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V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định 
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                  
Tuyên Quang, ngày          tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Công 
thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Văn hoá - Thể thao và Du lịch; 
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang; 
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình 

  giao thông tỉnh Tuyên Quang; 
- Ban Di dân tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang; 
- Ban QLDA Đầu xây dựng khu vực các huyện, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; 
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang; 

- Các đơn vị quản lý giao thông trên địa bàn tỉnh, 
 

 

Trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 
đường bộ trên địa bàn tỉnh đã được Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ GTVT 

và Tổng cục ĐBVN quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh 
nghiệp.... triển khai thực hiện đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân; 

phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh các 
kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý và bảo vệ kết 

cấu hạ tầng giao thông đường bộ đặc biệt là công tác quản lý phạm vi đất dành 
cho đường bộ gồm (đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ) ; việc 

đấu nối từ các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu 
thương mại dịch vụ và các công trình khác vào quốc lộ; việc chấp thuận, cấp phép 

thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ; việc thoả 
thuận, cấp giấy phép thi công các dự án, công trình trên đường bộ đang khai thác  
vẫn còn một số tồn tại; ngoài ra một số tổ chức, cá nhân, đơn vị, nhà thầu thi công 

chưa thực hiện theo đúng các quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 
thông đường bộ; ngoài ra tại Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 

2021-2026 (Báo cáo số 177/BC-HĐND ngày 13/12/2021) đã chỉ ra các tồn tại về 
công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông nhưng chưa xử lý được triệt để; các 

tồn tại nêu trên dẫn đến việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường 
bộ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc đấu nối vào quốc lộ và quản lý, bảo vệ 

phạm vi đất dành cho đường bộ trên hệ thống quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, 
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đường đô thị, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, công tác đầu tư phát triển 

giao thông, quy hoạch, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông,.... 

Các tồn tại nêu trên qua đánh giá có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên 
nhân khách quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là các cơ quan, đơn vị chưa 

nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về quản lý kết cấu hạ tầng giao thông để 
tổ chức thực hiện đảm bảo đồng bộ, hạn chế các tồn tại... 

          Để kịp thời khắc phục các tồn tại nêu trên và triển khai thực hiện có hiệu 

quả, kịp thời công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo 
quy định của Luật Giao thông đường bộ, Nghị định của Chính phủ và Thông tư 

hướng dẫn của Bộ GTVT, đồng thời thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 
số 5116/UBND-ĐTXD ngày 23/12/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ, trong đó giao Sở Giao thông vận 
tải theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động triển khai thực hiện và tổ chức phổ 
biến, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện Nghị 

định số 117/2021/NĐ-CP bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Sở Giao thông vận 
tải hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, đề nghị các Sở, ban ngành, UBND các huyện, 
thành phố, các cơ quan, đơn vị như kính gửi quan tâm phối hợp tuyên truyền, chỉ 

đạo và tổ chức thực hiện các nội dung như sau: 

A. VỀ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN TUYÊN TRUYỀN 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên 
quan: tiếp tục, phổ biến tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và các tổ chức, cá nhân về các quy định 
của Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; các Nghị định của Chính phủ: số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 (sau đây gọi tắt là Nghị định 11/2010/NĐ-CP) 
quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; số 

100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 (sau đây gọi tắt Nghị định 100/2013/NĐ-CP) và 
số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 (sau đây gọi tắt Nghị định 117/2021/NĐ-CP) 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; Thông tư số 
50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 50/2015/TT-
BGTVT) của Bộ GTVT tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ GTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT để các cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thuộc thẩm quyền quản lý; các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện đúng các 
quy định của pháp luật. 

B. VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU 

HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG BỘ ĐANG KHAI THÁC 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên 

quan nghiên cứu kỹ Luật Giao thông đường bộ; Nghị định của Chính phủ và 
Thông tư hướng dẫn của Bộ GTVT, đảm bảo quá trình tổ chức thực hiện theo 

đúng các quy định. Cụ thể các nội dung chính như sau: 

I. QUẢN LÝ PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ: Khoản 1, Điều 43 

Luật Giao thông đường bộ và khoản 1 Điều 14 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định: 
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phạm vi đất dành cho đường bộ gồm (đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường 

bộ). Việc quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ như sau: 

1. Quản lý đất của đường bộ 

1.1. Đất của đường bộ được quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Giao thông 

đường bộ và Điều 3 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.       

1.2. Việc quản lý quản lý, bảo vệ đất của đường bộ: Thực hiện theo khoản 2 

Điều 43 Luật Giao thông đường bộ; khoản 2 Điều 14 Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP và khoản 4 Điều 14 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 1 Điều 1 Nghị định số 100/2013/NĐ-CP.  

