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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;
Căn cứ Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến 
năm 2020.

Xét Tờ trình số 5246/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh quy hoạch về đường bộ tại điểm b khoản 1 
mục III Điều 1 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh 
Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 với các nội dung chủ 
yếu sau:

1. Phạm vi điều chỉnh Quy hoạch
a) Về mạng lưới đường bộ: Bổ sung 11 tuyến đường vào mạng lưới giao thông 

đường bộ của tỉnh, bảo đảm tính kết nối giữa các vùng trong và ngoài tỉnh, phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và khai thác tối đa những vùng có tiềm năng, lợi thế.
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b) Hệ thống đường tỉnh: Nâng cấp một số tuyến đường thành 03 tuyến đường tỉnh 
nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, 
đảm bảo giao thông và an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của 
nhân dân. 

2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch
a) Bổ sung vào quy hoạch 11 tuyến đường; thực hiện đầu tư xây dựng trong giai 

đoạn 2021 - 2025:
- Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc 

lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái; dự kiến sau khi xây dựng hoàn thành, chuyển 
thành đường tỉnh và đặt tên số hiệu là đường tỉnh 315D.

- Đường giao thông nối từ Quốc lộ 32 đi đường tỉnh 316B kết nối khu công 
nghiệp Tam Nông với Khu công nghiệp Trung Hà, huyện Tam Nông; dự kiến sau khi 
xây dựng hoàn thành, chuyển thành đường tỉnh và đặt tên số hiệu là đường tỉnh 315E.

- Tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C (đường đi xã 
Đông Thành, huyện Thanh Ba); dự kiến sau khi xây dựng hoàn thành, chuyển thành 
đường tỉnh và đặt tên số hiệu là đường tỉnh 320E.

- Tuyến đường giao thông huyện Phù Ninh (đoạn từ Quốc lộ 2 đi đường tỉnh 323); 
dự kiến sau khi xây dựng hoàn thành, chuyển thành đường tỉnh và đặt tên số hiệu là 
đường tỉnh 323K.

- Tuyến đường tránh thị trấn Cẩm Khê (đoạn từ Quốc lộ 32C đi đường tỉnh 313); 
dự kiến sau khi xây dựng hoàn thành, chuyển thành đường tỉnh và đặt tên số hiệu là 
đường tỉnh 313H.

- Tuyến đường giao thông liên xã Long Cốc, Xuân Đài, huyện Tân Sơn (phục vụ 
kết nối, phát triển du lịch đồi chè Long Cốc, Vườn Quốc gia Xuân Sơn); dự kiến sau khi 
xây dựng hoàn thành, chuyển thành đường tỉnh và đặt tên số hiệu là đường tỉnh 316Q.

- Tuyến đường giao thông kết nối vùng từ đường tỉnh 321B đến Quốc lộ 70B (từ 
xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập đi nút giao IC11 và đi Ao Giời Suối Tiên); dự kiến sau 
khi xây dựng hoàn thành, chuyển thành đường tỉnh và đặt tên số hiệu là đường tỉnh 
321D.

- Tuyến đường từ km72 Quốc lộ 70B (thuộc xã Phúc Khánh) qua hồ Ly (xã 
Thượng Long) đến hồ Ngòi Giành (xã Trung Sơn) - huyện Yên Lập; dự kiến sau khi xây 
dựng hoàn thành, chuyển thành đường tỉnh và đặt tên số hiệu là đường tỉnh 321E.

- Tuyến đường giao thông nối các xã vùng CT229 qua khu lòng chảo xã Minh 
Hòa, huyện Yên Lập đến chiến khu Vạn Thắng xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê; dự 
kiến sau khi xây dựng hoàn thành, chuyển thành đường tỉnh và đặt tên số hiệu là đường 
tỉnh 313I.

- Tuyến đường giao thông kết nối từ nút giao km30 cao tốc Tuyên Quang - Phú 
Thọ đến trung tâm huyện Thanh Ba; dự kiến sau khi xây dựng hoàn thành, chuyển thành 
đường tỉnh và đặt tên số hiệu là đường tỉnh 314D.

- Tuyến đường Sông Hồng thị xã Phú Thọ đoạn từ Bến Đá (phường Âu Cơ) đến 
cống Sấu (xã Thanh Minh); dự kiến sau khi xây dựng hoàn thành, chuyển thành đường 
tỉnh và đặt tên số hiệu là đường tỉnh 320.
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b) Nâng cấp 03 tuyến đường thành đường tỉnh với tổng chiều dài 46,1 km, gồm 
các tuyến đường cụ thể như sau:

- Tuyến đường huyện 72, đường huyện 72B - thuộc địa bàn huyện Tam Nông; 
chiều dài tuyến 3,9 km; điểm đầu giao với tuyến đường tỉnh 315 tại km27+200 (phải 
tuyến), thuộc xã Lam Sơn (trước là xã Phương Thịnh); điểm cuối giao với tuyến Quốc lộ 
32 tại km85+450 (phải tuyến), thuộc xã Tề Lễ. Dự kiến tên số hiệu đường tỉnh là đường 
tỉnh 315C;

- Tuyến đường từ đập Lim đến đồi Mả Sở phục vụ huấn luyện, diễn tập khu vực 
phòng thủ tỉnh, đoạn tuyến đường huyện 05B và đoạn tuyến đường nội bộ vào Khu di 
tích lịch sử Đền Hùng; chiều dài tuyến 4,1 km; điểm đầu giao với tuyến đường tỉnh 325 
tại km1+400 (phải tuyến), thuộc xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao; điểm cuối giao với 
tuyến Quốc lộ 2 tại km71+00 (trái tuyến), thuộc xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh. Dự kiến 
tên số hiệu đường tỉnh là đường tỉnh 325C;

- Tuyến đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 với Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi 
tỉnh Hòa Bình; chiều dài khoảng 38,1 km (trong đó: 30,1 km đã thi công xây dựng cơ 
bản hoàn thành; còn lại 8 km đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư); điểm đầu giao với tuyến 
Quốc lộ 32 tại km69 (trái tuyến), thuộc xã Dân Quyền, huyện Tam Nông; điểm cuối giao 
với Quốc lộ 70B tại km130+840, thuộc địa phận xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn. Dự 
kiến đặt tên số hiệu đường tỉnh là đường tỉnh 317G.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 
quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khóa XVIII, Kỳ họp thứ 
Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 
năm 2020./.

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu


