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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

 ��c l�p - T� do - H�nh phúc 
                                                      

S�: 970/Q�-UBND Nam ��nh, ngày  26  tháng 5 n�m 2022 

QUY�T ��NH 

V/v phê duy�t b� sung quy ho�ch Tuy�n ���ng gom hai bên ���ng cao t�c 
B�c - Nam phía �ông k�t n�i liên vùng t�nh Nam ��nh ��n Hà Nam; Tuy�n 

���ng b� m�i thành ph� Nam ��nh - ���ng tr�c phát tri�n kinh t� bi�n   
Nam ��nh (tuy�n tránh gi�m t�i cho QL.10) và tuy�n nhánh vào Quy ho�ch 

phát tri�n giao thông ���ng b� t�nh Nam ��nh ��n n�m 2030 

�Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

 C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/6/2015; Lu�t s�a ��i, 
b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a 
ph��ng ngày 22/11/2019; 

C�n c� Lu�t Giao thông ���ng b� ngày 13/11/2008; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 1422/Q�-TTg ngày 17/9/2020 c�a Th� t��ng Chính 

ph� v� vi�c phê duy�t �i�u ch�nh Quy ho�ch chung thành ph� Nam ��nh ��n n�m 
2040, t�m nhìn ��n n�m 2050;  

C�n c� Quy�t ��nh s� 1454/Q�-TTg ngày 01/9/2021 c�a Th� t��ng Chính 
ph� v� vi�c phê duy�t quy ho�ch m�ng l��i ���ng b� th�i k� 2021-2030, t�m nhìn 
��n n�m 2050; 

C�n c� v�n b�n s� 3036/BGTVT-KH�T ngày 30/3/2022 c�a B� Giao thông v�n 

t�i v� vi�c ph��ng án Quy ho�ch m�t s� tuy�n ���ng trên ��a bàn t�nh Nam ��nh; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 2693/Q�-UBND ngày 22/11/2017 c�a UBND t�nh Nam 
��nh v� vi�c phê duy�t �i�u ch�nh quy ho�ch phát tri�n giao thông v�n t�i t�nh Nam 
��nh ��n n�m 2020, ��nh h��ng ��n n�m 2030; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 1570/Q�-TTg ngày 26/7/2021 c�a UBND t�nh Nam 
��nh v� vi�c phê duy�t b� sung quy ho�ch Tuy�n ���ng b� m�i Nam ��nh - L�c 
Qu�n - ���ng b� ven bi�n, k�t n�i Tr�c Tu�n - Yên ��nh, L�c Qu�n - Ngô ��ng và 
�i�u ch�nh nâng c�p quy ho�ch tuy�n ���ng t�nh 489C, tuy�n ���ng b� ven bi�n 

trong Quy ho�ch phát tri�n giao thông ���ng b� t�nh Nam ��nh ��n n�m 2030; 

C�n c� Ngh� quy�t s� 11/NQ-H�ND ngày 26/4/2022 c�a H�ND t�nh Nam 
��nh v� vi�c b� sung quy ho�ch phát tri�n giao thông ���ng b� t�nh Nam ��nh ��n 
n�m 2030; 

Theo �� ngh� c�a S� Giao thông v�n t�i t�i T� trình s� 891/TTr-SGTVT ngày 

09/5/2022. 
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QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Phê duy�t b� sung Quy ho�ch “Tuy�n ���ng gom hai bên ���ng cao 
t�c B�c - Nam phía �ông k�t n�i liên vùng t�nh Nam ��nh ��n Hà Nam; Tuy�n 
���ng b� m�i Thành ph� Nam ��nh - ���ng tr�c phát tri�n kinh t� bi�n Nam ��nh 
(tuy�n tránh gi�m t�i cho QL.10) và tuy�n nhánh vào Quy ho�ch phát tri�n giao 
thông ���ng b� t�nh Nam ��nh ��n n�m 2030, v�i n�i dung sau: 

1. B� sung Tuy�n ���ng gom hai bên ���ng cao t�c B�c Nam phía �ông k�t 
n�i liên vùng t�nh Nam ��nh ��n Hà Nam 

- Tuy�n ���ng gom phía Tây (phía ph�i theo h��ng Hà N�i - Ninh Bình): 
�i�m ��u k�t n�i v�i �T.495B, thôn Chanh Th��ng, xã Liêm S�n, huy�n Thanh 
Liêm, t�nh Hà Nam; �i�m cu�i �ê t� �áy (c�u Nam Bình, giáp ranh Nam ��nh v�i 
Ninh Bình). Chi�u dài tuy�n kho�ng 20,5Km. 

- Tuy�n ���ng gom phía �ông (phía trái theo h��ng Hà N�i - Ninh Bình): 
�i�m ��u k�t n�i v�i tuy�n nhánh c�a �T.495B t�i v� trí ��u c�u An Khoái, xã 
Liêm S�n, huy�n Thanh Liêm, t�nh Hà Nam; �i�m cu�i �ê t� �áy (c�u Nam Bình, 
giáp ranh Nam ��nh v�i Ninh Bình). Chi�u dài tuy�n kho�ng 21,0Km. 