2. Quản lý đất hành lang an toàn đường bộ  

2.1. Đất hành lang an toàn đường bộ được quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật 

Giao thông đường bộ và khoản 1 Điều 4 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT.       

2.2. Việc quản lý đất hành lang an toàn đường bộ: Thực hiện theo Điều 43 
Luật Giao thông đường bộ; các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư của Bộ 

Giao thông vận tải, cụ thể: 

a) Giới hạn hành lang an toàn đường bộ: Thực hiện theo khoản 2, Điều 1 Nghị 

định số 100/2013/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT. Việc xác định 
phạm vi đất dành cho đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ: Thực hiện theo quy 

định tại Điều 5 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT. 

b) Giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống: 

- Hành lang an toàn đối với cầu trên đường ngoài đô thị: Thực hiện theo 

khoản 1 Điều 16 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP. 

- Hành lang an toàn đối với cầu trên đường trong đô thị: Thực hiện theo 
điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và khoản 3, Điều 1 Nghị 

định số 100/2013/NĐ-CP. 

c) Giới hạn hành lang an toàn đối với kè bảo vệ đường bộ: Thực hiện theo 

Điều 19 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP. 

 d) Giới hạn bảo vệ trên không của công trình đường bộ xây dựng mới: 
Thực hiện theo Điều 21 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và khoản 1, Điều 1 Thông 

tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT. 

II. QUẢN LÝ ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ: Việc đấu nối vào quốc lộ 
được quy định tại Nghị định số 117/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ, trong đó 
lưu ý: 

1. Đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân 
cư, khu thương mại dịch vụ và các công trình khác: Thực hiện theo khoản 1 

Điều 1 Nghị định số 117/2021/NĐ-CP. 

2. Quy định đấu nối vào quốc lộ: Thực hiện theo khoản 2 Điều 1 Nghị 
định số 117/2021/NĐ-CP, theo đó “UBND tỉnh quyết định phê duyệt các điểm đấu 

nối vào quốc lộ phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
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tuân thủ nguyên tắc, yêu cầu đấu nối theo quy định của Bộ trưởng Bộ GTVT; chịu 

trách nhiệm về việc thực hiện đấu nối bảo đảm giao thông an toàn và khả năng 
thông hành của tuyến đường”.  

Trong thời gian tới Bộ GTVT sẽ có Thông tư hướng dẫn cụ thể việc đấu nối 
vào quốc lộ, Sở Giao thông vận tải sẽ chủ trì với các cơ quan liên quan tham mưu 

với UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt các điểm đấu nối vào quốc lộ làm 
cơ sở để tổ chức thực hiện theo quy định. 

III. QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THI CÔNG TRÊN 
ĐƯỜNG BỘ ĐANG KHAI THÁC   

Việc thi công các dự án, công trình trên đường bộ đang khai thác phải thực 

hiện theo Điều 47 Luật Giao thông đường bộ, Điều 30 Nghị định số 11/2010/NĐ-
CP. Để thực hiện đúng các quy định trên, đề nghị thực hiện theo trình tự như sau:  

1. Đối với các dự án, công trình do các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố (làm chủ đầu tư) khi thi công trên đường bộ đang khai thác (quốc lộ, 

đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị) thực hiện các thủ tục như sau: 

- Trước khi thực hiện bàn giao mặt bằng tổ chức thi công: Chủ đầu tư hoặc 
nhà thầu thi công phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo khoản 3 Điều 18 Thông tư số 

50/2015/TT-BGTVT gửi cơ quan quản lý nhà nước (trực tiếp quản lý tuyến đường 
theo phân cấp) để xem xét cấp phép thi công theo quy định. 

- Đối với với các dự án cải tạo, nâng cấp đường bộ đang khai thác do 
BTVT, Tổng cục ĐBVN làm chủ đầu tư thực hiện theo khoản 6 Điều 18 Thông tư 

số 50/2015/TT-BGTVT. 

