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Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

Thực hiện Công văn số 1428/TCĐBVN-KHĐT ngày 13/3/2020 của Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam về việc xin ý kiến việc lập quy hoạch mạng lưới đường 

bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi rà soát, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Quy hoạch mạng lưới 

đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau: 

1. Thực trạng hệ thống đường cao tốc, quốc lộ trên địa bàn tỉnh, khả năng 

kết nối, các tồn tại, hạn chế của mạng lưới giao thông đường bộ tại địa phương. 

a) Số liệu hiện trạng mạng lưới đường bộ:  

Mạng lưới giao thông đường bộ cao tốc, quốc lộ, đường địa phương trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm có 01 đoạn tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dài 

64,56km; 07 đoạn tuyến quốc lộ dài 553,2km; 23 tuyến đường tỉnh dài 725,3 km; 

101 tuyến đường huyện dài 1.282,5km; 155,49 km đường đô thị; 13.405km 

đường giao thông nông thôn và trên 278km đường tuần tra biên giới (Chi tiết có 

Phụ lục số 1, 2, 3, 5, 5a, 6 kèm theo). 

b) Khả năng liên kết đường bộ với các phương thức vận tải khác 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 02 phương thức vận tải chính là 

đường bộ và đường sắt, trong đó có 02 tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh là tuyến 

Hà Nội - Đồng Đăng (Lạng Sơn) và tuyến Mai Pha - Na Dương, các vị trí ga 

đường sắt trên tuyến đều thuận lợi trong việc kết nối với đường bộ, đảm bảo khả 

năng di chuyển thuận tiện. 

c) Khả năng liên kết ngành, liên kết giao thông đường bộ với các tỉnh lân 

cận, trung tâm vùng: Tỉnh Lạng Sơn có 01 đoạn tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn dài 64,56km và 07 đoạn tuyến quốc lộ dài 553,2km đi qua tất cả các huyện, 

thành phố trên địa bàn nên khả năng liên kết ngành, liên kết đường bộ với các 

tỉnh lân cận, trung tâm vùng được đảm bảo thuận tiện. 

d) Các điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế: 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Giao thông vận tải, Tổng 

cục Đường bộ Việt Nam, các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh đã được cải tạo, nâng 

cấp và sửa chữa định kỳ đảm bảo mặt đường đi lại êm thuận. Tuy nhiên, một số 

tuyến như Quốc lộ 279, Quốc lộ 3B và Quốc lộ 31 đoạn qua địa bàn tỉnh chưa 

được đầu tư hoàn chỉnh quy mô cấp đường theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt Lạng Sơn là tỉnh biên giới có nhiều cửa khẩu 

thông thương với Trung Quốc, tốc độ gia tăng phương tiện và yêu cầu vận chuyển 

hàng hoá xuất nhập khẩu lớn, nên kết cấu hạ tầng đường bộ chưa đáp ứng được 
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nhu cầu vận tải. 

Cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, trong đó quy mô, tiêu chuẩn kỹ 

thuật các tuyến đường còn ở mức thấp. Việc cải tạo, nâng cấp hoàn chỉnh hệ 

thống các tuyến đường tỉnh, đường huyện, xây dựng các cầu vượt sông lớn tại các 

vị trí trọng yếu chưa được đầu tư do thiếu kinh phí để thực hiện. 

2. Đề xuất bổ sung các tuyến đường mới chưa có trong quy hoạch  

UBND tỉnh Lạng Sơn thống nhất với nội dung bổ sung tuyến đường cao 

tốc Lạng Sơn - Tiên Yên vào mạng lưới quy hoạch các tuyến cao tốc, có chiều 

dài khoảng 95Km, quy mô hoàn chỉnh 04 làn xe như tại phụ lục QH1 kèm theo 

Công văn số 1428/TCĐBVN-KHĐT ngày 13/3/2020 của Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam. 

