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                                 Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. 

Căn cứ Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kính trình Ban Chấp hành Đảng 

bộ Tỉnh xem xét, cho ý kiến dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh 

khoá XI về định hướng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: 

I- QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh chủ 

trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh dự thảo Kết luận định hướng xây dựng các 

công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 

2025 (sau đây viết tắt là dự thảo Kết luận). 

Để làm cơ sở nghiên cứu, xây dựng dự thảo Kết luận, Thường trực Tỉnh uỷ 

thống nhất để Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh phối hợp với các đơn vị 

liên quan tổ chức nghiên cứu thực hiện với các bước sau: 

(1) Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh 

giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tham mưu xây dựng dự thảo Kết luận. Qua đó, đã nhận được 19 lượt ý kiến đóng 

góp của Trung tâm nghiên cứu, phát triển giao thông (Bộ Giao thông vận tải), Hội 

Khoa học - Kỹ thuật cầu đường Tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp xây dựng, vận tải, 

các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các sở, ngành Tỉnh và các 

huyện, thành phố trong Tỉnh để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kết luận trước khi trình 

Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến. 

(2) Ngày 26/7/2021, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh trình Thường 

trực Tỉnh uỷ cho ý kiến về dự thảo Kết luận; tiếp thu góp ý của các đồng chí 

Thường trực Tỉnh uỷ, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã điều chỉnh, bổ 

sung dự thảo Kết luận, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến.  
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(3) Ngày 03/8/2021, tại Hội nghị lần thứ chín, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thảo 

luận và cơ bản thống nhất với Tờ trình số 61-TTr/BCSĐ ngày 27/7/2021 của Ban 

cán sự đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh về dự thảo Kết luận; đồng thời, giao Ban cán sự 

đảng Uỷ ban nhân dân Tỉnh tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo Kết luận, tham 

mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Tờ trình để trình Ban Chấp hành Đảng bộ 

Tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

Ngày 30/8/2021, Thường trực Tỉnh uỷ đã giao Văn phòng Tỉnh uỷ gửi dự thảo 

Kết luận lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. 

Tại Hội nghị đột xuất ngày 14/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xem xét, cho 

ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và chỉ đạo 

hoàn chỉnh dự thảo Kết luận.   

II- NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG DỰ THẢO KẾT LUẬN XIN 

Ý KIẾN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH 

1.  Về tiêu đề 

"Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI về định hướng xây dựng 

các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 

2021 - 2025" 

2. Về cơ cấu, bố cục: Gồm 04 phần. 

(1) Đánh giá chung về đầu tư và phát triển hệ thống giao thông, giai đoạn 

2016 - 2020. 

(2) Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông, giai đoạn 2021 - 2025. 

(3) Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. 

(4) Tổ chức thực hiện. 

3. Những nội dung chính trong dự thảo Kết luận 

3.1. Đánh giá chung về đầu tư và phát triển hệ thống giao thông, giai đoạn 

2016 - 2020 

Qua 05 năm quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 28-KL/TU của Ban 

Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá X về định hướng xây dựng các công trình giao thông 

trọng điểm trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, hệ thống kết cấu hạ tầng giao 

thông của Tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Chất lượng vận tải ngày càng được 

nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - 

an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách 

giữa thành thị và nông thôn, giải quyết cơ bản những hạn chế của giai đoạn trước, 

tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ở các giai đoạn tiếp theo. 
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Tuy nhiên, nhìn tổng thể kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh vẫn 

còn thiếu tính kết nối; hạ tầng giao thông cầu đường chưa đồng bộ, nguồn vốn để 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trong giai đoạn còn hạn chế; công tác 

xã hội hoá đầu tư các công trình giao thông kết quả còn hạn chế. Chưa định hướng 

phát triển không gian; chưa tận dụng và phát huy lợi thế của các dự án, công trình 

đã đầu tư trong thời gian qua. 

Nguyên nhân chính là việc đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông gặp khó khăn 

về nguồn vốn, ngoài ra, nguồn lực của Tỉnh chưa bảo đảm thực hiện kịp thời công 

tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, dẫn đến  hạn chế về năng lực 

khai thác; công tác kêu gọi xã hội hoá đầu tư các công trình giao thông thời gian 

qua chưa nhiều, các dự án giao thông lớn không thu hút được nhà đầu tư; công 

tác phối hợp với các sở, ngành và địa phương trong khâu giải phóng mặt bằng 

còn hạn chế; sự khan hiếm cục bộ của một số loại vật liệu xây dựng (cát san lấp, 

đất đắp lề đường) làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. 