- T�ng chi�u dài hai tuy�n ���ng gom phía Tây và phía �ông kho�ng 41,5km, 
quy mô t�i thi�u ���ng c�p III ��ng b�ng, m�i tuy�n 4 làn xe, t�ng b� r�ng n�n 
���ng kho�ng Bn=17,0m, Ph�m vi GPMB kho�ng 40m. 

2. B� sung Tuy�n ���ng b� m�i thành ph� Nam ��nh ��n ���ng tr�c phát 
tri�n kinh t� bi�n Nam ��nh (Tuy�n tránh gi�m t�i cho QL10) và tuy�n nhánh. 

- Tuy�n chính (thành ph� Nam ��nh ��n ���ng tr�c phát tri�n kinh t� bi�n 
Nam ��nh): �i�m ��u n�i v�i cu�i ���ng Nguy�n V�n C�, thành ph� Nam ��nh 
(cách ���ng Song Hào 0,5km); �i�m cu�i ���ng tr�c phát tri�n n�i vùng kinh t� 
bi�n t�nh Nam ��nh v�i ���ng cao t�c C�u Gi� - Ninh Bình, cách nút giao Cao B� 
kho�ng 3,5km. T�ng chi�u dài kho�ng 19,60 km, g�m 02 �o�n: 

+ �o�n t� cu�i ���ng Nguy�n V�n C�, thành ph� Nam ��nh ��n ���ng vành 
�ai II dài kho�ng 4,1km n�m trong quy ho�ch chung thành ph� ��n n�m 2040, t�m 
nhìn ��n n�m 2050 gi� nguyên quy mô m�t c�t theo quy ho�ch chung c�a thành 
ph� Nam ��nh �ã ���c duy�t ��m b�o Bn�n=43,0m. 

+ �o�n còn l�i t� ���ng vành �ai II ��n tuy�n ���ng tr�c phát tri�n kinh t� 
bi�n Nam ��nh dài kho�ng 15,5km theo tiêu chu�n ���ng c�p I ��ng b�ng; Quy 
mô 8 làn xe, t�ng b� r�ng n�n ���ng kho�ng Bn=39,0m. T�ng b� r�ng m�t c�t 
ngang (ph�m vi GPMB) là 100m. 

- Tuy�n nhánh 1 có �i�m ��u trên tuy�n ���ng b� m�i thành ph� Nam ��nh 
��n ���ng tr�c phát tri�n kinh t� bi�n Nam ��nh, cách nút giao v�i ���ng QL.37B 
kho�ng 1,0km v� phía thành ph� Nam ��nh; �i�m cu�i trên ���ng t�nh �T. 485B, 
cách ��u phà Kinh L�ng kho�ng 1,0km. T�ng chi�u dài tuy�n kho�ng 7,20 km, 
theo tiêu chu�n ���ng c�p III ��ng b�ng, quy mô t�i thi�u 4 làn xe, n�n ���ng 
kho�ng Bn=17,0m, t�ng b� r�ng m�t c�t ngang (ph�m vi GPMB) t�i thi�u là 60m.  
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- Tuy�n nhánh 2 có �i�m ��u n�i v�i cu�i tuy�n ���ng b� m�i thành ph� Nam 
��nh - ���ng tr�c phát tri�n kinh t� bi�n Nam ��nh, �i�m cu�i trên tuy�n ���ng 
gom phía trái (phía �ông) ���ng cao t�c B�c - Nam (cách ��u c�u Nam Bình 
kho�ng 1,5Km) v� phía �i nút giao Cao B�. Chi�u dài tuy�n kho�ng 3km, theo tiêu 
chu�n ���ng c�p III ��ng b�ng, quy mô t�i thi�u 4 làn xe, n�n ���ng kho�ng 
Bn=17,0m, t�ng b� r�ng m�t c�t ngang (ph�m vi GPMB) t�i thi�u là 60m. 

�i�u 2. S� Giao thông v�n t�i có trách nhi�m t� ch�c công b� công khai quy 
ho�ch ���c duy�t; ch� trì, ph�i h�p v�i các ��n v� liên quan t� ch�c th�c hi�n và 
qu�n lý quy ho�ch ���c duy�t theo quy ��nh. 

�i�u 3. - Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày ký; 

   - Các n�i dung còn l�i: Th�c hi�n theo Quy�t ��nh phê duy�t, �i�u 
ch�nh Quy ho�ch phát tri�n giao thông v�n t�i t�nh Nam ��nh ��n n�m 2030. 

    - Chánh V�n phòng �y ban nhân dân t�nh, Th� tr��ng các s�, ban, 
ngành c�a t�nh; Ch� t�ch UBND các huy�n, thành ph� Nam ��nh và các ��n v� có 
liên quan ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 

N�i nh�n: 
- Nh� �i�u 3; 
- C�ng TT�T t�nh; 
- L�u: Vp1, Vp5. 

 

TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
CH� T�CH 

 

 

 

 

Ph�m �ình Ngh� 
 