2. Một số lưu ý trong quá trình thực hiện  

- Để bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường đang khai thác: Đề 

nghị các Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu thi công chỉ được triển khai thi công sau 
khi đã có giấy phép thi công hoặc văn bản chấp thuận biện pháp thi công, bảo đảm 

an toàn giao thông của cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

- Về phương án bảo đảm giao thông và an toàn giao thông khi thi công 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác. Đề nghị 

các Chủ đầu tư nghiên cứu và chỉ đạo các nhà thầu thi công nghiên cứu Chương 
VI Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT; Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 14 : 
2016/TCĐBVN - Tiêu chuẩn về tổ chức giao thông và bố trí phòng hộ khi thi công 

trên đường bộ đang khai thác (ban hành kèm theo Quyết định số 949/QĐ-
TCĐBVN ngày 27/4/2016 của Tổng cục ĐBVN) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về báo hiệu đường bộ để xây dựng phương thi công, biện pháp tổ chức thi công 
đảm bảo an toàn giao thông cho phù hợp với dự án công trình. Đồng thời làm căn 

cứ để cấp giấp phép thi công hoặc chấp thuận thời gian thi công, biện pháp tổ chức 
bảo đảm an toàn giao thông khi thi công 

- Riêng việc chấp thuận thời gian thi công phải đảm bảo theo thời gian theo 

hợp đồng xây dựng đã được ký kết. Nếu quá thời gian thi công trong hợp đồng, 
chủ đầu tư phải báo cáo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp 
thuận xem xét gia hạn theo quy định.      
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IV. CHẤP THUẬN, CẤP PHÉP XÂY DỰNG VÀ CHẤP THUẬN XÂY 

DỰNG CÙNG THỜI ĐIỂM VỚI CẤP GIẤY PHÉP THI CÔNG XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG 

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  

1. Quy định về công trình thiết yếu 

Công trình thiết yếu được quy định tại Điều 12 Thông tư số 50/2015/TT-
BGTVT và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT.  

2. Quy định về xây dựng một số công trình thiết yếu: theo các khoản 2, 3 

Điều 43; khoản 2 Điều 52 Luật Giao thông đường bộ và khoản 2 Điều 26 và Điều 
27 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP. 

3. Việc chấp thuận, cấp phép xây dựng và chấp thuận xây dựng cùng thời 
điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện theo trình tự như sau: 

3.1. Đối với các tuyến đường cao tốc, quốc lộ và đường Hồ Chí Minh: 
Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép xây dựng và chấp thuận xây dựng 

cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng và chấp thuận, cấp phép xây 
dựng và chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng 

công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là 
Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN, Sở GTVT Tuyên Quang và Cục Quản lý đường bộ I 
- Tổng cục ĐBVN: Nội dung, trình tự thực hiện theo các khoản 1, 2, 3 Điều 1 

Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT. 

3.2. Đối với hệ thống đường tỉnh: Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp 
phép xây dựng và chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công 

xây dựng và chấp thuận, cấp phép xây dựng và chấp thuận xây dựng cùng thời 
điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan 
được phân cấp quản lý đường tỉnh: Nội dung, trình tự thực hiện theo các khoản 1, 

2, 3 Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT. 

3.3. Đối với hệ thống đường huyện, đường đô thị: Cơ quan có thẩm 

quyền chấp thuận, cấp phép xây dựng và chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với 
cấp giấy phép thi công xây dựng và chấp thuận, cấp phép xây dựng và chấp thuận 

xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu 
trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là UBND các huyện, 

thành phố: Nội dung, trình tự thực hiện theo các khoản 1, 2, 3 Điều 1 Thông tư số 
35/2017/TT-BGTVT. 

3.4. Lưu ý, việc chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi 
công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ: chỉ thực hiện đối với các công trình được quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 1 Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT. 

V. VỀ CÁC NỘI DUNG KHÁC CẦN LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH 

THỰC HIỆN  

Do lĩnh vực quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là trong 

những lĩnh vực có phạm vi quản lý rộng, trải dài trên khắp phạm vi địa giới hành 
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chính của tỉnh và liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác, vì vậy trong quá trình tổ 

chức thực hiện, ngoài các nội dung Sở Giao thông vận tải hướng dẫn nêu trên. Đề 
nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý nghiên cứu kỹ các quy 

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong Luật Giao thông 
đường bộ ngày 13/11/2008; các Nghị định của chính phủ: số 11/2010/NĐ-CP; số 

100/2013/NĐ-CP; số 117/2021/NĐ-CP; các Thông tư hướng dẫn của Bộ GTVT và 
các văn bản của tỉnh để tổ chức thực hiện. Đồng thời tuyên truyền phổ biến, hướng 

dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý và bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Sở Giao thông vận 
tải trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 

Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp thông tin, phối hợp với Sở Giao thông vận tải để thống nhất giải quyết theo 

quy định./. 

    
 

Nơi nhận  
- HĐND tỉnh;   (b/c)                             
- UBND tỉnh;  
- Như trên; (phối hợp thực hiện) 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, KCHT(Dũng)   
  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lưu Việt Anh 
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