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 Ở   U 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn hiện nay chưa quan tâm 

đúng mức, các tuyến đường giao thông nông thôn còn thô sơ, các cơ 

sở sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề bố trí chưa 

hợp lý dẫn đến việc đi lại và vận chuyển sản phẩm khó khăn 

Đường giao thông nông thôn không có không gian cho bố trí 

hạ tầng khác như: điện, cáp viễn thông, hệ thống thoát nước, cung 

cấp nước sinh hoạt …, tình trạng này có nguyên nhân xuất phát từ 

chưa kết nối đường nông thôn với các cơ sở hạ tầng 

Trạm y tế, trường học, cơ sở văn hóa xa khu dân cư, đường 

nhỏ hẹp dẫn đến việc đi lại của người bệnh, học sinh gặp nhiều khó 

khăn, các đường nối thôn, xóm, làng, bản ra đường huyện còn tự phát 

dẫn đến tai nạn giao thông ngày càng nhiều 

 ản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ở đ a phương ng y c ng phát 

triển nhưng hệ thống giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại 

của xe cơ giới phục vụ sản xuất l m ảnh hưởng đến sự phát triển kinh 

tế, x  h i của v ng nông thôn nói ri ng v  cả nước nói chung 

Khi xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn làm cách 

nào kết hợp với việc bố trí các hạ tầng khác như: cấp điện, cấp nước, cáp 

viễn thông, thoát nước khu dân cư? Làm thế nào để người dân đi lại sản 

xuất, học tập, giải trí, chữa bệnh được thuận lợi. Vì vậy, tác giả chọn đề 

t i “Nghiên cứu giải pháp kết nối dự án giao thông nông thôn với cơ 

sở hạ tầng khác và vận dụng vào dự án đường Cầu Dài đi Hành 

Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi” 

2. Mục tiêu của đề tài 

+ Mục tiêu tổng quát 
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 Xây dựng v  đề xuất m t số giải pháp kết nối dự án giao 

thông nông thôn với cơ sở hạ tầng khác phục vụ phát triển kinh tế xã 

h i ở vùng nông thôn và áp dụng kết quả vào dự án đường Cầu Dài 

đi Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

+ Mục tiêu cụ thể  

- Làm rõ các khái niệm liên quan kết nối dự án giao thông 

nông thôn với cơ sở hạ tầng khác   ự án giao thông nông thôn hiện 

nay  ao g m những loại n o? 

- Đánh giá thực trạng những vấn đề liên quan về kết nối và xác 

đ nh các yếu tố ảnh hưởng đến giao thông nông thôn v  cơ sở hạ tầng 

khác ( Trung tâm x , trường, trạm y tế, cơ sở văn hóa, điện, giao 

thông liên lạc, hệ thống thoát nước, cung cấp nước sinh hoạt, công 

trình ngầm …)  

- Đề xuất giải pháp kết nối tr n cơ sở phân tích l  thuyết v  

thực tế 

- Vận dụng kết quả nghi n cứu v o dự án đường  ầu   i đi 

  nh Nhân, huyện Nghĩa   nh, tỉnh  uảng Ng i 

3.  ối tƣợng nghiên cứu 

Những vấn đề về kết nối dự án giao thông nông thôn v  cơ sở 

hạ tầng khác 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Các dự án giao thông nông thôn và hạ tầng khác ở khu vực 

nông thôn lấy huyện Nghĩa   nh l m đ a bàn minh họa  

5. Phƣơng pháp nghiên cứu  

- Nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp, phân tích đánh giá các vấn 

đề thu c về đối tượng và phạm v  nghiên cứu 

- Nghiên cứu thực tế: Khảo sát hiện trạng thu thập số liệu đi 

phân tích và đánh giá 
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6.  ố  ụ  đề t i 

Ngo i phần mở đầu v  phần kết luận kiến ngh , luận văn g m 

3 chương: 

 hương     ác khái niệm, thực trạng v   ất cập về giao thông 

nông thôn v  cơ sở hạ tầng khác 

 hương    Đề xuất giải pháp kết nối dự án giao thông nông 

thôn v  cơ sở hạ tầng khác 

 hương 3   ận dụng kết quả nghi n cứu v o dự án đường  ầu 

  i đi   nh Nhân, huyện Nghĩa   nh, tỉnh  uảng Ng i 

 

CHƢƠNG 1 

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT V  GIAO THÔNG NÔNG THÔN 

V  CƠ SỞ H  T NG KHÁC 

1.1. GI I TH CH THU T NGỮ V      R   ỘT SỐ KHÁI 

NIỆ , NỘI  UNG  Ƣ C    C P TR NG  U N V N 

Trước khi giải thích thuật ngữ v  l m r  khái niệm về dự án 

giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng, kết nối hệ thống đường giao 

thông nông thôn ta cần n m   t về mạng lưới đường giao thông nông 

thôn hiện nay g m những loại: đường huyện, đường x  v  đường 

thôn xóm, cầu cống, ph  tr n tuyến; Đường sông v  các công trình 

tr n  ờ   ác đường mòn v  đường nhỏ cho người đi   , xe đạp, xe 

th , xe súc vật kéo, xe máy v  đôi khi cho xe lớn hơn, có tốc đ  thấp 

đi lại l  m t phần mạng lưới giao thông, giữ vai trò quan trọng trong 

việc vận chuyển h ng hoá đi lại của người dân  

1.1.1. Dự án giao thông nông thôn 

Dự án giao thông nông thôn bao g m cả dự án hạ tầng, đường, 

bến bãi, chổ đỗ, phương tiện... Giao thông nông thôn không chỉ là sự 
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di chuyển của người dân nông thôn và hàng hoá của họ, mà còn là 

