuất nông nghiệp. Để khai 

thác lợi thế quỹ đất trồng lúa ở hai bên đường cao tốc Bắc Nam, hình thành các khu, cụm 

công nghiệp thì phải quy hoạch hạ tầng giao thông đồng bộ, liên hoàn. Vì vậy việc quy 

hoạch tuyến đường gom hai bên đường cao tốc, kết nối các trục đường: ĐT.495B Hà 

Nam, ĐT.485 Nam Định, đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển Nam Định với cao 

tốc Bắc Nam, các tuyến đường Quốc lộ: QL.10, QL.38B tạo thành mạng lưới giao thông 

hoàn chỉnh, thu hút các nhà đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp dọc 2 bên tuyến cao tốc 

Bắc Nam đã và đang được quy hoạch. 

-  Tỉnh Nam Định nằm ở phía nam đồng bằng sông Hồng, kết nối với cả nước theo 

hai hướng chính qua đường cao tốc Bắc Nam là hướng phía bắc theo đường QL21B vào 

nút giao Liêm Tuyền và hướng phía nam theo đường QL10 vào nút giao Cao Bồ. Hiện 

nay hướng phía bắc theo đường QL21B đã được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn đường 

cấp II đồng bằng (địa phận tỉnh Nam định theo quy mô cấp I đồng bằng), hướng phía 

Nam đường QL10 hiện tại là đường cấp III đồng bằng (B mặt = 11m) là hướng có lưu 

lượng giao thông lớn vì không chỉ tỉnh Nam Định mà còn phục vụ các tỉnh Thái Bình, 

Hải Phòng, Quảng Ninh kết nối với phía Nam của đất nước. Mặt bằng chật hẹp, không 

thể mở rộng được vì tiếp giáp với đường sắt và các khu dân cư tập trung đông đúc. Việc 

quy hoạch Tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định đến đường cao tốc Bắc Nam 

(Tuyến tránh giảm tải cho QL10) và tuyến nhánh đặt được hai mục tiêu chính là: 

+ Giảm tải phần lớn lưu lượng giao thông trên tuyến QL10 hiện nay vì đi theo 

QL10 hiện nay, từ vành đai 1 TP Nam Định (cầu vượt đường sắt Lộc An) đến cao tốc 

Bắc Nam (nút giao Cao bồ) dài 20km, nếu đi theo tuyến đường quy hoạch mới này dài 

21,5km, như vậy tuyến mới chỉ dài hơn tuyến cũ 1,5km nhưng đường có quy mô cấp cao, 

tầm nhìn thoáng thì các phương tiện sẽ lựa chọn đi theo Tuyến đường mới. 

+ Thực hiện được quy hoạch chung của TP Nam Định và phát triển kinh tế của 

tỉnh vì Tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định đến đường cao tốc Bắc Nam được quy 

hoạch dài 19,6 km thì có 4,1 km đi theo tuyến đường mới trong quy hoạch chung của TP 

Nam Định (từ đường đôi Nguyễn Văn Cừ khu đô thị Đồng Quýt đến đường Vành đai 2). 
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Mặt khác hiện nay tỉnh Nam Định đang đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới kết nối từ 

đường Song Hào qua cầu vượt sông Đào đến tuyến đường bộ ven biển tại huyện Giao 

Thủy với quy mô đường cấp I đồng bằng (Bề rộng nền đường 39m); Tuyến đường bộ 

mới TP Nam Định đến đường cao tốc Bắc Nam được nghiên cứu quy hoạch theo hướng 

kết nối từ đường Song Hào đi theo đường đôi Nguyễn Văn Cừ đến đường cao tốc Bắc 

Nam sẽ kết nối thông suốt hai tuyến đường mới này với nhau, phát huy hiệu quả tổng thể. 

+ Tuyến nhánh 1 kết nối với ĐT485B theo hướng qua cầu Kinh Lũng (hiện tại phà 

Kinh Lũng) sang huyện Nam Trực và huyện Trực Ninh, đồng thời phát huy quỹ đất nông 

nghiệp rất rộng và có vị trí rất thuận lợi của huyện Vụ Bản để chuyển đổi sang các khu 

công nghiệp. 

+ Tuyến nhánh 2 kết nối tuyến đường bộ TP Nam Định – đường cao tốc Bắc Nam 

với đường gom hai bên đường cao tốc phát huy hiệu quả của các tuyến đường và lưu 

lượng giao thông không phải qua nút giao Cao Bồ gây mất an toàn giao thông; khai thác 

cảng đường thuỷ của tuyến sông Đáy và quỹ đất hai bên tuyến đường mới. 