3. Đề xuất chuyển các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ thành đường địa phương 

và đường địa phương thành đường quốc lộ 

- Hiện nay, điểm đầu tuyến Km0 Quốc lộ 4A đang được đấu nối với đường 

nội thị thị trấn Đồng Đăng (Quốc lộ 1A cũ) thuộc phạm vi nội thị của thị trấn 

Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Để đảm bảo thuận tiện trong công tác quản lý, phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa địa phương, UBND tỉnh Lạng 

Sơn đề nghị chuyển đoạn tuyến từ Km0-Km4+600, Quốc lộ 4A thành đường địa 

phương; đồng thời chuyển đoạn tuyến tránh Quốc lộ 4A dài 4,6km (đoạn tuyến 

này trước đây Bộ Giao thông vận tải chuyển về tỉnh quản lý thành đường địa 

phương tại Quyết định số 3085/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2005) thành đoạn đầu của 

Quốc lộ 4A, có điểm đầu giao tại Km1+00 Quốc lộ 1B, điểm cuối tại Km4+600 

Quốc lộ 4A, về cơ bản chiều dài 2 đoạn tuyến trên tương đương với nhau và đảm 

bảo kết nối các tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh. 

- Đề nghị xem xét chuyển tuyến đường tuần tra biên giới dọc tuyến biên 

giới Việt Nam - Trung Quốc đi qua các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, 

Hà Giang thành hệ thống đường Quốc lộ.  

4. Tác động biến đổi khí hậu đến phát triển, bảo trì hệ thống đường bộ theo 

đặc thù của địa phương 

Đối với tỉnh Lạng Sơn, biến đổi khí hậu làm cho thời tiết diễn biến rất 

phức tạp và khắc nghiệt, nhiệt độ thay đổi chênh lệch lớn ảnh hưởng đến kết cấu 

mặt đường nhựa bị nóng chảy, mặt đường dễ bị nứt, hằn lún vệt bánh xe, mặt 

đường bê tông bị co ngót, nứt, vỡ kéo giảm thời gian phục vụ và tăng chi phí duy 

tu, sửa chữa. Thời tiết mưa bão có xu hướng gia tăng, không theo quy luật, lượng 

mưa lớn làm sạt lở đất ta luy nền đường, hệ thống rãnh dọc không đáp ứng yêu 

cầu tiêu thoát nước cục bộ, gây xói lở rãnh, làm hư hỏng kết cấu nền, mặt đường 

và công trình cầu cống; giao thông trên tuyến bị giãn đoạn, mất an toàn giao 

thông... 

5. Thực trạng vận tải, phương tiện, hệ thống bến xe, bãi đỗ xe đường bộ 

(Chi tiết có Phụ lục 8, 8a kèm theo). 

6. Tình hình tai nạn giao thông đường bộ giai đoạn 2015-2019: theo số liệu 

thống kê, tổng hợp của Ban An toàn giao thông tỉnh thì trong giai đoạn từ năm 

2015-2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra 293 vụ tai nạn giao thông, làm 



3 

 

chết 300 người, bị thương 134 người (Chi tiết tại Phụ lục 7.1, 7.2 kèm theo). 

7. Định hướng, nhu cầu vốn đề xuất dự án ưu tiên phát triển mạng lưới 

giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh các giai đoạn đến năm 2030 và 2050 là 

khoảng 16 chương trình, dự án, với tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến khoảng 

68.824 tỷ đồng (Chi tiết tại Phụ lục 4a kèm theo). 

8. Các quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải của địa phương và 

các lĩnh vực có liên quan 

a) Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030 được điều chỉnh tại Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 

29/8/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Nội dung quy hoạch phát triển kết cấu hạ 

tầng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh 

Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện nay đang được triển 

khai lập nhiệm vụ quy hoạch theo quy định.  

b) Một số quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan 

- Quy hoạch vị trí cảng cạn Lạng Sơn: Cảng cạn Lạng Sơn có vị trí trong 

khu trung chuyển hàng hóa thuộc khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 

1201/QĐ-BGTVT ngày 11/6/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát 

triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030. Tuy nhiên, thực hiện Thông báo số 361/TB-BGTVT ngày 26/7/2018 của 

Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn 

Văn Thể tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn đã 

tổ chức nghiên cứu và đã báo cáo phương án, đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem 

xét, điều chỉnh vị trí quy hoạch cảng cạn Lạng Sơn về vị trí tại Km22+500, Quốc 

lộ 1, quy mô 75ha tại Văn bản số 527/UBND-KTN ngày 06/6/2019 và Văn bản 

số 266/UBND-KTN ngày 24/3/2020.  

- Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040: 

hiện nay tỉnh Lạng Sơn đang trình Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án quy hoạch. 

- Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035 đã được 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19/7/2019. 

- Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc 

tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2035 đã được UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 08/7/2019. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Tổng cục Đường bộ 

Việt Nam xem xét, tổng hợp./.  
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Bộ Giao thông vận tải; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD, TN&MT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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