các phương tiện để cung cấp đầu vào sản xuất và các d ch vụ hỗ trợ 

cho khu vực nông thôn của các thành phần kinh tế quốc doanh và tư 

nhân. Đối tượng hưởng lợi ích trực tiếp của hệ thống giao thông nông 

thôn sau khi xây dựng mới, nâng cấp l  người dân nông thôn, bao 

g m các nhóm người có nhu cầu v  ưu ti n đi lại khác nhau như nông 

dân, doanh nhân, người không có ru ng đất, cán b  công nhân viên 

của các đơn v  phục vụ công c ng làm việc ở nông thôn… 

1.1.2. Khái niệm về  ơ sở hạ tầng trong nông thôn 

 ơ sở hạ tầng là tổ hợp các công trình vật chất kỹ thuật có 

chức năng phục vụ trực tiếp d ch vụ sản xuất đời sống của dân cư, 

được bố trí trên m t phạm vi lãnh thổ nhất đ nh 

Hệ thống cơ sở hạ tầng bao g m: Hệ thống công trình hạ tầng 

kỹ thuật và hệ thống công trình hạ tầng xã h i 

1.1.3. Kh i niệ  về   t nối 

 

Hình 1.1. Sơ đồ kết nối giao thông với các cơ sở hạ tầng 
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1.2. THỰC TR NG V  NHỮNG   T C P V  KẾT NỐI, QUY 

H  CH, QU N  Ý, KHI THÁC V  SỬ  ỤNG TR NG GIAO 

THÔNG NÔNG THÔN 

Xây dựng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn là chủ 

trương luôn được Đảng v  nh  nước quan tâm. Trong những năm qua, 

dưới sự l nh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ n n hệ 

thống đường giao thông nông thôn c ng như cơ sở hạ tầng giao thông 

nông thôn đ  cơ  ản thay đổi v  đạt được những thành tựu to lớn.  

Tuy nhi n, đứng trước công cu c công nghiệp hóa và hiện đại 

hóa đất nước nhiều thách thức được đặt ra. Phát triển, kết nối cơ sở hạ 

tầng giao thông nông thôn là yêu cầu cấp thiết và có tính chất sống còn 

đối với xã h i, để xóa bỏ rào cản giữa thành th  và nông thôn, rút ng n 

khoảng cách phân hóa giàu nghèo và góp phần mang lại cho nông thôn 

m t b  mặt mới, tiềm năng để phát triển.  

       Thự  t ạng      ựng về   t nối giữa gia  th ng n ng 

th ng với  ơ sở hạ tầng 

a. Vài số liệu tổng hợp về mạng lưới đường giao thông nông 

thôn  

Tổng chiều dài mạng lưới đường b  của nước ta đến nay có chiều 

d i 570 448 km, trong đó giao thông nông thôn chiếm 86,4%. Chi tiết 

xem bảng 1.1 

Bảng 1.1. Mạng lưới đường bộ nước ta hiện nay 

TT   ại đƣờng Chiều   i (  ) Tỷ lệ (%) 

1 Đường    cao tốc 583 0,10 

2  uốc l  21.109 3,70 

3 Đường đô th  26.953 4,72 

4 Đường tỉnh 28.911 5,07 

5 Đường GTNT 492.892 86,40 

Tổng 570.448 100,00 

“Nguồn: Bộ GTVT, 2015 theo [6]” 
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Trong số 49  89  km đường GTNT, đường thôn xóm chiếm tỷ 

lệ cao nhất l  37%; đường huyện chiếm tỷ lệ thấp nhất với   %  

 

Hình 1.2. Mạng lưới đường giao thông nông thôn 

“Nguồn: Bộ GTVT, 2015 theo [6]" 

b.  hực trạng về  ết nối c a giao thông nông thôn hiện nay 

1. Về quy mô xây dựng đường giao thông nông thôn: Còn nhỏ 

hẹp, thiếu về số lượng, kém về chất lượng và hạn chế về tải trọng. 

Đặc biệt, tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn, về cơ  ản 

tuy  ước đầu đ  đáp ứng nhu cầu, nhưng đ  trở nên lạc hậu từ nhiều 

năm nay; không còn ph  hợp v  không đáp ứng được nhu cầu ngày 

càng tăng của các chủng loại phương tiện vận tải có tải trọng lớn và 

nhu cầu đi lại ngày càng cao của nhân dân và hứa hẹn mức phát triển 

đ t phá trong nhiều năm tới. 

  

  nh 1.9.  ệ thống điện ch n ch t v  người d n l m chiếm l  đường  

d   ảy ra tai nạn 
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2. Đường v  giao thông đến các cơ sở hạ tầng x  h i: Ủy  an, 

y tế, trường học … học sinh đi đến trường  ằng gì? 

3. Đường kết hợp với hạ tầng : Điện lực (điện v o nh , điện 

đường),  ố trí cấp nước, thoát nước ở đâu? Bố trí viễn thông ở đâu? 

trong ti u chuẩn về GTNT có quy đ nh không? 

4. Đường giao thông kết hợp với hạ tầng: hệ thống thủy lợi: 

cống, đ  sông, đ  biển 

5. Đường ra nơi sản xuất: Đ ng ru ng, tiểu thủ công nghiệp, 

công nghi p nông thôn, lâm trường      

Tóm lại Nhìn chung chất lượng giao thông còn rất kém, hầu 

hết lề đường v  mái taluy đường chưa được gia cố, hệ thống an to n 

giao thông tr n tuyến đ  c  v  còn thiếu nhiều so với y u cầu, chưa 

mở đủ đường đến các cơ sở, dẫn đến cung, cầu không đảm  ảo l m 

hạn chế phát triển của cơ sở nói ri ng v  của xã h i nói chung 

Giao thông nông thôn vẫn t n tại nhiều đấu nối chưa hợp lý từ 

nh  dân, đường thôn, xóm trực tiếp vào tuyến đường huyện, nhiều 

nhà xây dựng trong h nh lang đường b , mặc d  đây l  giao thông 

nông thôn, l m đường hoạt đ ng không đúng chức năng (như vận tốc 

trên tuyến, an toàn giao thông), dẫn đến giảm hiệu quả, gây t t giao 

thông trên tuyến  Theo nhận thấy ở tr n thì các đường đ a phương 

không tuân nguyên t c đấu nối liên hệ theo chức năng trong mạng 

lưới đường 

1.2.2. Những vấn đề tác động tích cực và bất cập trong quy 

hoạch, k t nối, quản lý, khai thác sử dụng của  ơ sở hạ tầng 

trong giao thông nông thôn 

a. Về quy hoạch cơ sở hạ tầng trong giao thông nông thôn 

b. Những tác động c a cơ sở hạ tầng trong giao thông nông 

thôn  
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c. Những bất cập quản lý, khai thác sử dụng cơ sở hạ tầng 

trong giao thông nông thôn 

d.  inh nghiệm c a một số nước tr n thế giới về phát tri n 

và  ết nối cở sở hạ tầng giao thông nông thôn 

KẾT  U N CHƢƠNG   

 