- Từ nhu cầu giao thông hiện tại và dự báo tương lai, đồng thời để đảm bảo cho 

việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả tỉnh thì cần thiết phải 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 đến đường trục phát triển kinh 

tế biển Nam Định (Tuyến tránh giảm tải cho QL10) và tuyến nhánh, quy hoạch đến năm 

2030, tầm nhìn đến 2050. 

III. NHỮNG NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH 

PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NAM ĐỊNH (ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030) 

Các tuyến đường được nghiên cứu, kiến nghị bổ sung vào Quy hoạch phát triển 

giao thông vận tải tỉnh Nam Định định hướng đến năm 2030. Cụ thể gồm những nội 

dung sau: 

1.Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. 

1.1. Tuyến đường gom phía Tây (phía phải) 

 - Điểm đầu: giao Tỉnh lộ 495B tại nút giao hiện trạng (Km4+900/ĐT495B), thuộc địa 

phận thôn Chnanh Thượng, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

 - Điểm cuối: đê tả Đáy (cầu Nam Bình, giáp gianh Nam Định với Ninh Bình). 

 - Chiều dài tuyến 20,5Km. 
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1.2. Tuyến đường gom phía Đông (phía phải) 

 - Điểm đầu: Giao tuyến nhánh của Tỉnh lộ 495B tại vị trí cách hầm chui An Khoái 

khoảng 220m,  xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. 

 - Điểm cuối: đê tả Đáy (cầu Nam Bình, giáp gianh Nam Định với Ninh Bình). 

 - Chiều dài tuyến 21Km. 

 - Tổng chiều dài hai tuyến đường gom phía Tây và phía Đông là 41,5km 

2.Tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định đến đường trục phát triển kinh tế biển 

Nam Định (Tuyến tránh giảm tải cho QL10) và tuyến nhánh  

2.1 Tuyến đường bộ mới TP Nam Định đến đường trục phát triển kinh tế biển Nam 

Định  

- Điểm đầu: Cuối đường Nguyễn Văn Cừ TPNĐ (cách đường Song Hào 0.5km). 

- Điểm cuối: Đường trục phát triển kinh tế biển tỉnh Nam. Cách nút giao Cao Bồ 

3,5km. 

- Tổng chiều dài là 19,60 km. 

2.2 Tuyến nhánh 1: 

- Điểm đầu: Trên tuyến đường bộ mới TP Nam Định đến đường đường trục phát triển 

kinh tế biển Nam Định, cách nút giao với đường QL37B khoảng 1,0km về phía TP Nam 

Định.  

- Điểm cuối: Trên đường tỉnh ĐT 485B, cách đầu phà Kinh Lũng khoảng 1,0km. 

- Tổng chiều dài là 7,20 km. 

2.3 Tuyến nhánh 2: 

- Điểm đầu: Cuối tuyến đường bộ mới TP Nam Định đến đường đường trục phát triển 

kinh tế biển Nam Định  

- Điểm cuối: Trên tuyến đường gom phía trái (phía Đông) đường cao tốc Bắc – Nam 

(cách đầu cầu Nam Bình khoảng 1.5Km) 

- Chiều dài tuyến khoảng 3 km. 
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CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH  

I. QUY HOẠCH VỀ HƯỚNG TUYẾN, TIM TUYẾN: 

1.Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. 

- Tim đường gom quy hoạch bám hai bên đường cao tốc, vị trí đường gom hai bên 

đảm bảo nằm ngoài giới hạn hành lang an toàn đượng bộ (đường cao tốc đã GPMB đủ 6 

làn xe theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được Chính phủ phê duyệt). Riêng vị trí km9+200 trên tuyến đường gom bên trái đi 

vòng xa đường cao tốc khoảng 500m để tránh chùa Việt Linh xã Yên Chính. Tuyến 

đường gom đi qua địa bàn xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam và các xã Yên 

Trung, Yên Nghĩa, Yên Chính, Yên Phương, Yên Phong, Yên Khánh, Yên Hồng, Yên 

Quang, Yên Bằng huyện Ý Yên tỉnh Nam Định. 

2.Tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định đến đường trục phát triển kinh tế biển 

Nam Định (Tuyến tránh giảm tải cho QL10) và tuyến nhánh   

2.1 Tuyến đường bộ mới TP Nam Định đến đường trục phát triển kinh tế biển Nam 

Định  

- Tim đường từ đầu tuyến (cuối đường Nguyễn Văn Cừ) đến đường Vành đai 2 

dài 4,1km theo quy hoạch chung TP Nam Định, đoạn tuyến còn lại được quy hoạch chủ 

yếu trên đất hai lúa, tránh tối đa các khu dân cư nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ 

thuật của tuyến đường cấp I đồng bằng. Tuyến đi trùng khoảng 0.4km với đường tỉnh 

485B để tránh khu vực nghĩa trang, khu dân cư và giảm được hai cây cầu bắc qua sông 

Chanh. Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Lộc An TPNĐ, Tân Thành, Thành Lợi, Liên 

Minh, Tam Thanh huyện Vụ Bản, xã Yên Lương, Yên Thắng, Yên Đồng huyện Ý Yên. 

