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S - -NQ/TU DkNông, ngày,j tháng 8 nám 2021 

NGHJ QUYET 
V phát trin kt cu hi tang giao thông giai doin 2021 - 2025, 

d!nh hu'ó'ng dn nãm 2030 

I- IC DIEM TINII HINH 

Vi xut phát dirn là tinh Co diu kin kinh th - xã hi dc bit Rho khàn, kt 
câu ha tang yu kern toàn din, nht là h tang v giao thong, dã ãnh hu'&ng tiêu 
crc tâi dcii song cüa nhân dan và lam ch.rn qua trInh phát trin kinh t - xà hOi  cüa 
tinh. Trong giai doan vIia qua, vói sir quan tam h trçi tir Trung uong, tp trung 
nht quán trong lanh dao,  chi  dao  và u'u tiên ngun lirc cüa ca phuo'ng; dn nay, 
kt cu ha thng giao thông cüa tinh d cO buó'c phát trin dáng k, o bàn dáp rng 
nhu cãu phát trin, di 1a,  giao thuang cüa nhân dan và dam bào an ninh quôc 
phOng (toàn tinh hiçn có duy nh4t phutrng thz'c van  tái du'&ng b v&i 4.683km 
du'àng giao thông, tj> lé nhca hóa, be tong hóa chung dçit 65%,). Tuy nhiên, h 
thng kt cu ha  thng giao thông cüa tinh cOn thiu dng b, chuyn bin chrn, 
chua dóng vai trO thiic dy phát trin kinh t - xä hi, ch.t lugng kt c.0 ha t.ng do 
VCCI dánh giá xp hang thp (nàni 2019, xê'p thi' 5 7/63), nhing yêu kern ye kêt 
cu ha tng giao thông vin hin rö trong mi m.t cüa diii sng (các tuyê'n tinh l 
chi ylu 1 lan xe chim 81%, chu'a du'cic du tu' nâng c4v  dng b5; l duàng 
huyn chwa du'Q'c nhzca hóa, be tong hóa, chiê"m 24%, nhiu tuyê'n dvc&ng quan 
trQng du'cic ddu tu' xáy dy'ng dâ lâu nhu'ng dU'QC náng ca'p cái tçio...), ánh hu&ng 
dn chi phi san xut kinh doanh cña doanh nghip, nhà du tu và kt qua thu hut 
du tu' cüa tinh. 

Dai hi  Dai  biu Dãng b tinh ln thr XII, nhirn kS'  2020 - 2025 dä xác dnh 
uu tiên ha tng giao thông d lam dng 1irc, di truO'c, thiic dy phát triên kinh t - 
x hi, dt ra mic tiêu phn du "Nâng ti lç nha hóa chung dw&ng tinh len 73%", 
dng thO'i xác djnh dt phá chin lu'çic là "Xáy dy'ng kIt cá'u hg tdng, trQng tam là 
hg tang giao thOng, u'u tiên dau tu' xáy dit'ng, ma rang hg tdng giao thông trQng 
dilm nói tinh, kIt nh các dilm du ljch và hg tcng trung tam do thj. Tlthc day dc an 
duO'ng cao tIc Táy Nguyen - TP HCM doçin tI TP Gia Nghi'a - TP HCM) sam 
trié'n khai, hoàn thành ding tiln dç5,' kiln ngh Trung u'ong sO'm xáy dy'ng du'&ng 
st Dhk Nông - Choi'z Thành (BInh Phu'ó'c); cái tgo, náng cp quhc l 28". Nhärn 
trin khai nhU'ng m1mc tiêu, dt pha nêu trên, Ban Ch.p hành Bang b tirth thông 
qua Nghj quyt v phát trin kt cu ha tng giao thông giai doan 2021 - 2025, tam 
nhIn dn nãrn 2030, v9i ni dung cii th nhu sau: 
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II- QUAN DIEM, MVC  TIEU 

1. Quan diem 

- u tiên du ttr phát trin ha tng giao thông d lam dng 1ire, di truc, thi.ic 

dy phát trin kinh th - xa hi. 