CHƢƠNG 2 

   XU T GI I PHÁP KẾT NỐI  Ự ÁN  

GIAO THÔNG NÔNG THÔN VỚI CƠ SỞ H  T NG KHÁC 

 

2.1. V  CƠ SỞ    XU T KẾT NỐI 

2.1.1. Những vấn đề để k t nối giao thông nông thôn  

 ấn đề kết nối giao thông nông thôn l  m t trong những vấn 

đề đang được quan tâm nhất đối với các nh  quản l  giao thông nông 

thôn tr n to n thế giới v  ngay cả ở  iệt Nam   húng ta h y thử hình 

dung nó c ng giống như m t trò chơi xếp hình m  các mảnh ghép 

chính l  những th nh phần trong hệ thống giao thông nông thôn, l  

các nh  tổ chức, quản l , các nh  đầu tư v  to n    c ng đ ng v v… 

v  nếu không ghép chúng lại với nhau th nh m t thể thống nhất hoặc 

ghép không đúng, nó sẽ không cho ta thấy được hình dáng thật của 

toản    mảnh ghép đó l  gì hay nói m t cách chính xác v o vấn đề 

hơn l  ta sẽ không đạt được những kết quả m  ta mong muốn  Đối 

với m t hệ thống GTNT c ng như vậy, nếu không kết nối, ghép các 

th nh phần lại với nhau m t cách logic thì nó sẽ đem lại những mặt 

ti u cực không chỉ thế hệ chúng ta đang sinh sống m  ngay cả những 

thế hệ tương lai c ng sẽ phải đón nhận  Đó l  sự phát triển không 

đ ng   , ô nhiễm môi trường tăng cao, tình trạng thất nghiệp, quỹ đất 

sử dụng không đúng gây l ng phí ngu n t i nguy n, nhi n liệu cạn 
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kiệt không có ngu n thay thế v  quan trọng nhất l  đời sống, sức 

khỏe của to n thể c ng đ ng đang sinh sống tr n trái đất n y    đe 

dọa m t cách nghi m trọng   o đó, việc nghi n cứu v  tìm ra các giải 

pháp về kết nối giao thông vận tải l  hết sức quan trọng đối với 

những nh  nghi n cứu  Có th  hi u giao thông nông thôn có kết nối 

l  một nội dung, một quá tr nh r t phức tạp v  đa dạng, không dễ đ  

hi u một cách đầy đủ kết nối GTNT l  g ? Kết nối nó như thế n o? 

Nó được thực hiện ra sao? Lợi ích m  nó đem lại v.v… Tác giả xem 

việc nghi n cứu n y còn mới mẻ đối với mình v  xin đi v o m t số 

n i dung rất cơ  ản về những vấn đề giao thông nông thôn có xét đến 

yếu tố kết nối dựa trên sự tuân thủ và đánh giá các văn  ản pháp quy 

và các tiêu chuẩn hiện hành. 

2.1.2. Cơ sở đề xuất giải pháp dựa trên sự tuân thủ và đ nh 

giá các văn bản pháp quy và các tiêu chuẩn hiện hành 

Bảng 2.1. Tổng hợp văn bản pháp quy liên quan đến GTNT và  

kết c u hạ tầng nông thôn 

TT 

Loại 

văn 

bản 

Số, ngày ban hành 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Nội dung 

1 Luật  3  008      ng y 

31/11/2008 

QH Giao thông đường b  

2 Luật 67  0 4    3 ng y 

26/11/2014 

QH Đầu tư  

3 Luật 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014 

QH Xây dựng 

4 Luật 41/2009/QH12 ngày 

23/11/2009 

QH Viên thông 

5 Luật 17/2012/QH13 ngày 

21/6/2012 

QH T i nguy n nước 

6 Luật 28/2004/QH11 ngày 

02/12/2004 

QH Điện lực 

7 NĐ 80  0 4 NĐ-CP ngày CP Thoát nước và xử l  nước 
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TT 

Loại 

văn 

bản 

Số, ngày ban hành 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Nội dung 

6/8/2014 thải 

8 NĐ     0 0 NĐ-CP ngày 

24/02/2010 

CP Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường b  

9 NĐ 7   0   NĐ-CP ngày 

24/9/2012 

CP quản lý và sử dụng chung 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

10 TT 3   0 4 TT-BGT T 

ng y 8 8  0 4 

GTVT  uản l , vận h nh, khai thác 

đường giao thông nông thôn 

11 TT 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 

GTVT  ướng dẫn thực hiện m t số 

điều của Ngh  đ nh số 

    0 0 NĐ-CP 

12 TT 4   0 3 TT-

BNN TNT ng y 

4/10/2013 

NN&P

TNT 

   ti u chí quốc gia về nông 

thôn mới 

13  Đ    0  Đ-TTg ng y 

24/7/2014 

TTg  đề án tái cơ cấu ng nh GT T 

phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa v  

phát triển  ền vững giai đoạn 

đến năm  0 0 

14  Đ  5  0 5  Đ-UBND 

ngày 14/4/2015 

UBND Quản lý, khai thác, bảo trì và 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường b  

