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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 09 tháng 3 năm 2022

V/v tham gia ý kiến về nội dung đồ
án Quy hoạch chung xây dựng xã
Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa đến
năm 2030.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa.
Sở GTVT nhận được Văn bản số 1053/UBND-KTHT ngày 24/02/2022 của
UBND huyện Thiệu Hóa đề nghị tham gia ý kiến nội dung đồ án Quy hoạch chung
xây dựng xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa đến năm 2030. Sau khi nghiên cứu nội
Đồ án quy hoạch, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, Sở GTVT tham gia ý
kiến một số nội dung về định hướng phát triển hạ tầng giao thông trong đồ án, cụ
thể như sau:
1. Về hiện trạng hạ tầng giao thông:
Qua địa bàn xã Thiệu Thịnh có tuyến đường thuỷ nội địa sông Mã dài 4,1km
(Km24+500 - Km28+600) đạt sông cấp III; tuyến đường thủy nội địa sông Chu dài
1,2km (Km0+00 đến Km1+200) đạt sông cấp III; tuy nhiên, đồ án quy hoạch chưa
đề cập đến hiện trạng các tuyến đường thuỷ nội địa này; đề nghị nghiên cứu bổ
sung.
2. Về định hướng quy hoạch hạ tầng giao thông:
Đề nghị phương án quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Thịnh đến năm 2030 tuân thủ
theo Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa đến năm
2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 3227/QĐ-UBND ngày 29/8/2017; quy hoạch vùng huyện Thiệu Hóa được
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5588/QĐ-UBND,ngày
30/12/2020 và phù hợp với phương án Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa đang được lập;
cụ thể:
- Về đường bộ:
+ Giao thông đối ngoại: Quy hoạch tuyến đường từ Thành phố Thanh Hóa đi
xã Định Công, huyện Yên Định: Tuyến đường được đưa vào quy hoạch tổng thể
phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 13628/UBND-CN
ngày 30/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh với quy mô tối thiểu đường cấp III, 2-4
làn xe; hiện đã có trong phương án quy hoạch phát triển giao thông vận tải thuộc
Quy hoạch tỉnh đến 2030, định hướng đến năm 2045. Căn cứ các quy định về quản
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lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì phạm vi đất cho đường bộ tối
thiểu là 42m (từ tim đường sang mỗi bên 21m).
+ Đối với các tuyến đường huyện, đường xã: Đề nghị cập nhật hành lang
đường bộ các tuyến quy hoạch đảm bảo theo định tại Điều 15, Nghị định
11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ.
+ Các khu dân cư mới, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, công xưởng
trong quy hoạch đề nghị có định hướng quy hoạch các tuyến đường gom để kết nối
với tuyến giao thông đối ngoại, đảm bảo vị trí đấu nối và thực hiện đấu nối theo
quy định.
- Về đường thuỷ nội địa: Đề nghị bổ sung nội dung về quy hoạch các tuyến
đường thuỷ nội địa sông Mã, sông Chu đoạn qua xã Thiệu Thịnh;
- Về công trình đầu mối giao thông: Đề nghị nghiên cứu bổ sung các công
trình đầu mối giao thông như: bãi đỗ xe tại các khu vực công cộng, trung tâm hành
chính, công sở, văn hóa thể dục thể thao…;
- Về danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư: Danh mục các
chương trình, dự án giao thông ưu tiên đầu tư chưa đề xuất dự án cụ thể, chưa có
khái toán nhu cầu kinh phí thực hiện cho từng dự án và cho từng giai đoạn; đề nghị
bổ sung làm cơ sở xem xét tính khả thi và nghiên cứu huy động nguồn vốn cụ thể
hóa quy hoạch.
Đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.
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