3.2. Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông 

(1) Mục tiêu chung 

Phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ hiệu quả, phủ khắp từ khu vực thành 

thị đến nông thôn, tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng hoá, hành khách được 

thuận lợi, nhanh chóng, thiết thực, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, phát triển 

đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn Tỉnh.  

Định hướng quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ, hệ thống 

cảng phù hợp với quy hoạch chung của Tỉnh, quy hoạch của ngành Giao thông vận 

tải đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, có sự phân kỳ, đầu tư đồng bộ, bảo 

đảm phù hợp với xu thế phát triển trong tương lai. Ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh các 

tuyến giao thông kết nối trọng điểm giữa Tỉnh với quốc gia, các tuyến giao thông 

mang tính kết nối liên vùng, các tuyến giao thông chính của Tỉnh, các trục chính đô 

thị, trục tuyến kết nối các đô thị, khu cụm công nghiệp; kết hợp quy hoạch khai thác 

quỹ đất hai bên đường để tạo động lực phát triển kinh tế của Tỉnh; tăng cường, đẩy 

mạnh tập hợp nhiều nguồn lực đầu tư phát triển, chú trọng nguồn lực thực hiện theo 

hình thức hợp tác công tư. 

(2) Mục tiêu cụ thể 

- Hạ tầng giao thông đường bộ 

+ Hệ thống đường Quốc lộ: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đầu tư, nâng 

cấp hoàn chỉnh, đồng bộ các trục giao thông đường cao tốc, đường Quốc lộ; đầu 

tư tuyến cao tốc An Hữu - Cao Lãnh; tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh; nâng cấp 



NL 40-TTrTU 4 

 

Quốc lộ N2B lên thành cao tốc; xây dựng hoàn chỉnh tuyến tránh QL30, đoạn 

thành phố Cao Lãnh; đầu tư, nâng cấp tuyến QL30 đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà; 

tuyến đường N1 đoạn qua tỉnh Đồng Tháp; phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 90 

km đường cao tốc, thêm 14 km đường Quốc lộ. 

+ Hệ thống đường Tỉnh: Phát triển các trục giao thông đường Tỉnh theo các 

hướng Bắc - Nam, Đông - Tây tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các 

vùng, khu vực trong Tỉnh, kết nối với hệ thống đường Quốc lộ. Tiếp tục hoàn 

thành các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020. 

Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu đến 

năm 2025 có khoảng 122 km đường Tỉnh xây mới. 

+ Hệ thống giao thông đô thị: Tập trung một số tuyến đường giao thông có tính 

chất quan trọng cho sự phát triển ở 03 trung tâm đô thị lớn (thành phố Cao Lãnh, 

thành phố Sa Đéc, thành phố Hồng Ngự) và các đô thị khác trên địa bàn Tỉnh. 

+ Hệ thống đường giao thông nông thôn: Quy hoạch phát triển giao thông 

nông thôn phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giao 

thông vận tải, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng 

và thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn một cách bền vững. 

+ Hệ thống bến, bãi đỗ xe: Thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống bến 

xe, bãi đỗ xe ở các địa phương; mở rộng mạng lưới tuyến xe buýt đến các khu, 

điểm du lịch trọng điểm; đầu tư nâng cấp và xây mới một số bến xe hàng hoá tại 

các điểm tập kết, trung tâm phân phối, trung chuyển để bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông và phục vụ nhu cầu bảo dưỡng các phương tiện giao thông đường bộ.  

- Hạ tầng giao thông đường thuỷ 

+ Đường thuỷ nội địa: Thực hiện quy hoạch và phân cấp quản lý hệ thống 

đường thuỷ nội địa phù hợp với tình hình địa phương; kiến nghị Trung ương đầu tư 

nâng cấp tuyến kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền, kết nối sông Tiền và sông Hậu, 

nạo vét các luồng đường thuỷ nội địa quốc gia. 

+ Hệ thống cảng: Kiến nghị với Trung ương xây dựng mới và nâng cấp các 

cảng ở sông Tiền và sông Hậu đạt chuẩn cho tàu 10.000 DWT. Kêu gọi đầu tư xây 

dựng cảng Thường Phước - Hồng Ngự, cảng Lấp Vò đạt chuẩn cho tàu 5.000 DWT. 