- T5u tiên phát trin các dir an k& din ha tng giao thông phii hçip vói quy 
hoach, có tInh k& n6i, lan tôa; kt ni vâi các khu virc san xut cong nghip, nOng 
nghip và du ljch trpng dim, k& hgp chat chë vâi darn bâo an ninh quc phông, 
ti& kirn chi phi và bâo v rnOi truing. 

- Huy dng da dang ngun 11rc, u'u tiên các dr an hInh thc PPP d du tu kt 
di.0 ha tang giao thông; u'u tiên ngun vn ngân sách nhà nuc du tu vào các cong 
trInh giao thông thit yu, quan tr9ng; huy dng các ngun liic tr chu'ong trinh, dr 
an, doanh nghip, thành phn kinh th khác d du tu. 

- Quãn l, khai thác hiu qua, bn vQng kt cu ha tang giao thông hin co, 
trng buc m& rng, nâng cao cht 1ung, hiu qua cong tác bão trI ththng b. 
Dành qu' dt hqp l d phát trin kt din ha tng giao thông do thj; quàn 1', khai 
thác hành lang an toàn giao thông dung b có hiu qua nhrn bâo darn trt tir an 
toàn giao thông và bào v k& di.0 h. tng giao thông. 

2. Mic tiêu 

2.1. Myc tiêu tong quát 

- Thirc hin thành cOng miic tiêu, chi tiêu, nhirn vil ma Nghj quy& Dai  hi 
Dãng b tinh 1n thi XII, nhim k' 2020 - 2025 dã d ra. Hang nàm, th1rc hin 
thành cong các nhim vit, giâi pháp v k& din h tng giao thông do Tinh üy d ra, 

- Cãi tao,  nâng dip vâ xây dirng rni kt din ha tng giao thông dng b, phü 
hçip vi quy hoach,  bão darn tiêu chun k thut, bn vCng, dáp üng yêu din phát 
trin kinh t - xã hi va tAng cung bão darn quôc phông, an ninh. 

- TIu tiên và tp trung huy dng rni ngun 1irc d du tu rnt s cong trinh 
tr9ng dirn, tao  lien kêt v1ing, thüc dy các ngânh kinh t khác phát trin; nâng cao 
cOng tác quAn 1" cht 1ung cong trinh, thanh tra, kirn tra, giárn sat trong qua trInh 
du tu nhrn darn bào chAt 1u'cng, tin d va hiu qua sr ding. 

2.2. Muc tiêu cy the' 

a. Ve' duô'ng b47: 

- Giai doan 2021 - 2025: 

-- DAu tu nhra hóa, be tong hóa khoang 380km dung, nâng t l nhira hóa, 
be tOng hóa dumg toàn tinh tü 65% len 73% (trong do: ddu tw t,'1) l nhya hOa 
du'&ng huyn tic 76% len 88%; ke't nO'i mt sO' dié'rn du ljch; náng cá'p và xáy dy'ng 
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n'i&i inç5t s tuyé'n dud'ng do thi quan trQng vó'i chiu dài khoáng 40km, trong do uii 
tiên cho thành phO Gia Nghi, thf trá'n Dák Mu, thf fran Dk R 'lá'p, thj trá'n Ea 
T'ling,Khoáng 270km duing xã, thón, buOn, náng tj) lé tic 51% len 61%; tiép tyc 
kiên CO hóa cdc cáu yêu, cau tgm...) và du tu khoâng 82km tinh 1 quy mô 02 lan 
Xe, nâng t' 1 tinh 1 có rntt duông 02 lan xe ttr 19% len 55%. 