2.2 Tuyến nhánh 1 

- Tim đường đi trên đất hai lúa. Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Tam Thanh, 

Liên Minh, Vĩnh Hào và Đại Thắng huyện Vụ Bản. 

2.3 Tuyến nhánh 2 

Tim đường đi trên đất hai lúa. Tuyến thuộc địa bàn xã Yên Khang huyện Ý Yên, 

tỉnh Nam Định. 
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2. QUY HOẠCH MẶT CẮT NGANG TUYẾN: 

2.1. Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. 

- Quy hoạch quy mô đường cấp III đồng bằng, có giải phân cách giữa để tách hai 

chiều xe chạy riêng biệt: 

- Chiều rộng nền đường Bn=17m 

- Bề rộng mặt đường 2 x 7 = 14,0m (mỗi bên gồm 2 làn xe cơ giới 3.5m/làn) 

- Bề rộng dải an toàn: 2 x 0,5m =1,0m 

- Bề rộng phân cách giữa : 1,0m 

- Bề rộng lề : 2x0,5m = 1,0m 

2.2. Tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định đến đường trục phát triển kinh tế 

biển Nam Định (Tuyến tránh giảm tải cho QL10) và tuyến nhánh   

2.2.1. Tuyến đường bộ mới TP Nam Định đến đường trục phát triển kinh tế biển 

Nam Định  

a. Đối với đoạn trong quy hoạch chung của thành phố: 

- Theo quy hoạch chung của thành phố Nam Định, tuyến đường Nguyễn Văn Cừ 

có bề rộng mặt cắt Bn=(5m hè x 2bên + 8m đường x 2bên + 7m phân cách giữa)=33m, 

hiện nay đã xây dựng hoàn chỉnh;  

- Đoạn từ cuối đường Nguyễn Văn Cừ đến đường vành đai II dài khoảng 4,1km 

giữ nguyên như mặt cắt quy hoạch chung TPNam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050 đã được duyệt đảm bảo Bn=43m gồm (10m hè x 2bên + 8m đường x 2bên + 7m 

phân cách). 

b. Đối với đoạn ngoài quy hoạch chung của thành phố: 

- Đường QL10 địa phận thành phố quy hoạch 67m (12m đường x 2bên + 3m phân 

cách  giữa, còn lại là đường gom 2 bên), hiện nay mặt đường QL10 mỗi bên mới xây 

dựng 8m do đó sau này sẽ mở rộng mỗi bên thêm 4m lấy vào dải phân cách phía đường 

gom để hoàn chỉnh quy hoạch mặt đường mỗi bên rộng 12m. 

- Từ nhu cầu giao thông hiện tại và tương lai, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch các 

tuyến đường trong mạng lưới giao thông tổng thể, kiến nghị 2 phương án về mặt cắt quy 

hoạch như sau: 

*Phương án 1: Quy hoạch Đường cấp I đồng bằng. 

- Chiều rộng nền đường Bn=39m 

- Bề rộng mặt đường 2 x 15 = 30,0m (mỗi bên gồm 4 làn xe x 3.75m/làn) 
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- Bề rộng phân cách giữa: 7,0m  

- Bề rộng dải an toàn: 2x0,5=1,0m 

- Bề rộng lề : 2x0,5 = 1,0m. 

Cắm mốc GPMB rộng 100m để giữ quỹ đất mỗi bên 30m. 

*Phương án 2: Quy hoạch Đường cấp II đồng bằng theo Quy hoạch QL10 

- Chiều rộng nền đường Bn=28,0m 

- Bề rộng mặt đường 2 x 11.25 = 22,5m (mỗi bên gồm 3 làn xe x 3.75m/làn) 

- Bề rộng phân cách giữa: 3,0m 

- Bề rộng dải an toàn: 2x0,75=1,5m 

- Bề rộng lề: 2x0,5 = 1,0m. 

Cắm mốc GPMB rộng 100m để giữ quỹ đất mỗi bên 35m. 