15  Đ 49 7  Đ-BGT T 

ng y  5     0 4 

GTVT lựa chọn quy mô kỹ thuật 

đường GTNT phục vụ 

chương trình mục ti u  uốc 

gia về xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn  0 0 – 2020 

16 TCV

N 

4054 : 2005  Yêu cầu thiết kế 

17 

 

TCV

N 

22TCN 210 – 92  thiết kế đường giao thông 

nông thôn 

18 TCV

N 

10380 : 2014  đường GTNT – yêu cầu thiết 

kế 

2.1.3. Cơ sở đề xuất giải pháp dựa vào thực trạng giao 

thông hiện nay 

 ề quy mô xây dựng đường giao thông nông thôn còn nhỏ 
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hẹp, thiếu về số lượng, kém về chất lượng v  hạn chế về tải trọng  

Đặc  iệt, ti u chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn, về cơ  ản 

tuy  ước đầu đ  đáp ứng nhu cầu, nhưng đ  trở n n lạc hậu từ nhiều 

năm nay; không còn ph  hợp v  không đáp ứng được nhu cầu ng y 

c ng tăng của các chủng loại phương tiện vận tải có tải trọng lớn v  

nhu cầu đi lại ng y c ng cao của nhân dân v  hứa hẹn mức phát triển 

đ t phá trong nhiều năm tới  

Về đường thuỷ n i đ a, hầu hết các tuyến đường sông phục vụ 

giao thông nông thôn dường như chưa được đầu tư, không có điều 

kiện để khảo sát về lu ng lạch, c ng không có kinh phí duy tu nạo 

vét lòng sông, thuyền bè không thể hoạt đ ng an to n v o  an đ m 

do thiếu hệ thống dẫn lu ng và việc kết nối giữa vận chuyển đường 

thuỷ n i đ a giao thông nông thôn với đường b  giao thông nông thôn 

còn chưa thực thuận lợi.  

Có thể thấy, m t trong những điều kiện quan trọng để góp phần 

xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn Việt Nam, đó l  cần phát triển nhanh 

và bền vững hệ thống giao thông nông thôn, trong đó đường giao 

thông nông thôn giữ vai trò chủ đạo.  

Để kết nối v  phát triển mạng lưới giao thông với cơ sở hạ tầng 

được cơ  ản tương đối đ ng   , còn có sự chuyển đổi mạnh về cơ 

cấu, quy mô v  trình đ  kỹ thuật, công nghệ:  ề giao thông nông 

thôn, ngăn chặn sự xuống cấp, từng  ước nâng cấp các tuyến đường 

trọng yếu   ình th nh mạng lưới giao thông đ ng    đến các cơ sở 

hạ tầng khác của huyện nói ri ng v  cả nước nói chung   ải thiện 

mạng lưới giao thông nông thôn phủ kín đến các v ng, miền   

2.2. CÁC GI I PHÁP KIẾN NGHỊ 

2.2.1. Các giải pháp về thể ch  

 iệc s p xếp thể chế hiện tại cho việc xây dựng, kết nối 



12  

chuy n ng nh giao thông nông thôn ở cấp quốc gia v  đ a phương  

 uản l  quốc gia l  tổng thể v  vai trò của B  Giao thông vận tải l  

khác so với trách nhiệm khác của B   Kết nối giao thông nông thôn 

l  m t phần của quá trình phát triển giao thông nông thôn c ng như 

ng nh giao thông vận tải, trách nhiệm quản l  trực tiếp đ  được phân 

cấp cho chính quyền đ a phương cấp các tỉnh, huyện v  x   B  

GT T hiện đang thiếu cả năng lực chuy n trách lẫn năng lực li n kết 

để giải quyết có hiệu quả các đặc tính của chuy n ng nh  Đây l  nhu 

cầu cho việc theo d i quốc gia đ  được cải tạo v  cho sự thay đổi 

trong mối quan hệ của B  GT T với các nh  chức trách đ a phương 

 ác trách nhiệm của các cấp khác nhau của chính quyền đ a 

phương về xây dựng và kết nối GTNT tiếp tục    từ chối   iệc lập 

quy hoach, tạo vốn v  quá trình thực hiện trong các tỉnh l  tổng hợp, 

với các quan điểm khác nhau, phê chuẩn v  giám sát  Đây l  su 

hướng của mức khác nhau của chính quyền đ a phương để khai thác 

trên cơ sở của sự hướng dẫn hơn l  mối qun hệ đối tác   ác trách 

nhiệm xây dựng v  kết nối của GTNT đ  được phân cấp cho các cấp 

khác nhau của chính quyền từ Trung ương đến đ a phương 

 ở GT T, nơi cung cấp d ch vụ chuy n môn cho  BN  về 

việc xây dựng GTNT đ  thiết lập các cơ quan chuy n môn  Tuy 

nhi n, các sở GT T c ng giải quyết theo cách của các cơ quan khác 

thường có trách nhiệm nhiều hơn  Nó thiếu năng lực cần thiết trong 

các lĩnh vực chuy n môn đặc  iệt về đường    nông thôn v  trong 

các vấn đề thể chế kinh tế x  h i tổng hợp   BN  huyện g n trách  

nhiệm của mình thông qua “phòng kỹ thuật , nhưng rất yếu về số cán 

   v  năng lực điều h nh v  trong khả năng   BN  x  không có 

năng lực cán    chuyên môn nhưng lại n m r  tình trạng GTNT, các 

vấn đề, nhu cầu v  các ưu ti n  Năng lực quản l  của các nh  chức 
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trách đ a phương trong mối quan hệ với nhiệm vụ m  họ phải đối mặt 

l  yếu nhất ở những v ng ngh o hơn, nơi nhu cầu cho sự phát triển 

của hệ thống đường    nông thôn l  rất lớn 

2.2.2. Các giải pháp k t nối trong ngành 

a   ết nối hạ tầng giao thông các tu ến 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Sơ đồ kết nối hệ thống giao thông nông thôn 

b. Một số giải pháp tr ng tâm  

  Giải pháp phát tri n hạ tầng giao thông 

  Giải pháp huy động vốn đầu tư 

  Giải pháp v  ứng dựng khoa h c công nghệ 

* Giải pháp nguồn nh n lực 

c. Giải pháp xây dựng và phát tri n giao thông nông thôn 

+ R  soát, điều chỉnh,  ổ sung  uy hoạch phát triển giao thông 

nông thôn  Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển giao thông nông 

thôn theo từng giai đoạn 

+ Tranh thủ tối đa v  quản l , sử dụng có hiệu quả các ngu n 

vốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ đầu tư cho giao thông nông thôn 