+ D nghj vi B Giao thông 4n tài dàu tu nâng c.p, cãi tao,  Quc 1 28 gm 
02 doan: ('1,) doan  Gia Nghia - Quâng Khê - Dk Sorn (Gia NghI'a dIn khu du if ch 
Ta Dung, trong dO uu tién dogn Gia Nghia - Quáng Khê), (2,) doan qua trung tarn 
thj trn Dtk Mârn và th trn Ea T'ling. 

+ Kin nghj Trung u'ong b sung quy hoach  duông cao t& D.k Nông - Chon 
Thành (Blnh Phtc&c) vào Quy hoach  xây di7rng du'ing b cao t& quôc gia thi kS' 
2021 - 2030 và du tu theo hInh thüc PPP, trong do giai doan  2021 - 2025 du ttr 
doin Gia Nghia - Chon Thành dài khoâng 140 km. Sau khi Trung ucrng phê duyt 
quy hoach, chü dng thüc dty t chirc 1p báo cáo nghiên cru tin khá thi, báo cáo 
nghiên c1ru lchã thi; cong tác chun bj giái phóng rnt bang tüng dotn... phñ hçip 
vi thrn quyn và ngun lirc trin khai cüa tinh. 

- Giai doan 2026 - 2030: 

+ Du tu nhira hóa, be tong hóa di.thng toàn tinh tr 73% len dat  88% (Trong 
dO: náng t3) i nhy'a hóa dwàng huyn tIc 88% len 100% và xem xét náng c4v, ith 
rç5n.g cOc doçin qua khu dOng dan cw len 2 ian Xe; náng cá'p và xáy dyiig mO'i 
khoáng 50km dic&ng dO thj; tiê'p 4w du tu nhya hOa, cing hóa và. kiên cô hOa các 
cdu yê'u cu tczm) và diu tu cái tao,  nâng cp Tinh l 4B, Tinh l 6, Tinh l 1, phân 
du dat  100% quy mô 02 lan xc và du tu rnâi rnt s tuyn dung theo quy hoach. 

+ D nghj B Giao thông vn tái dtu tu cãi tao,  nâng cap quôc l 28 các doan 
cOn iai  và cãi tao  nâng cap mt s doan  qua khu dông dan cu cüa Quc 1 14C, 
dung H ChI Minh (QuO'c i5 14). 

+ Tip tiic kin nghj Trung ucing trin khai d.0 tu cao toe doan  cOn  lai  theo 
quy hoach ducic duyt. 

- V h thng bn Xe: tip tiic kêu gçi du tu bn xe tai  thj trn Kin Th:rc, xã 
Nghia Thang, huyn Däk R'lâp; xã Narn Dong, huyn Cu Jiit; xâ Quãng Phü, 
huyn Krông No báo darn theo quy hoach  duçic duyt và tiêp tVc  duy tn, xern xét 

nãng d.p các bn xc hin có khi Co nhu c.u. 

- V bao tn dung b: t.p trung uu tiên thirc hin trén các tuyk Quc l, 
Tinh 1t, duxng do thj và dung huyn quan tr9ng; các tuyn dung huyn con 'a1  
và h thng dung xã, thôn, bon do ngân sách dja phumg dam nh.n; huy dng các 
ngun 1rc khác vâ nhân dan tham gia quãn 1', bào trI. 
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b. Veththngsät: 

Tip tiic phi hgp vi B Giao thông 4n tài kin ngh Thu tuóng Chinh phii 

chp thun cho chü truong l.p dir an du ttr xây dirng tuyn dung st Dk Nông - 

Chon Thành, tinh BInh Phmfc k& n& vói duông st xuyên A xuông càng Thj Vâi 

(tuyé'n Dk Nóng - Chan Thành - D7An - L3c Ninh dê'n cáng Thj Vái) phi.ic vii vn 

chuyn hành khách, hang hóa (dc bit là bó xIt và các san pMm tz ngành cong 

nghip alum in, nhOm). 