2.2.2. Tuyến nhánh 1 + tuyến nhánh 2 

- Quy hoạch quy mô tối thiểu đường cấp III đồng bằng, có giải phân cách giữa để 

tách hai chiều xe chạy riêng biệt: 

- Chiều rộng nền đường Bn=17m 

- Bề rộng mặt đường 2 x 7 = 14,0m (mỗi bên gồm 2 làn xe cơ giới 3.5m/làn) 

- Bề rộng dải an toàn: 2 x 0,5m =1,0m 

- Bề rộng phân cách giữa : 1,0m 

- Bề rộng lề : 2x0,5m = 1,0m 

Bảng tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu các tuyến đường 

STT Hạng mục 

Đơn 

vị 

Tên tuyến 

Tuyến đường 

gom hai bên 

đường cao tốc 

Bắc Nam 

Tuyến đường bộ mới 

TP Nam Định đến 

đường trục phát triển 

kinh tế biển Nam 

Định 

Tuyến nhánh 

1+ tuyến 

nhánh 2 

P.A1  

(Kiến nghị) 

P.A2   

 

1 Cấp đường  
Cấp III 

đồng bằng 

Cấp I 

đồng bằng 

Cấp II 

đồng 

bằng 

Cấp III 

đồng bằng 

2 Tốc độ thiết kế km/h 80 120 100 80 
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3 Quy mô cắt ngang ( Đoạn trong thành phố ):  

B=43m 

43   

 - Mặt đường m  2 bên x 8   

 - Dải phân cách m  7,0   

 - Vỉa hè  m  2 bên x 10   

4 Quy mô cắt ngang ( Đoạn trong  ngoài thành phố ) 

 Quy mô cắt ngang: m 17 39 28 17 

 - Mặt đường m 2x7 2x15 2x11.25 2x7 

 
- Lề gia cố (cùng KC 

mặt đường) 
m     

 - Lề đất m 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5 

 - Dải phân cách m 1,0 7,0 3,0 1,0 

 - Dải an toàn m 2x0,5 2x0,5 2x0,75 2x0,5 

5 Độ dốc dọc tối đa % 5 3 4 5 

6 
Bán kính đuờng cong 

nằm tối thiểu thường 
m 250 650 400 250 

7 Tầm nhìn hãm xe, S1 m 100 210 150 100 

8 
Tầm nhìn trước xe 

ngược chiều, S2 
m 200 - - 200 

9 Tầm nhìn vượt xe, Sxv m 550 - - 550 

10 Mô đun đàn hồi Eyc Mpa > 140 > 180 > 160 > 140 

11 Dốc ngang mặt đường  % imặt=2%; ilề=4% 

imặt=2%; 

ilề=4% 

(ihè=1.5%) 

 
imặt=2%; 

ilề=4% 

12 
Tải trọng thiết kế cầu, 

cống bản 
  HL93 

 

3. QUY HOẠCH NÚT GIAO: 
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Trên các tuyến có các nút giao lớn sau: Nút giao với đường vành đai I; vành đai 

IItheo quy hoạch chung của thành phố; nút giao TL485B; QL37B; QL37C (dự kiến) và 

nút giao cuối với đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với cao tốc Bắc Nam 

(TL490B). Các nút giao này quy hoạch dạng nút giao bằng (đồng mức). Nhiệm vụ thiết 

kế nút giao thông là giải quyết các xung đột (hoặc triệt để hoặc có mức độ) để nhằm các 

mục tiêu: 

 - Đảm bảo một năng lực thông xe qua nút một cách hợp lý để đảm bảo chất lượng 

dòng xe qua nút. 

 - Đảm bảo an toàn giao thông. 

 - Có hiệu quả về kinh tế, giảm thiểu khối lượng giải phóng mặt bằng. 

CHƯƠNG VII: GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 

- Các tuyến đường mới chủ yếu đi qua khu vực ruộng lúa, ao, thùng, mương, 

sông… Trong quá trình khảo sát tuyến, TVTK đã nghiên cứu tuyến trên cơ sở bám sát 

các quy hoạch có liên quan, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường, nhưng đồng 

thời cũng phải hạn chế GPMB. 

Mặt bằng phải giải phóng chủ yếu là đất ruộng lúa. Chỉ có một số vị trí tuyến đi 

qua bắt buộc phải giải phóng nhà dân, đất thổ cư... 

- Việc đền bù GPMB được thực hiện theo các chế độ chính sách hiện hành của 

Nhà nước. 

(Chi tiết có phụ lục tính toán kèm theo) 
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CHƯƠNG VIII: DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

I. CƠ SỞ LẬP SƠ BỘ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 

17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

- Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 

03/01/2020 của Chính Phủ về quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu 

hồi đất; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số 

nội dung xác định và quản lý chi phí ĐTXD công trình; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định 

mức xây dựng công trình; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định đơn giá nhân công xây dựng; 

- Quyết định số: 104/QĐ-SXD ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định về 

việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Quyết định số: 105/QĐ-SXD ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định về 

việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Đinh. 