+ Tập trung mọi ngu n vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp mở 

r ng giao thông ở các x  

+ Thực hiện tốt việc vận đ ng nhân dân nâng cao   thức, k p 

thời kh c phục, duy tu, sửa chữa giao thông, cầu, cống, k  chống sạt 

Đường tỉnh l  

 

Trung tâm hành chính 
của huyện, th  xã 

 

Trung tâm hành chính của 

huyện, th  xã lân cận 

 

Trung tâm hành 

chính xã 

Đường thôn, xóm, n i 

đ ng 
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lở các công trình giao thông tr n phần đất mình ngay từ lúc mới có 

hiện tượng xuống cấp, hư hỏng, sạt lở, không để kéo d i gây hư hỏng 

nặng, ảnh hưởng đến việc lưu thông v  đi lại của nhân dân; tránh tình 

trạng đ n đẩy trách nhiệm lẫn nhau v  trông chờ v o sự hỗ trợ của 

cấp tr n  

 + Tăng cường công tác quản l  Nh  nước về xây dựng v  phát 

triển kết nối  giao thông;  

d. Đề xuất phương pháp luận 

2.2.3. Các giải pháp k t nối ngoài ngành: K t nối đ n tất cả 

các ngành,  ơ sở xản suất, kinh doanh, dịch vụ, trang trại  hăn 

nuôi ... 

a. Giao thông nông thôn và tiềm năng phát tri n 

b.  ết nối với  hu vực và lợi  ch cho các v ng nông thôn  

c   ết nối cộng đồng 

* Tác đ ng to n c ng đ ng 

* Giải pháp thiết thực 

* Giải pháp kỹ thuật số 

 iệu quả của việc c t giảm phương tiện giao thông tr n các 

c ng đ ng nông thôn cho chúng ta thấy rằng vận chuyển l  khoảng 

hơn xe v  d ch vụ hậu cần; đó l  về kết nối: cho phép người dân để 

hình th nh v  duy trì chúng; cho phép các c ng đ ng để được  ền 

vững v  phát triển; cho những người trẻ có cơ h i để phát huy tối đa 

tiềm năng; tạo điều kiện cho người gi  vẫn tham gia v  tích cực, với 

nguy cơ giảm sự cô lập x  h i  các giải pháp tiềm năng sẵn có v  các 

h i đ ng đang phải đối mặt với giảm t i trợ sẽ phải xem xét tốt nhất 

của các t y chọn cho các đ a phương của họ  

d. Giao thông nông thôn gắn với việc vận chu  n hàng hóa 

KẾT  U N CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

V N  ỤNG KẾT QU  NGHI N C U V    Ự ÁN 

 ƢỜNG C U   I  I H NH NH N, HUYỆN NGH   H NH, 

TỈNH QU NG NG I 

     GIỚI THIỆU CHUNG V  TUYẾN  ƢỜNG 

3.1.1. Về điều  iện tự nhi n,   n số,  inh t     hội hu ện 

Ngh a H nh 

3.1.2. Hệ thống đƣờng gia  th ng t  ng  hạ  vi hu ện 

Ngh a H nh 

Đường xá trong huyện, kể cả đường từ tỉnh l   uảng Ng i đến 

huyện l  Nghĩa   nh đều còn nhỏ hẹp, các cầu hầu như chưa được xây 

dựng, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, nhất l  giữa hai v ng   c v  

nam sông  ệ  Nối   c v  nam sông  ệ chỉ  ằng đò ngang với các  ến 

đò Nhơn   c,  hú  âm,  n  hỉ, Đề  n  B n cạnh đò ngang, đường 

  , thì đò dọc theo đường thủy tr n sông  ệ c ng khá quan trọng đối 

với giao lưu,  uôn  án l n ngu n xuống  iển 

3.1.3. Giới thiệu chung về tuy n đƣờng Cầu Dài đi Hành 

Nhân 

     ÁP  ỤNG KẾT QU  NGHI N C U V   TUYẾN 

 ƢỜNG 

3.2.1. Khả  s t đ nh gi  hiện trạng 

Tác giả luận văn đ  khảo sát v  đánh giá hiện trạng hạ tầng và 

giao thông, đặc điểm đ a hình v  dân cư dọc tuyến được xác đ nh đi 

từ đầu tuyến đến cuối tuyến theo những đặc trưng tương đối giống 

nhau; điểm đầu tuyến đường từ  ầu   i (giáp với ĐT 6 4 tại 

 m8+650) điểm cuối tuyến giáp với đường v o x    nh Nhân, tổng 

chiều d i tuyến   7km, Tuyến đường n y đ  được nâng cấp v  sửa 

chữ qua nhiều giai đoạn, năm  00  nâng cấp    tông từ đầu tuyến 



16  

đến  m +800 v  từ   +800 đến  m4+500 nâng cấp mặt đường đá 

dăm láng nhựa, năm  008 l m mặt đường đá dăm láng nhựa từ 

 m4+500 đến  m7+000; hạ tầng và tình hình sử dụng hạ tầng ở hiện 

tại l  nền đường chủ yếu là dạng đ p thấp  Nút giao đầu tuyến v  

cuối tuyến có điểm th t nút cổ chai, nhiều đường cong    che ch n 

tầm nhìn  T n tại nhiều đấu nối từ trường học, trạm y tế, chợ, nhà 

dân, đường thôn, xóm v o đường chưa hợp l    ề đặc điểm đ a hình 

dân cư:  ân cư thưa thớt, đ a hình đ ng bằng, xen kẽ m t đoạn 

 m + 50 đến  m +750 hai   n l  gò v  đ ng mía 

a  Về giao thông tr n tu ến 

  

  nh 3.2.  ệ thống mương  uốn c p d   ảy ra tai nạ giao thông 

b  Về hạ tầng trên tu ến 

Tuyến đường không đầu tư hệ thống chiếu sáng và cấp điện, 

nước, chưa đảm bảo lợi ích cho công đ ng, giảm lợi ích của dải đất 

dành cho. Những bất cập về hạ tầng như sau: 