III- NHIM VJ, GIAI PHAP 

1. Nâng cao chat Iu'qng quy Iiotch và quãn 1, thtrc hin quy hoich 

- Th\rc hin xây dirng quy hotch tinh, trong do có hcip phn quy hoach phát 
trin giao thông v.n tài, dam báo quy hoach dng b, kt ni vOi quy hoach ngành 
quc gia; trên Co s do 1ira ch9n rnt s cong trInh giao thông quan tr9ng CO 

lan tOa, tao  sr dt phá Ian d tp trung du tu. 

- Tang crng cong tác quán 1 nhà nuc v quy hoach,  d cao trách nhirn 

cüa nguO'i diirng du trong xây dirng và t chirc thirc hin quy hoach, bâo darn hiu 
qua và khà thi. Coi tr9ng cong tác giám sat, kim tra, thanh tra thirc hin quy hoach 
và xir 1 nghiêm các vi pham. 

2. Tp trung, huy dng mç1 ngun 1ii'c dIu tu cho phát trin 1i thông kêt 

cãu ht tang giao thông 

- Tang muc du tu phát trin k& c.0 ha thng giao thông bAng ngân sách nhà 
nuc, d.c bit uu tiên nhng cong trInh giao thông quan tr9ng, huy& mach, nhu: 
tinh 1, dung lien huyn, dung dO thj và dung kt ni các dirn, khu du ljch. 

- Thrc hin hiu qua kê hoach dAu tu cong trung han  cüa tinh giai doan 2021 - 
2025, dam bâo tiên d các cong trInh, nhât là cOng trInh giao thOng. Sü' ding có 
hiu qua vn dâu tu', dAu tu' có tr9ng tam, tr9ng dim, thr tr uu tiên va phü hcip vai 
diu kiên thirc t cüa tinh. Trong do, tang cu'ang phân cAp cho các huyn, thành 
ph có ngun thu 10n, d chu dng dAu tu', nhAm h trg giàrn tãi áp lirc dAu tu tü 
ngân sách tinh. 

- Nâng cao hiu qua hoat dng xuc tin dAu tu, tang cuO'ng hcip tác vai tinh 
lan can, nhà dâu tu xay dirng nhm thu hut các ngun vn ngoài ngân sách; lng 
ghép dâu tu phát triên kêt câu ha tang giao thông trong các chuong trInh rnic tiêu, 
ngun vn ODA, PPP và các ngun von hcip pháp khác; tip tVc  thirc hin chInh 
sách nhà nuac và nhân dan cung lam h thng dung giao thông nông thôn và có 
co ch& chInh sách tao  ngun lc d dAu tu phát trin giao thông. 

3. Nãng cao hiu lirc, 1iiu qua quail 1 nhà nuóc v du tir kêt câu h 
tang  giao thOng 
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- Lam t& Cong tác tuyen truyn, 4n dng, tao  si d6ng thuan trong xa hi d 
mci nguôi dan üng h và chia sé trách nhim vâi Nhà nithc trong cong tác giài 
phóng mt bng phiic vii dâu tu phát trin k& cu ha thng giao thông. 

- Dy manh  cãi each thu tic hành chInh, bào dam thông thoáng, thun lqi, 
khc phiic phin ha và giâm chi phi cho các nhà du tu; nâng cao trmnh d, näng 1c 
cong tác cho can b Cong chirc, viên chirc ngành giao thông; tang eung üng dung 
khoa hçc, cong ngh trong thi& k& thi cong vâ s1r d'ng vat 1iu mói trong xay 
dirng cong trInh nhm thrc hin thing lçii Nghj quyt d ra. 

- Tang ci.thng cong tác lcim tra, giám sat trong quân 1 du tu xây drng kt 
c.0 ha tng giao thông nh&m nãng cao nang 1rc các chü th tham gia, ngän ngra 
tht thoát, lang phi, kjp thai ch.n chinh các tn tai  darn bào vic thirc hin du tu 
có hiu qua. 