- Quyết định số: 1600/SXD- QLXD ngày 11 tháng 10 năm 2021 về việc xác định chi 

phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng theo các quy 

định mới của các Thông tư hướng dẫn nghị định 10/2020/NĐ-CP 

- Thông tư số: 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi 

hành luật thuế GTGT; 

- Thông tư số: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 Quy định về quyết toán dự án hoàn 

thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; 
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- Công bố số: 12/2021/SXD – CBGVL  ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Sở Xây dựng  

tỉnh Nam Định về giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2021 tại các huyện, thành phố trên 

địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu 

công trình năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/1/2020 của 

Bộ xây dựng; 

- Các thông tư, văn bản hiện hành khác của Nhà nước, Bộ xây dựng, Bộ GTVT... 

- Thông báo giá vật liệu xây dựng mới nhất của sở Xây dựng tỉnh Nam Định; 

 

II . Dù kiÕn Tæng møc ®Çu t : 

 (Đơn vị: tỷ đồng) 

STT Khoản mục kinh phí 

Tên tuyến 

Đường gom hai 

bên đường cao 

tốc Bắc Nam 

Tuyến đường bộ mới TP 

Nam Định đến đường trục 

phát triển kinh tế biển Nam 

Định + Tuyến nhánh 

Ghi chú 

P.A1  

(Kiến nghị) 
P.A2  

A Đền bù GPMB: 717,8 890,7 890,7  

B Chi phí xây dựng: 1.671,1 2.164,8 1.776,6  

C Chi phí quản lý dự án; Tư 

vấn và chi khác 

250,7 324,7 266,5  

D Chi phí dự phòng 395,9 507,0 440,1  

 TỔNG CỘNG: 3.035,5 3.887,2 3.373,9  

 

III. NGUỐN VỐN VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN: 

 - Nguồn vốn thực hiện dự án: Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

 - Dự kiến thời gian thực hiện: 2025 -:- 2030 
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CHƯƠNG X: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

1. Khái quát hiện trạng môi trường tự nhiên. 

a. Môi trường nước 

 - Hệ thống sông ngòi tỉnh Nam Định bao gồm 532,5km đường thủy nội địa với 

mật độ 0,33km/km2. Tài nguyên nước mặt của tỉnh phụ thuộc vào 4 sông chính (sông 

Hồng, sông Ninh Cơ, sông Đáy, sông Đào). Theo báo cáo của Sở TN&MT Nam Định thì 

chất lượng nước mặt Nam Định đang bị suy giảm, đặc biệt vào mùa hạn do nước thải 

công nghiệp không được xử lý, nước thải sinh hoạt và nước thải làng nghề đổ thẳng ra 

sông. 

b. Quản lý chất thải rắn 

 - Theo báo cáo quy hoạch quản lý CTR vùng tỉnh Nam Định đến năm 2025 thì với 

dân số 1.183 ngàn người với tổng diện tích tự nhiên là 1.652km2. Lượng CTR toàn tỉnh 

phát sinh khoảng 1.100 tấn/ngày, trong đó CTR sinh hoạt chiếm 73%, nhiều nhất là TP 

Nam Định (dân số chiếm 17,7%) là 200 tấn/ngày. 

c. Hiện trạng hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học  

 - Tỉnh Nam Định có 02 khu vực đất ngập nước là vườn Quốc gia Xuân Thủy 

thuộc huyện Giao Thủy và khu vực bãi bồi ven biển huyện Nghĩa Hưng nằm trong vùng 

lõi khu dự trữ sinh quyển Đồng bằng Sông Hồng được UNESCO công nhận năm 2004. 

2. Tác động của dự án tới môi trường. 

 - Phát triển giao thông vận tải là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá, tăng trưởng kinh tế - xã hội ở mọi vùng, miền của đất nước. 

 - Tuy nhiên các hoạt động xây dựng và khai thác thác hệ thống giao thông vận tải 

đã và đang tạo ra hàng loạt các vấn đề môi trường: xâm phạm các vùng sinh thái tự 

nhiên,  khu di tích văn hoá, lịch sử, khu dân cư, vùng đất nông, lâm, ngư nghiệp, ngăn 

cản dòng chảy, thay đổi cảnh quan, gia tăng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, suy giảm 

tài nguyên sinh vật… và tuỳ theo từng quy mô của các công trình giao thông vận tải mà 

mức độ tác động lên từng thành phần môi trường là khác nhau. 