- Hệ thống thoát nước dọc tuyến chưa được đầu tư dẫn đến đến 

nước đọng th nh v ng gây phá hoại mặt đường và nguy hiểm cho 

người đi đường, hơn nữa nước mưa chảy thẳng v o nh  gây khó khăn 

trong đời sống cư dân dọc tuyến 

- Tầm nhìn xe chạy trong đường cong nằm (bán kính R=30m) 

chưa đảm bảo, cây xanh vẫn t n tại trong phạm vi cần dỡ v  phát dọn 

- Cảnh quan trên tuyến còn hoang sơ, tự nhi n chưa được thiết 
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kế để hài hòa với khu vực xung quanh. 

- Cây xanh trên tuyến chủ yếu l  cây keo lá tr m, đây l  loại cây 

phù hợp với thổ nhưỡng v  đặc trưng v ng, tuy nhi n vì tr ng tự phát 

tr n lề đường nhiều v  trí cây ở quá sát mặt đường đ  không phát huy 

được khả năng dẫn hướng mà còn gây cản trở tầm nhìn xe chạy. 

c  Cơ sở hạ tầng hai b n tu ến 

- Trạm  ơm N7 có hố thu nước nằm sát lề đường mà chỉ có 

tường r o lưới B40 che ch n rất nguy hiểm cho người tham gia giao 

thông 

- Tường rào, cổng ng  trường học nằm sát lề đường làm mất 

mỹ quan công trình  

- Trạm y tế xã không có chổ cho xe cứu thương đậu dẫn đến 

khi cần xe đứng ngo i đường làm t c giao thông 

- Đường nối vào cổng  BN  x  chưa được mở r ng đúng 

mức, tầm nhìn b  che ch n dể gây tai nạn 

- Sân nền nhà công an xã làm cao, khi nối v o đường có đ  dốc 

lớn rất nguy hiểm 

- Đường nối vào chợ chưa r  r ng, tường r o lưới B40 ngăn 

cách giữa đường và chợ đơn sơ 

d  Về tình hình đời sống dân cư  

 ân cư dọc tuyến có thể chia th nh hai nhóm chủ yếu sau: nhóm 

sinh sống  ằng nghề nông, có nh  được xây ở hai   n nền đường, 

thường xuy n ra đ ng c y cấy; nhóm sinh sống  ằng kinh doanh  uôn 

 án nhỏ, tập trung tại những khu vực đông dân cư hoặc chợ, có cao đ  

nền nh   ằng cao đ  nền đường   

3.2.   Cơ sở ki n nghị các giải pháp  

a  Dựa vào chức năng c a tu ến đường 

Tuyến giao thông từ  ầu   i đi   nh Nhân l  trục đường 
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chính nối từ   nh Nhân đi   nh  inh v  đến trung tâm huyện Nghĩa 

  nh nhờ nối v o đường tỉnh (ĐT 64 ), v  nằm trong hành lang kinh 

tế phía Tây, kết nối giao thương giữa huyện Nghĩa   nh đi  inh 

Long. Chức năng vận chuyển từ   nh Nhân đi huyện Nghĩa   nh đi 

tỉnh Quảng Ng i  

Với   nghĩa như vậy, đoạn tuyến nghiên cứu được xác đ nh có 

chức năng giao thông cơ đ ng  Đ ng thời đoạn tuyến còn có vai trò 

kết nối với các khu du l ch, khu sinh thái, tham quan. Vì vậy bên 

cạnh chức năng giao thông tuyến còn mang chức năng không gian 

kiến trúc cảnh quan. 

b   uan đi m đề xuất giải pháp và  hai thác phải đảm bảo 

đường hoạt động đúng chức năng c a nó  

Cần có sự hài hòa trong lợi ích giữa người sử dụng đường và c ng 

đ ng cư dân ch u ảnh hưởng, làm cho tất cả mọi người được hưởng lợi từ 

dự án đường, trong đó y u cầu nhất thiết là phải đảm bảo đời sống dân 

sinh dọc tuyến.  

3.2.3. Giải  h   t ƣớc mắt  

Các giải pháp về mặt thiết kế: Tr n cơ sở khung n i dung các 

giải pháp về thiết kế đ  được xây dựng, tác giả áp dụng vào cải thiện 

tuyến đường  ầu   i đi   nh Nhân theo hướng đảm bảo đường hoạt 

đ ng đúng chức năng v  đ ng thời nâng cao điều kiện môi trường sinh 

sống cho c ng đ ng, người dân hai bên tuyến như sau: 

Nhóm giải pháp cải thiện giao thông cơ động c a đường: 

- Thiết kế hình học nút giao hợp lý  

- Thiết kế tổ chức giao thông v  c m  iển  áo tại khu vực 

trường học, chợ 

- Bảo đảm tầm nhìn trong đường cong bán kính nhỏ 

M t số vấn đề về hiện trạng và giải pháp thực hiện nhằm làm 
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tăng lợi ích của dải đất   n đường dành cho tuyến  ầu   i đi   nh 

Nhân trên quan điểm đảm bảo chức năng giao thông cơ đ ng của 

đường nhưng vẫn đảm bảo dân sống được. 