4. Nãng cao cong tác quãn 1, khai thác vi bão trl cong ti-Inh 

- Tuyên truyn, 4n dng, nng cao than  thirc nhân dan v bão v kt cu ha 
t.ng giao thông dung b; tang ciz&ng kirn tra và xir 1 vi phm quy dnh v bào 
v kt cu ha tang giao thông và hành lang an toàn giao thông dung bO. 

- Tang cung cong tác quân 15 du&ng b, xây dirng và th chirc thçrc hin k 
hoach bâo trI kt c.0 ha tang giao thông; thithng xuyên kim tra,, rà soát và xr l 
các dim den, dim tim n tai nan  giao thông và d ra các giãi pháp khc phi1c 
nhm dam báo khai thác Co hiu qua cong trinh và nâng cao an toàn giao thông. 

- Ban hành và t chüc thirc hin k hoach bâo dam trat  tr ad toàn giao thông 
dix?ing b. 

IV- TO CIIIIJ'C THVC 111W 

1. Ban Thi.thng vi Tinh üy lânh dao,  chi  dao  các cp üy, chInh quyn, M.t 
tr.n T quc và các doân th chInh trj - xã hi trin khai thirc hin Nghj quy&. 

2. Dâng doàn Hi dng nhân dan tinh lanh dao  Hi dng nhân dan tinh, Ban 
can sir  dáng Uy ban nhân dan tinh lãrih dao  Uy ban nhân dan tinh chi dao  trin khai 
xây dirng và thc hin Nghj quyt bang K hoach, chrnmg trInh hãnh dng, cac co 
ch, chInh sách, d an, dir an phü hçip vâi tlnh hlnh thirc t, bào dam tinh khà thi Va 
dat các  mvc  tiêu d ra. 

3. Các ban dâng Tinh Uy, dáng doàn, các huyn üy, thành üy, dáng üy tr1rc 
thuc theo chüc nàng, nhim vi tiên hành xây dirng kê hoach triên khai thrc hin 
Nghj quyêt. 

4. Ban Tuyên giáo Tinh uy xây dirng k hoachph bin, quán trit Ngh, 
quyêt; chi dao, djnh hithng các Co quan báo chI lam tot cong tác thông tin, tuyên 
truyên ni dung Nghj quyêt den can b, dàng viên và Nhân dan. 
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5. Uy ban Mt tr.n T qu&, các t chirc chInh trj - xà hi thrc hint& vic 
tuyên truyên, giám sat nhäm nâng cao nhn thirc ye phát triên kêt câu ha tang giao 
thông cho doàn viên, hi viên và quãn ch'Cing nhân dan. 

6. Van phông Tinh üy phi hqp vâi các ban dâng cüa Tinh Uy htrâng dn, 
theo dôi, kiêm tra, don doe vic to chrc thrc hin Nghj quyêt, tham rnuu 1mb üy 
chi ctao tiên hnh so kêt, tong kêt, dánh giá kêt qua thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quy& nay ph bin dn chi b. 

Noi nhân:  
- Ban BI thu Trung ucmg Dãng, 
- Các ban ctang Trung trong, (báo cáo) 
Van phông Trung ucxng Dâng, 
- Ban can sr dáng B Giao thông vn tái, 
- Tinh üy BInh Phtràc, 
- Các vi dja phtrcing, c quan thtr&ng trirc tai 

Tp Dà Nng và Tp Ho ChI Minh, 
- Các ban dâng, ban can sir dâng, dâng doãn, 
dãng üy trrc thuc Tinh üy, 
- Mt trn To quôc vâ. các to chüc doàn the 
cap tinh, 
- Các s0, ban, ngãnh lien quan, 
- Các huyn ñy, thãnh üy, 
- Các dông chi Tinh üy viên, 
- Luu VAn phông Tinhüy (TH). 

Ngô Thanh Danh 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

		2021-08-19T16:28:51+0700
	Việt Nam
	Tỉnh ủy Đắk Nông<Tinh uy@TUdaknong> đã ký lên văn bản này!