Tác động môi trường từ GTVT đường bộ 

 - Trong quá trình xây dựng các tuyến đường mới thường tác động đến môi trường 

như sau: 
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+ Chiếm dụng đất nông nghiệp: tỉnh Nam Định là tỉnh có diện tích nông nghiệp 

lớn, chiếm 70% diện tích đất tự nhiên do vậy việc phát triển mạng đường bộ sẽ chủ yếu 

chiếm dụng đất nông nghiệp; 

+ Tiếng ồn, độ rung: các thiết bị thi công gây tiếng ồn lớn vượt tiêu chuẩn cho 

phép như búa đóng cọc, máy đầm rung có độ ồn trên 100dB; 

+ Bụi: các phương tiện chở vật liệu xây dựng chưa thực hiện nghiêm chỉnh Luật 

giao thông đường bộ để gây vương vãi vật liệu ra đường...   

+ Khí thải của các phương tiện thi công: hầu hết các phương tiện thi công trong 

toàn quốc cũng như tỉnh Nam Định chưa được kiểm soát tiêu chuẩn khí thải do vậy nhiều 

thiết bị quá cũ thải khí vượt tiêu chuẩn cho phép    

+ Trong khu vực đô thị, việc đổ đất, đá, sỏi lấn chiếm lòng, lề đường, quá trình thi 

công các công trình, dự án sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, làm mất cảnh quan 

đô thị, ô nhiễm môi trường. Cùng với thiết bị lạc hậu và hệ thống xử lý nước thải, khí 

thải chưa thật đảm bảo đã gây ra ô nhiễm môi trường không khí ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khỏe của người dân xung quanh. 

3. Phương hướng và giải pháp giảm thiểu tác động môi trường 

3.1 Về môi trường tự nhiên 

 a. Hạn chế ô nhiễm không khí và tiếng ồn 

 - Ô nhiễm không khí và tiếng ồn từ hoạt động giao thông vận tải do 2 nguyên nhân 

là hoạt động xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và các hoạt động khai thác vận tải. Để 

hạn chế ô nhiễm không khí và tiếng ồn cần thực hiện các biện pháp sau: 

 + Đối với công trình xây dựng mới: cần lựa chọn tuyến tránh khu vực đông dân 

cư, trường học, bệnh viện, nơi làm việc...; 

 + Tránh bố trí các điểm giao cắt gần khu dân cư, trường học và nơi làm việc; 

 + Trồng cây dọc theo tuyến để lọc không khí và ngăn giảm tiếng ồn do các 

phương tiện đường bộ gây ra; 

 + Trong quá trình thi công các công trình giao thông phải bố trí trạm trộn BTN, 

BTXM xa các khu dân cư, khu vực công cộng và có biện pháp hạn chế bụi bằng cách 

tưới nước thường xuyên các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng; 

 + Đưa ra lộ trình để giảm dần phương tiện công nông tiến tới thay thế toàn bộ 

bằng các loại xe bán tải; 
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 + Thực hiện, quản lý tốt công tác đăng kiểm phương tiện để loại bỏ phương tiện 

quá niên hạn sử dụng hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn về khí thải và tiếng ồn theo các 

tiêu chuẩn của nhà nước đã quy định; 

 b. Bảo vệ môi trường nước 

 - Tránh đổ trực tiếp bùn thải, đất đá thải từ công trình xây dựng ra các sông, kênh 

tự nhiên. Chỉ tập kết tại những khu vực đã được cho phép. 

 c. Các biện pháp phòng chống xói lở 

 - Tỉnh Nam Định có bờ biển dài trên 72km và 253,5km đường thủy nội địa từ cấp 

1 đến cấp 3 và kênh Quần Liêu dài 3,5km đổ ra biển Đông, do vậy tình trạng xói lở 

thường xảy ra vào mùa mưa bão. Để khắc phục tình trạng xói lở cần thực hiện các biện 

pháp sau:  

+ Điều tra, khảo sát các vị trí bị xói lở trên các sông trong khu vực tuyến đi qua để 

xây dựng kè mái taluy, kè nắn dòng hoặc gia cố bờ. Đặc biệt đối với các đoạn sông qua 

khu vực trung tâm các huyện hoặc khu dân cư cần kè bờ và tạo cảnh quan đô thị; 

+ Trồng cây, cỏ trên mái đê, chân đê sông để bảo vệ đê; 

3.2 Về môi trường xã hội 

 a. Chương trình tái định cư 

 - Hạn chế đến mức thấp nhất có thể việc di dời tái định cư bắt buộc, trong trường 

hợp nhất thiết phải di dời dân cư phải sắp xếp bố trí nơi ở mới cho người dân; 

 - Mức giá đền bù phải phù hợp với các quy định của nhà nước và tỉnh cần có 

chính sách ưu đãi đối với các đối tượng phải di dời để họ đảm bảo cuộc sống trong tương 

lai về kinh tế và văn hoá như khi không có dự án. 

