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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chuyển, phân loại, đặt số hiệu các tuyến đường bộ
bổ sung vào hệ thống đường tỉnh (ĐT) trên địa bàn tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ
Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định
số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ Quy định sửa đổi bổ sung
một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao
thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình
đường bộ;
Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh
Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số
133/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quy
hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030;
Căn cứ các Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 13/3/2015 và số 293/QĐUBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt và phê duyệt
điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 2570/TTr-SGTVT
ngày 12 tháng 10 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chuyển một số tuyến đường huyện và công bố tuyến đường
nối từ cảng Kỳ Hà đến sân bay Chu Lai đi Quốc lộ 1, đường Võ Chí Công
thành đường tỉnh (ĐT) và phân loại, đặt số hiệu như sau:
1. Chuyển tuyến đường ĐH1.TG (điểm đầu tại Km40/ĐT.606 thuộc xã
Tr’hy, điểm cuối giáp đường nối từ xã A Xan đến cửa khẩu phụ Tây Giang),
chiều dài 12,6km và đoạn tuyến đường nối từ xã A Xan đến cửa khẩu phụ Tây
Giang chiều dài 16,75km thành đường tỉnh và ghép vào ĐT.606 theo quy hoạch
đã được duyệt.
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Sau khi bổ sung các đoạn tuyến mới, tuyến ĐT.606 có chiều dài 69,35km,
điểm đầu Km0 giao với nhánh Tây đường Hồ chí Minh tại Km425+500 (thuộc
xã Bhallê, huyện Tây Giang); điểm cuối Km69+350 tại cửa khẩu phụ Tây
Giang (thuộc xã Ch’ơm, huyện Tây Giang).
2. Chuyển tuyến đường ĐH3.ĐL, huyện Đại Lộc, có điểm đầu nối vào
ĐT.609B tại phía Bắc cầu Giao Thủy, điểm cuối nối vào QL.14B tại phía Nam
cầu Hà Nha, có chiều dài 15,8km thành đường tỉnh và đặt số hiệu là ĐT.609C.
Tuyến ĐT.609C có điểm đầu Km0 giao với ĐT.609B tại Km9+750, điểm
cuối Km15+800 giao với Quốc lộ 14B tại Km51+230.
3. Chuyển tuyến đường nối Tam Kỳ - Tam Vinh - Tiên Phong (gồm
đường Trần Phú, thành phố Tam Kỳ và đường ĐH3.PN, huyện Phú Ninh), có
điểm đầu giao đường Phan Bội Châu (thuộc phường Tân Thạnh, thành phố
Tam Kỳ), điểm cuối giao với ĐH1.TP (thuộc xã Tiên Phong, huyện Tiên
Phước), chiều dài 14,24km thành đường tỉnh và đặt số hiệu ĐT.616.
Tuyến ĐT.616 có điểm đầu Km0 giao với đường Phan Bội Châu, thành
phố Tam Kỳ, điểm cuối Km14+240 giao với đường ĐH1.TP, huyện Tiên
Phước.
4. Chuyển tuyến đường nối từ cảng Kỳ Hà đến sân bay Chu Lai đi Quốc lộ
1, có chiều dài 7,836km thành đường tỉnh và đặt số hiệu là ĐT.620.
Tuyến ĐT.620 có điểm đầu Km0 tại cảng Kỳ Hà thuộc xã Tam Quang,
huyện Núi Thành; điểm cuối Km7+836 giao với Quốc lộ 1 tại Km1020+040
thuộc xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành.
5. Công bố tuyến đường Võ Chí Công có điểm đầu giáp với đường
ĐT.603B, thuộc địa phận thành phố Hội An, điểm cuối tại nút giao đường vào
sân bay Chu Lai với đường nối cảng Kỳ Hà đến sân bay Chu Lai đi Quốc lộ 1,
chiều dài 69,350km là đường tỉnh và đặt số hiệu ĐT.619.
Tuyến ĐT.619 có điểm đầu Km0 giao với ĐT.603B tại Km10+070 thuộc
phường Cẩm An, thành phố Hội An, điểm cuối Km69+350 giáp với ĐT.620
(được đặt số hiệu tại mục 4 của quyết định này), thuộc xã Tam Nghĩa, huyện
Núi Thành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và quản lý, bảo
trì, khai thác các tuyến đường được điều chỉnh, công bố thành đường tỉnh theo
đúng các quy định hiện hành kể từ ngày 01/01/2021 hoặc sau khi hoàn thành
đầu tư, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (đối với ĐT.606 đoạn từ xã
Ch'Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang và ĐT.619 đoạn từ Km1+900/QL.40B đến
giáp với ĐT.620).
2. UBND các huyện, thành phố: Tây Giang, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên
Phước, Tam Kỳ, Núi Thành, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản
lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh có trách nhiệm tổ
chức bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công
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tác đầu tư xây dựng và quản lý khai thác các tuyến đường được điều chuyển và
công bố thành đường tỉnh cho Sở Giao thông vận tải quản lý, khai thác theo
quy định.
3. Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương lập thủ tục điều chuyển tài sản
kết cấu hạ tầng các tuyến đường do địa phương quản lý và tham mưu UBND
tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải quản lý theo quy định của Nghị định số
33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng
và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; tham mưu UBND tỉnh
bố trí kinh phí để quản lý, bảo trì các tuyến đường theo quy định của Luật Ngân
sách nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận
tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ
tịch UBND các huyện, thành phố: Tây Giang, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước,
Tam Kỳ, Núi Thành; Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Giám đốc
Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh và thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh
- CPVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (H).
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