+ Bến thuỷ nội địa: Kêu gọi đầu tư bến tàu khách du lịch tại các khu, điểm 

du lịch trên địa bàn Tỉnh; tích hợp Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa cấp 

huyện, thành phố và các khu, cụm công nghiệp vào quy hoạch Tỉnh.  

(Có Danh mục dự án đầu tư, khởi công mới, giai đoạn 2021 - 2025 kèm theo) 

3.3. Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới 
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(1) Về nguồn vốn đầu tư 

Đối với công trình giao thông thuộc trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải 

thì sử dụng nguồn vốn Trung ương, để hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống 

giao thông Quốc lộ trên địa bàn Tỉnh như: Đầu tư tuyến cao tốc An Hữu - Cao 

Lãnh; đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh; nâng cấp quốc lộ N2B 

lên thành cao tốc; phối hợp triển khai tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; xây dựng 

hoàn chỉnh tuyến tránh QL30, đoạn thành phố Cao Lãnh; tiếp tục đầu tư xây dựng 

hoàn chỉnh QL30, đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự; đầu tư, nâng cấp tuyến QL30, đoạn 

Hồng Ngự - Dinh Bà; tuyến đường N1, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp; đầu tư tuyến 

kênh quốc gia Mương Khai - Đốc Phủ Hiền đạt chuẩn cấp III.  

Đối với công trình giao thông thuộc trách nhiệm của Tỉnh, sắp xếp các danh 

mục dự án để ưu tiên nguồn vốn thực hiện. Trong đó, tiếp tục hoàn thành các công 

trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020, các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 - 2025, 

các công trình giao thông kết nối liên vùng; đối ứng thực hiện các dự án, công trình 

Trung ương hỗ trợ Tỉnh đầu tư trên địa bàn; đối ứng giải phóng mặt bằng các tuyến 

cao tốc đi qua địa bàn Tỉnh; hỗ trợ vốn cho các địa phương giữ vững, nâng chất 

lượng và phát triển hệ thống giao thông nông thôn, hoàn thành Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, tranh thủ nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hạ tầng 

giao thông, cảng, bến bằng nhiều hình thức (đối tác công tư (PPP), các khoản 

vay/viện trợ của đối tác nước ngoài (ODA), quỹ đất 02 bên đường…). Ưu tiên tập 

trung cho các tuyến đường có ý nghĩa chiến lược để thu hút nhà đầu tư lớn, thúc đẩy 

phát triển công nghiệp, dịch vụ. Thực hiện linh hoạt, có hiệu quả việc sử dụng nguồn 

vốn ngân sách kết hợp nguồn vốn nhà đầu tư, để thực hiện tạo quỹ đất sạch trước 

khi kêu gọi đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, kết hợp, vận dụng có 

hiệu quả các nguồn lực trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới để nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn. Thực hiện quy hoạch, phát triển 

không gian và tận dụng lợi thế của các dự án, công trình theo tuyến, nhằm khai thác 

quỹ đất hai bên đường để tạo nguồn lực phát triển. 

(2) Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền; nâng cao vai trò, 

trách nhiệm các địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phát 

huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở trong công 

tác tuyên truyền, vận động và giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện. 

Tăng cường các giải pháp quản lý phù hợp để bảo đảm các công trình giao thông 

hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch đề ra. 

Tăng cường sự phối hợp giữa Tỉnh với các bộ, ngành Trung ương, giữa địa 

phương với các địa phương khác để tạo bước đột phá trong đầu tư kết cấu hạ tầng 
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- giao thông. Rà soát, tích hợp quy hoạch hệ thống giao thông vào quy hoạch 

chung của Tỉnh đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, định hướng quy 

hoạch hệ thống giao thông gắn với quy hoạch các khu, cụm công nghiệp và đô thị 

trên địa bàn Tỉnh. 

Rà soát các tiêu chí giao thông trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu để có định hướng, tầm nhìn phù 

hợp trong việc đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn thời gian tới. 

3.4. Tổ chức thực hiện 

(1) Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Đảng bộ Tỉnh, các ban cán 

sự đảng, đảng đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị , xây 

dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận. 

(2) Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân 

Tỉnh cụ thể hóa nội dung Kết luận này để tổ chức thực hiện. Ban cán sự đảng Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương 

xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, 

rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành. 

(3) Giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các nội dung của Kết luận, định kỳ cuối năm báo cáo kết 

quả với Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. 

 (Có dự thảo Kết luận kèm theo) 

Kính trình Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xem xét, cho ý kiến. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ,  

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ + PKT-XH (Ngh). 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan Văn Thắng 
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