 - Đối với các hộ gia đình bị thu hồi hết phần đất nông nghiệp cần phải bố trí phần 

đất mới thay thế. 

 b. Bảo tồn tự nhiên và di tích lịch sử 

- Hạn chế đến mức thấp nhất việc xâm phạm các khu bảo tồn tự nhiên và di tích 

lịch sử trong khu vực tuyến đi qua... 
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CHƯƠNG XI: CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. Các giải pháp và chính sách 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

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

+ Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ); vốn 

ngân sách địa phương theo khả năng cân đối và thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 

được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

+ Nguồn vốn huy động từ các doanh nghiệp qua hình thức PPP. 

+ Vốn ODA viện trợ không hoàn lại, vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ 

nước ngoài.  

+ Các nguồn vốn hợp pháp khác,... 
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III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở GTVT có trách nhiệm: 

- Công bố rộng rãi phương án tuyến, tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành có liên 

quan, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại khi cần thiết. 

- Hướng dẫn các đơn vị quản lý đường tổ chức cắm mốc chỉ giới, quản lý quy 

hoạch và hành lang bảo vệ đường bộ, phân loại đặt tên và số hiệu đường thực hiện theo 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; Thông tư 

số 04/VBHN-BGTVT ngày 28/7/2020 của Bộ GTVT về việc Hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

2. Các Sở, ban ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm: 

- Các Sở, ban ngành có liên quan cập nhật tuyến đường vào quy hoạch từng ngành, 

từng lĩnh vực, lấy tuyến đường bộ mới làm cơ sở, định hướng, xây dựng phát triển kinh 

tế các ngành, lĩnh vực có liên quan;  

- Các địa phương khu vực tuyến đi qua phải cập nhật các tuyến đường vào quy 

hoạch tổng thể cũng như quy hoạch phát triển chung của vùng, để có giải pháp phân bổ, 

sử dụng tài nguyên đất đai, dành quỹ đất xây dựng các tuyến đường mới cho hợp lý. 

Đồng thời có chính sách, giải pháp hỗ trợ việc tái định cư, tái sản suất cho người dân cho 

phù hợp, tránh thất thoát lãng phí.  

- UBND thành phố Nam Định và các huyện có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hành 

lang an toàn đường bộ, tổ chức thực hiện và triển khai quản lý hệ thống kết cấu công 

trình đường bộ bao gồm cả hệ thống giao thông tĩnh, đường thủy nội địa trên địa bàn 

huyện theo phân cấp. 
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CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kiến nghị: 

 1. Tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam phía Đông kết nối liên 

vùng tỉnh Nam Định đến Hà Nam, tổng chiều dài 41,5Km. 

 - Hướng tuyến:  

  + Tuyến đường gom phía Tây (phía Phải đường cao tốc): Điểm đầu kết nối với 

Tỉnh lộ 495B, thôn Chanh Thượng, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. Điểm 

cuối đê tả Đáy (cầu Nam Bình, giáp gianh Nam Định với Ninh Bình). Chiều dài tuyến 

20,5Km. 

  + Tuyến đường gom phía Đông (phía Trái đường cao tốc): Điểm đầu kết nối với 

tuyến nhánh của ĐT.495B tại vị trí đầu cầu An Khoái, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, 

tỉnh Hà Nam; Điểm cuối đê tả Đáy (cầu Nam Bình, giáp gianh Nam Định với Ninh 

Bình). Chiều dài tuyến 21,0Km. 

 - Quy mô cắt ngang: Quy hoạch quy mô tối thiểu đường cấp III đồng bằng, có giải 

phân cách giữa để tách hai chiều xe chạy riêng biệt: 

+ Chiều rộng nền đường Bn=17m. Trong đó: Bề rộng mặt đường 2 x 7 = 14,0m 

(mỗi bên gồm 2 làn xe cơ giới 3.5m/làn). Bề rộng dải  an toàn: 2x 0,5m=1,0m. Bề rộng 

phân cách giữa: 1,0m. Bề rộng lề: 2x0,5 = 1,0m 

+ Phạm vi GPMB khoảng 40m  

2. Tuyến đường bộ mới thành phố Nam Định đến đường trục phát triển kinh tế biển 

Nam Định (Tuyến tránh giảm tải cho QL10) và tuyến nhánh   

 2.1. Tuyến đường bộ mới TP Nam Định đến đường trục phát triển kinh tế biển 

Nam Định 

 - Hướng tuyến: Điểm đầu cuối đường Nguyễn Văn Cừ T.P Nam Định (cách đường 

Song Hào 0.5km). Điểm cuối đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định 

với đường đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định (TL490B), cách nút giao Cao Bồ 

3,5km. Tổng chiều dài là 19,60 km. 