3.2.4. Giải pháp lâu dài 

Là giải pháp đầu tư d i hạn, thực hiện khi ngu n kinh phí đầu tư 

xây dựng đ ng b  được đảm bảo hoặc khi lưu lượng xe tăng vượt khả 

năng thông hành của đường, giải quyết các vấn đề t n tại trên tuyến 

theo hướng toàn diện đảm bảo cho đường hoạt đ ng theo đúng chức 

năng, khai thác tối đa lợi ich từ phạm vi dải đất d nh cho đường. 

a  Giải pháp về qu  hoạch, thiết  ế  

Về giải pháp mặt c t ngang trên tuyến. Tác giả đề xuất phương 

án mặt c t ngang cho đoạn tuyến như đoạn mới thiết kế v  thi công 

xong, vì tầm nhìn trong tương lai x    nh Nhân phát triển khu du 

l ch suối Nước Nóng, đạt chuẩn về giao thông nông thô  Tuy với lưu 

lượng xe chạy hiện nay khá thấp nhưng tác giả kiến ngh  thiết kế với 

quy mô mặt c t ngang như sau:  

 

Hình 3.10. Mặt cắt ngang tuyến đường  

b. Giải pháp về th  chế chế  

- Phân cấp quản lý cụ thể đối với tuyến nhằm tạo nên sự thống 

nhất v  đ ng b  trong quản lý tài sản đường. 

- Thông báo dự kiến quy hoạch của tuyến đường trong tương 

lai cho các ng nh có li n quan như điện lực, viễn thông… để nhận 
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được các thông tin, phản h i về nhu cầu l p đặt đi chung, từ đó có 

giải pháp thiết kế hợp lý  

- Tạo cơ chế để người dân (b  ảnh hưởng bởi tuyến) tham gia 

vào các công tác quy hoạch, thiết kế, khai thác sử dụng tuyến như: 

công khai thông tin dự án, lấy ý kiến, …  

- Khảo sát điều kiện kinh tế, xã h i thực tế tại đ a phương tr n 

tuyến đi qua, đặc biệt chú   đến các khu du l ch sinh thái tương lai sẽ 

hình th nh như khu du l ch suối Nước Nóng,  ởi chúng mang lại m t 

hiệu quả kinh tế, xã h i cho đ a phương l  rất lớn. Nên cần có cơ chế, 

chính sách phù hợp nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư  Tư đó đưa ra giải 

pháp về quy hoạch cho phù hợp. 

- Triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo mặt c t đường, 

cấp hạng đường cho năm tương lai  

      ÁNH GIÁ CHUNG S U KHI V N  ỤNG CÁC NỘI 

 UNG NGHI N C U V    Ự ÁN CỤ TH  

         t vấn đề 

 hi nói đến cơ sở hạ tầng, chúng ta thường nh c tới các hạng 

mục công trình như: Đường giao thông nông thôn, hệ thống thuỷ lợi, 

hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống điện, công trình văn hoá thể 

thao, trạm y tế, trường học, thông tin li n lạc   ệ thống giao thông 

nông thôn l  cơ sở hạ tầng quan trọng  ậc nhất trong quá trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nói chung v  xây 

dựng nông thôn mới nói ri ng   ạ tầng giao thông nông thôn l  m t 

   phận không thể thiếu trong kết cấu hạ tầng kỹ thuật của nền kinh 

tế quốc dân   ệ thống giao thông nông thôn phát triển đ  tác đ ng 

tích cực đến việc thực hiện các chương trình cơ giới hóa trong phát 

triển kinh tế - x  h i của đất nước v  đẩy nhanh quá trình xây dựng 

nông thôn mới  
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       Ƣu điể  

a. Xây dựng tuyến đường  ầu   i đi   nh Nhân l  chủ trương 

đúng đ n, k p thời của Đảng v  nh  nước, hợp lòng dân   ác cấp ủy, 

chính quyền v  cả hệ thống chính tr  đ  tích cực, chủ đ ng, tạo điều 

kiện trong triển khai thực hiện công trình n y, nhiều cơ chế chính 

sách được  an h nh có tác dụng thiết thực v  trở th nh đ ng lực thúc 

đẩy tiến đ  triển khai  

   Nhận thức của phần lớn cán    v  người dân về xây dựng giao 

thông nông thôn đ  có chuyển  iến r  rệt  Xây dựng giao thông nông 

thôn đ  trở th nh phong tr o r ng kh p trong cả nước   ân chủ cơ sở 

được nâng cao hơn,   thức v  trách nhiệm l m chủ của người dân từng 

 ước được nâng l n r  rệt   ua đó đ  phát huy được nhiều cách l m 

sáng tạo góp phần huy đ ng được nhiều ngu n lực đóng góp cho xây 

dựng GTNT  

 c  B  mặt nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới, văn minh hơn, cơ 

sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính tr  cơ sở tiếp tục 

được củng cố, thu nhập v  điều kiện sống của nhân dân được cải thiện 

và nâng cao.  

3.3.3. Hạn ch  chủ y u 

- Tiến đ  triển khai còn chậm so với mục ti u đặt ra   hậm v  

khó khăn nhất l  ở đ a phương v ng miền núi, nhất l  nhận thức của 

người dân về công tác giải phóng mặt  ằng dẫn đến chậm tiến đ  

của công trình 

-  hủ yếu mới tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ thu c trách 

nhiệm của cấp x , lập quy hoạch, đề án, xây dựng công trình  Thiếu sự 

quan tâm, chỉ đạo v  cơ chế thực hiện các nhiệm vụ của cấp c ng đ ng 

v  cấp      

Ngu  n nhân c a các hạn chế tr n: 
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a  Về  hách quan  

- Những khó khăn về kinh tế trong nước đ  ảnh hưởng đến việc 

huy đ ng v   ố trí ngu n lực thực hiện  

-  o điều kiện kinh tế của x  còn thấp v  lại l  công việc mới, 

công việc về xây dựng cơ sở hạ tầng GTNT rất lớn; trong thực hiện 

phải vừa l m vừa nghi n cứu rút kinh nghiệm,  ổ sung  Thời gian 

thực hiện chưa nhiều    t số chính sách mới được triển khai n n 

chưa phát huy được tác dụng, chưa đem lại kết quả thực tế.   

b  Về ch  quan  

-   t số    phận cấp ủy, chính quyền đ a phương chưa nhận 

thức đầy đủ về vai trò,   nghĩa, n i dung của chương trình GTNT, 

thiếu chủ đ ng, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. 

