
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /BGTVT-KHĐT Hà Nội, ngày        tháng         năm 2021 

V/v chủ trương xây dựng một số 

công trình liên quan hệ thống quốc 

lộ địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam  

  Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được văn bản số 4040/UBND-KTN 

ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam xin chủ trương xây dựng một số 

công trình liên quan hệ thống quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sau khi 

nghiên cứu, Bộ GTVT có ý kiến như sau: 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 419/TTg-

KTTH ngày 02/4/2021, Bộ GTVT đã xây dựng dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp 

báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội, theo đó, trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam ưu tiên thực hiện đầu tư trước đối với các tuyến quốc lộ 14E và 

quốc lộ 1 đoạn Km996+889 - Km996+2189, cầu Tam Kỳ; các đoạn tuyến khác 

có nhu cầu đầu tư nhưng chưa thể cân đối bố trí được. 

Trong điều kiện nguồn lực được Quốc hội, Chính phủ phân bổ cho Bộ 

GTVT hết sức hạn hẹp, Bộ GTVT trân trọng và ủng hộ việc địa phương chủ 

động đề xuất và thực hiện đầu tư một số đoạn trên các tuyến Quốc lộ 1, 40B và 

14H bằng nguồn vốn ngân sách địa phương để phục vụ nhu cầu đi lại và đảm 

bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, để đảm bảo việc triển khai theo đúng trình 

tự, thủ tục quy định cần lưu ý một số nội dung sau: 

- Đối với đường gom song hành Quốc lộ 1 (Km987+625 - Km989+450) 

phía Bắc thành phố Tam Kỳ: đoạn tuyến này thuộc phạm vi đô thị cửa ngõ phía 

Bắc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư 750m đường gom hai bên từ 

Km989+450 - Km990+200 theo quy mô mặt cắt ngang 52m. Việc đề xuất xây 

dựng đường gom hai bên tuyến Quốc lộ 1 cho đoạn còn lại từ Km987+625 - 

Km989+450 với quy mô mặt cắt ngang 52m để đồng bộ với đoạn tuyến đã đầu 

tư, đảm bảo an toàn giao thông và cảnh quan đô thị là có cơ sở và thẩm quyền 

thực hiện là của địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai đề nghị Tỉnh rà soát 

quy mô đảm bảo phù hợp với quy hoạch giao thông địa phương, nhu cầu vận tải; 

đồng thời, thực hiện thỏa thuận với cơ quan quản lý khai thác về phương án tổ 

chức giao thông đảm bảo an toàn giao thông, không gây ùn tắc và các quy định 

hiện hành. 

- Đối với đoạn vuốt nối Quốc lộ 40B (Km13+765 - Km14+200) giao với 

đường dẫn vào trạm thu phí đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: đoạn tuyến 

này thuộc Quốc lộ 40B do Bộ GTVT quản lý. Việc sử dụng ngân sách địa phương 

đầu tư đường quốc lộ, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị nghiên cứu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 

7394/VPCP-KTTH ngày 07/9/2020 (gửi kèm theo) để đề xuất phương án triển 

khai phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
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- Đối với cầu Phước Trạch, cầu Duy Phước và đường dẫn hai đầu cầu: 

Đây là các công trình trên tuyến đường nối từ cảng Cửa Đại, thành phố Hội An 

đến Quế Lâm, tuyến đường này mới được chuyển thành Quốc lộ 14H (Quyết 

định số 2823/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2017). Đề nghị tỉnh rà soát, cập nhật tiến 

trình bàn giao quản lý và điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ, trường hợp tài sản vẫn thuộc địa phương quản lý, địa phương có thể chủ 

động thực hiện đầu tư theo đúng quy hoạch của địa phương. 

- Về thẩm quyền quyết định cho phép địa phương đầu tư quốc lộ:  

+ Điểm a, Khoản 3, Điều 48 Luật Giao thông đường bộ quy định: Bộ 

GTVT chịu trách nhiệm quản lý, bảo trì hệ thống đường quốc lộ; 

+ Khoản 9, Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước quy định: Không được dùng 

ngân sách của cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác; 

+ Về việc sử dụng ngân sách địa phương đầu tư đường quốc lộ đi qua địa 

bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Tại văn bản số 7394/VPCP-KTTH 

ngày 07/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao: (i) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp 

với các Bộ ngành, địa phương liên quan nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi một số 

quy định pháp lý có liên quan đến quản lý, điều hành ngân sách nhà nước để bảo 

đảm sự chủ động trong quản lý, điều hành ngân sách của Chính phủ, trong đó có 

Luật Ngân sách nhà nước. (ii) Bộ GTVT nghiên cứu việc điều chỉnh quy hoạch từ 

đường quốc lộ thành đường tỉnh lộ đối với những đoạn tuyến đường quốc lộ đi 

qua địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để các địa phương sử dụng 

ngân sách địa phương đầu tư nếu thấy thực sự cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính 

phủ theo quy định.  

Do đó, để sử dụng ngân sách địa phương đầu tư quốc lộ, đề nghị UBND 

tỉnh Quảng Nam nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Bộ GTVT sẵn sàng ủng hộ khi được Văn phòng Chính phủ đề nghị tham gia ý 

kiến./.  

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo);                                                                                  
- Vụ KCHTGT; 
- Tổng cục ĐBVN; 
- Sở GTVT Quảng Nam;  
- Lưu VT, KHĐT (03)HIEUPT.                                                             

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-16T18:22:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Anh Dũng<dungna@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-07-18T15:54:07+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Lê Đình Thọ<thold@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-19T10:15:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-19T10:15:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-19T10:15:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	PHÒNG VĂN THƯ - LƯU TRỮ<vanthuluutru@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bộ Giao thông vận tải - Phone: 02438222979 - Fax: 02438221066 - Email: tic@mt.gov.vn
	2021-07-19T13:46:28+0700
	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
	Bộ Giao thông Vận tải<vpmot@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