 - Quy mô cắt ngang: 

+ Đoạn từ cuối đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Nam Định đến đường vành đai II dài 

khoảng 4,1km nằm trong quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 

2050 giữ nguyên quy mô mặt cắt theo quy hoạch chung của thành phố Nam Định đã 

được duyệt đảm bảo Bnền=10m (hè)+8m (mặt đường)+7m (giải phân cách giữa)+8m 
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(mặt đường)+10m (hè)=43,0m. 

+ Đoạn từ tuyến vành đai II đến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh 

Nam Định với đường cao tốc Bắc Nam (TL490B). Phương án kiến nghị chọn phương 

án 1: Quy hoạch Đường cấp I đồng bằng. 

* Chiều rộng nền đường Bn=39m. Bề rộng mặt đường 2 x 15 = 30,0m (mỗi bên 

gồm 4 làn xe x 3.75m/làn). Bề rộng phân cách giữa: 7,0m. Bề rộng dải an toàn: 

2x0,5=1,0m.  Bề rộng lề : 2x0,5 = 1,0m. Tổng mặt cắt ngang (phạm vi GPMB) là 100m. 

2.2 Tuyến nhánh 1 

  - Hướng tuyến: Điểm đầu trên tuyến đường bộ mới TP Nam Định đến đường trục 

phát triển kinh tế biển Nam Định, cách nút giao với đường QL37B khoảng 1,0km về phía 

TP Nam Định. Điểm cuối trên đường tỉnh ĐT 485B, cách đầu phà Kinh Lũng khoảng 

1,0km.Tổng chiều dài là 7,20 km. 

 - Quy mô cắt ngang: Quy hoạch quy mô tối thiểu đường cấp III đồng bằng, có giải 

phân cách mềm để tách hai chiều xe chạy riêng biệt: 

+ Chiều rộng nền đường Bn=17m. Trong đó: Bề rộng mặt đường 2 x 7 = 14,0m 

(mỗi bên gồm 2 làn xe cơ giới 3.5m/làn). Bề rộng dải  an toàn: 2x 0,5m=1,0m. Bề rộng 

phân cách giữa: 1,0m. Bề rộng lề: 2x0,5 = 1,0m 

+ Phạm vi GPMB mặt cắt ngang tối thiểu 60m 

2.2 Tuyến nhánh 2 

- Hướng tuyến: Điểm đầu tuyến tại nút giao tuyến đường bộ mới TP Nam Định 

đến đường trục phát triển kinh tế tỉnh Nam Định. Điểm cuối trên tuyến đường gom phía 

trái (phía Đông) đường cao tốc Bắc – Nam (cách đầu cầu Nam Bình khoảng 1.5Km về 

phía đi nút giao Cao Bồ). Chiều dài tuyến khoảng 3 km. 

 - Quy mô cắt ngang: Quy hoạch quy mô tối thiểu đường cấp III đồng bằng, có giải 

phân cách mềm để tách hai chiều xe chạy riêng biệt: 

+ Chiều rộng nền đường Bn=17m. Trong đó: Bề rộng mặt đường 2 x 7 = 14,0m 

(mỗi bên gồm 2 làn xe cơ giới 3.5m/làn). Bề rộng dải  an toàn: 2x 0,5m=1,0m. Bề rộng 

phân cách giữa: 1,0m. Bề rộng lề: 2x0,5 = 1,0m 

+ Phạm vi GPMB mặt cắt ngang tối thiểu 60m 

II. Kết luận: 

- Quy hoạch bổ sung tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam và tuyến 

đường bộ mới TP Nam Định đến đường trục phát triển kinh tế biển Nam Định (tuyến 
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tránh giảm tải QL10) và tuyến nhánh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh Nam Định và quy hoạch phát triển giao thông vận tải quốc gia; hình thành 

mạng lưới giao thông liên hoàn, liên thông, đủ khả năng kết nối và phát triển giao thông 

vận tải. Đáp ứng được nhu cầu phát triển bền vững kinh tế của tỉnh và của khu vực định 

hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

- Trong tương lai, các tuyến đường bộ mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định cũng như góp phần kết nối tỉnh Nam Định với các 

khu vực liền kề, và cả nước là tiền đề cho việc giao lưu kinh tế, văn hóa, chính trị, thúc 

đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.  

- Quy hoạch bổ sung tuyến đường gom hai bên đường cao tốc Bắc Nam và tuyến 

đường bộ mới TP Nam Định đến đường cao tốc Bắc Nam (tuyến tránh giảm tải QL10) và 

các tuyến nhánh đã hoàn thành. Kính trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê 

duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./. 