-   t số cơ chế, chính sách v  văn  ản hướng dẫn thực hiện 

còn chậm được  an h nh, sửa đổi  ổ sung cho ph  hợp, nhất l  cơ 

chế, chính sách huy đ ng sự tham gia của doanh nghiệp v o phát 

triển kinh tế nông thôn  

-  ự phối hợp giữa các cấp, các ng nh còn thiếu k p thời, chặt 

chẽ, nhất l  thời kỳ đầu triển khai chương trình    t số ng nh chưa 

đặt r  nhiệm vụ thực hiện của ng nh l  nhiệm vụ chính tr  thường 

xuy n của to n ng nh từ trung ương đến đ a phương       

- Ngu n vốn đầu tư ngân sách cho GTNT còn thấp, trong khi 

khả năng đóng góp của nhân dân hạn chế, nhất l  ở các tỉnh có điểm 

xuất phát thấp  

3.3.4. Một số bài học kinh nghiệm  

- Qua thời gian triển khai thực hiện cho thấy xây dựng GTNT l  

cơ sở trọng tâm để phát triển kinh tế - văn hóa - x  h i trong thời kỳ 

CNH- Đ    ì vậy để thực hiện có kết quả tốt phải có quyết tâm chính 

tr  cao, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ đ ng, sáng tạo, sâu sát, li n tục 
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của các cấp ủy, chính quyền, nhất l  có vai trò, trách nhiệm của người 

đứng đầu cấp ủy v  chính quyền các cấp để huy đ ng cả hệ thống chính 

tr  v o cu c c ng với sự quan tâm của to n x  h i  Điều n y có   nghĩa 

quan trọng dẫn d t v  thúc đẩy thực hiện GTNT ng y c ng phát triển 

-  hẳng đ nh v  tạo điều kiện về cơ chế chính sách để người dân 

thực sự l m chủ thể, phát huy vai trò tích cực của các thôn,  ản, ấp 

trong xây dựng GTNT l  yếu tố quyết đ nh cho sự th nh công của sự 

phát triển GTNT   ần l m tốt công tác tuy n truyền, vận đ ng phát 

huy tính chủ đ ng v  sáng tạo của người dân  Nghi m túc thực hiện 

các nguy n t c dân chủ, công khai, minh  ạch, thực sự quan tâm tới lợi 

ích thiết thực của dân trong việc quyết đ nh lựa chọn n i dung, quản l , 

giám sát v  đánh giá kết quả thực hiện GTNT ở đ a phương. 

-  hải n m vững mục ti u đề ra của GTNT để có cách l m 

chủ đ ng, sáng tạo, ph  hợp với điều kiện v  y u cầu  ức thiết của 

người dân ở từng đ a phương; phát huy cao các ngu n lực tại chỗ 

- Trong chỉ đạo v  tổ chức thực hiện phải có kế hoạch, 

thường xuy n kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đề ra để có 

sự điều chỉnh v  có giải pháp ph  hợp tháo gỡ khó khăn, vướng m c; 

l m tốt công tác thi đua, khen thưởng để đ ng vi n k p thời các đ a 

phương l m tốt, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp  

KẾT  U N CHƢƠNG   

 

KẾT  U N VÀ KIẾN NGHỊ 

Qua phân tích các n i dung li n quan đến phát triển kết nối 

giao thông nông thôn với cơ sở hạ tầng. Tác giả luận văn tổng kết và 

đưa ra m t số kết luận và kiến ngh  mà Luận văn đ  phân tích l m r  

như sau: 
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   KẾT  U N  

- Đề t i đ  n u được những khái niệm chung nhất về thế n o l  

kết nối giao thông nông thôn, đối tượng của nó l  gì c ng như tầm 

quan trọng của nó trong phát triển tổng thể kinh tế-x  h i  

- Đề t i đ  n u l n được các cơ sở, các ti u chí cần thiết của 

kết nối GTNT với cơ sở hạ tầng, các yếu tố ảnh hưởng đến nó c ng 

như xây dựng được m t khung trong giao thông  nông thôn có kết 

nối, những nguy n t c chính v  những giải pháp cơ  ản để thực hiện 

được nó  

-  ăn cứ v o điều kiện thực tế ở tuyến đường  ầu   i đi   nh 

Nhân, huyện Nghĩa   nh, tỉnh  uảng Ng i c ng như những đ nh 

hướng phát triển hệ thống giao thông nông thôn trong tương lai, đề 

t i đ  nghi n cứu đề xuất m t số giải pháp cho việc kết nối giao 

thông cho tuyến đường n y   ề n i dung kết nối tác giả chỉ đưa ra   

giải pháp chung nhất l  giải pháp trước m t v  giải pháp lâu d i v  

lấy m t số   i học kinh nghiệm. 

2. KIẾN NGHỊ 

- Trên cơ sở phạm vi ''kết nối giao thông với cơ sở hạ tầng'', 

Nhà nước ta cần thống nhất các văn  ản pháp quy, quy đ nh về phân 

loại đường để từng loại đường được kết nối với nhau không l m giảm 

hiệu quả khai thác của đường, để khả năng thông h nh của đường 

được hoạt đ ng có hiệu quả  

- Áp dụng thí điểm v o m t dự án giao thông nông thôn có kết 

nối cụ thể, trong đó có áp dụng những kiến thức, những giải pháp đ  

đề xuất trong luận văn  

-  ác đ ng nghiệp v  các nh  khoa học tiếp tục nghi n cứu 

m t cách sâu hơn nữa về khung n i dung giao thông nông thôn có kết 

nối để l m cơ sở áp dụng lâu d i  




