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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thanh Hoá, ngày 28 tháng 4 năm 2022

V/v tham gia ý kiến đồ án đồ án Quy
hoạch chung xây dựng xã Tân Châu,
huyện Thiệu Hoá đến năm 2030.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa.
Sở GTVT nhận được Văn bản số 1689/UBND-KTHT của UBND huyện
Thiệu Hóa đề nghị tham gia ý kiến đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Châu,
huyện Thiệu Hoá 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 các đồ án, cụ thể như sau:
1. Về hiện trạng hạ tầng giao thông:
- Về đường bộ: Hồ sơ thuyết minh hiện trạng giao thông đối ngoại trên địa
bàn xã Tân Châu (trang 17) đang thuyết minh: “Tỉnh lộ 520 là đường trục chính
qua xã (TT Thiệu Hóa – Tân Châu – Thiệu Khánh), đoạn qua xã dài khoảng 3,2
km, có hiện trạng là đường nhựa, lộ giới trung bình 6m”. Hiện nay, qua địa bàn xã
Tân Châu (các xã Thiệu Tân, Thiệu Châu cũ) có tuyến đường tỉnh 502 (Đình
Hương – Giàng – Thiệu Đô), có chiều dài khoảng 3,0km, chiều rộng mặt đường
Bm=3,5m; chiều rộng nền đường Bn=5,5m-6,0m. Đề nghị chỉnh sửa.
Đối với các tuyến đường huyện và đường xã, đề nghị rà soát, cập nhật các
tuyến trên địa bàn các xã theo hồ sơ quản lý của địa phương.
- Về đường thủy nội địa: Đề nghị bổ sung hiện trạng tuyến đường thủy nội
địa sông Chu trong hồ sơ quy hoạch.
- Đề nghị bổ sung nội dung đánh giá về hiện trạng công trình đầu mối giao
thông trên địa bàn các xã.
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 các đến năm 2030 xã Tân Châu 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 mạng lưới đường bộ Việt
Nam thời ký 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021; quy hoạch vùng huyện
Thiệu Hóa đã được 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:
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- Về đường bộ:
+ Tuyến đường bộ cao tốc: Tuyến đường bộ cao tốc theo mốc lộ giới đã
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 19/5/2021, đã
cắm mốc và bàn giao cho địa phương quản lý;
+ Đường tỉnh 502: Quy hoạch đường cấp III, lộ giới quản lý 42m (từ tim
đường hiện trạng sang mỗi bên 21m);
+ Tuyến đường nối TP.Thanh Hóa đi trung tâm huyện Ngọc Lặc: Quy hoạch
đường cấp III, lộ giới quản lý 42m (từ tim đường hiện trạng sang mỗi bên 21m);
- Đối với các tuyến đường huyện, đường xã: Đề nghị quy hoạch đường huyện
tối thiểu đạt đường cấp V (Bn=7,5m, Bm=5,5m), đường xã cấp VI (Bn=5,5m,
Bm=3,5m), đường thôn xóm loại A,B-GTNT để phù hợp với mục tiêu quy hoạch
các tuyến đường giao thông nông thôn 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 hạ tầng kỹ thuật gồm hạ tầng giao thông, cấp điện, chiếu sáng, cấp nước, thoát
nước, viễn thông, thông tin liên lạc... đồng bộ và được ngầm hóa.
Đề nghị bổ sung bản vẽ mặt cắt ngang đại diện các tuyến đường, hành lang
đường bộ các tuyến đường đảm bảo theo định tại Điều 15, Nghị định 11/2010/NĐCP ngày 24/2/2010 về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
- Về đường thủy nội địa: Đề nghị bổ sung quy hoạch tuyến đường thủy nội
địa sông Chu.
- Các khu dân cư, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy,
công xưởng trong quy hoạch tiếp giáp hành lang đường bộ các tuyến giao thông
đối ngoại đề nghị có định hướng quy hoạch các tuyến đường gom để kết nối với
tuyến giao thông đối ngoại, không đấu nối trực tiếp vào các tuyến đường bộ cao
tốc, đường tỉnh, đường trục chính khu vực, đảm bảo vị trí đấu nối theo quy hoạch
các điểm đấu nối được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đấu nối theo quy
định; như: các khu đất quy hoạch đất dân cư mới DCM-01, DCM-02, DCM-03,
DCM-05, TTCN, …
- Về công trình đầu mối giao thông: Đề nghị nghiên cứu quy hoạch 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…
Đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tuấn

