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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch
Tỉnh Quảng Ninh nằm trong vùng KTTĐ Bắc Bộ, thuộc tam giác phát triển
kinh tế (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh), nằm trên “hai hành lang1,một vành
đai kinh tế2” Việt Nam-Trung Quốc. Phía Đông Bắc của tỉnh giáp với Trung
Quốc; phía Nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía Tây Nam giáp tỉnh Hải Dương, thành
phố Hải Phòng; phía Tây Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Hải Dương.
Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã có những quy hoạch lớn thuộc
ngành GTVT được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Cụ thể, năm 2011 phê
duyệt Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030 tại Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 30/8/2011;ngoài ra trong
giai đoạn 2011-2015, tỉnh đã phê duyệt một số quy hoạch khác như: Quy hoạch
chi tiết phát triển GTVT đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030 (tại Quyết định số 3422/QĐ-UBND, năm 2013), Quy
hoạch phát triển VTHKCC bằng xe buýt tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012-2020
(Quyết định số 2800/QĐ-UBND, năm 2012), Điều chỉnh và bổ sung nội dung
quy hoạch cảng, bến tàu du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử
Long trong Quy hoạch phát triển GTVT đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh
(tại Quyết định số 4036/QĐ-UBND, năm 2015), Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh
Quảng Ninh đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 (tại Quyết định số
1588/QĐ-UBND, năm 2014),...
Bên cạnh đó, trong thời gian qua một số Chiến lược, Quy hoạch ngành
GTVT cấp quốc gia đã được phê duyệt như: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển
GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết
định số 2053/QĐ-TTg, năm 2015), Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT
đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số
356/QĐ-TTg, năm 2013), Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển
Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1037/QĐTTg, năm 2014),Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1517/QĐ-TTg, năm 2014), Quy
hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1112/QĐ-TTg, năm 2013),
Quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến
Gồm Hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà
Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh;
2 Vành đai kinh tế bao gồm thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và tỉnh Hải Nam,
Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây) của Trung Quốc.
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năm 2030 (Quyết định số 326/QĐ-TTg, 2016), ..., Quy hoạch chi tiết Nhóm
cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm
2030 (Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT, năm 2016).
Để tạo sự đồng bộ trong việc phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh, phù hợp
với sự phát triển GTVT của vùng KTTĐ Bắc Bộ và cả nước cần thiết lập “Điều
chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến
năm 2020 và định hướng đến năm 2030”.
2. Căn cứ pháp lý
- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về việc
hướng dẫn về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của
Chính phủ về việc hướng dẫn về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội;
- Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 08/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống đường ra biên giới, đường hành
lang biên giới Việt – Trung;
- Quyết định số 1151/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020;
- Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam
đến năm 2020”;
- Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng
Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 1626/QĐ-TTg ngày 18/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh
Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030;
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- Quyết định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2011 về Chiến lược phát triển
giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 23/11/2015 ngày 23/11/2015 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ninh đến năm
2020, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014 của UBND tỉnh Quảng
Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến 2030,
tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050;
- Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 04/07/2014 của UBND tỉnh Quảng
Ninh về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND tỉnh Quảng
Ninh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam;
- Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành GTVT đường bộ Việt Nam
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt Quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh Quảng
Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển VTHKCC bằng xe buýt tỉnh
Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2020;
- Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể ngành GTVT đường sắt Việt Nam đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030;
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- Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ GTVT về việc
phê duyệt Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) giai đoạn đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2013 của Bộ GTVT về việc
phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 4360/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ GTVT phê
duyệt điều chỉnh bổ sung một số nội dung chi tiết thuộc Quy hoạch tổng thể
GTVT ĐTNĐ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 3422/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Quảng
Ninh về việc Quy hoạch chi tiết phát triển GTVT đường thủy nội địa tỉnh Quảng
Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 4036/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Quảng
Ninh về việc phê duyệt Điều chỉnh và bổ sung nội dung quy hoạch cảng, bến tàu
du lịch phục vụ tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long trong Quy hoạch
phát triển GTVT đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh;
- Quyết định số 576/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2012 của Bộ GTVT về việc phê
duyệt Quy hoạch cảng hàng không Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030;
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 20152020;
- Và một số văn bản pháp lý khác có liên quan.
3. Đối tượng, phạm vi của quy hoạch


Đối tượng nghiên cứu:

- Toàn bộ hệ thống GTVT trên địa bàn tỉnh: Kết cấu hạ tầng giao thông
(đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường biển và hàng không), vận tải
và dịch vụ vận tải (liên tỉnh, nội tỉnh và quốc tế), phương tiện giao thông (đường
bộ, đường thủy nội địa, đường biển, đường sắt và hàng không).
- Công nghiệp giao thông vận tải.


Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian: Trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh trong mối quan hệ với Vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, toàn quốc và kết nối quốc tế.
- Thời gian: Mốc quy hoạch năm 2020, định hướng đến 2030.
4

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030

BCTH

4. Mục tiêu, yêu cầu của dự án điều chỉnh quy hoạch
a) Mục tiêu:
- Phát triển hệ thống GTVT một cách đồng bộ trên cơ sở kế thừa, điều chỉnh,
bổ sung các quy hoạch đã phê duyệt trên địa bàn tỉnh, Vùng KTTĐ Bắc Bộ và
cả nước.
- Phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn bàn đảm bảo
kết nối liên hoàn với mạng lưới giao thông vùng KTTĐ Bắc Bộ, cả nước và liên
vận quốc tế.
- Phát triển vận tải theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ với chi phí hợp
lý, chú trọng phát triển vận tải hàng hóa đa phương thức, dịch vụ logistics và các
loại hình vận tải hành khách phục vụ du lịch;
- Đảm bảo an toàn giao thông, phát triển bền vững môi trường và đảm bảo
an ninh quốc phòng.
b) Yêu cầu:
- Điều tra cơ bản và khảo sát thực tế hiện trạng GTVT.
- Biên tập, chỉnh lý bản đồ hiện trạng (bản đồ hành chính, mạng lưới GTVT).
- Làm việc, lấy ý kiến các đơn vị trong Tỉnh (các Sở, Ban, Ngành, các
huyện, thị xã, thành phố).
- Phân tích, đánh giá hiện trạng, tiềm năng về GTVT của Tỉnh, các dự án đầu
tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh và đánh giá hiện trạng GTVT
trong mối quan hệ với hệ thống GTVT của Vùng.
- Rà soát, phân tích và đánh giá lại Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng
Ninh lập trước đây.
- Dự báo nhu cầu GTVT của Tỉnh.
- Đề xuất các giải pháp quy hoạch tổng thể và từng phân ngành GTVT đối
với các hạng mục kết cấu hạ tầng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
- Đề xuất danh mục dự án, ưu tiên đầu tư và ước tính vốn đầu tư.
- Thiết kế bản đồ quy hoạch toàn Tỉnh tỷ lệ 1/50.000.
- Xây dựng các giải pháp, chính sách tổ chức thực hiện quy hoạch.
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PHẦN I
HIỆN TRẠNG KINH TẾ-XÃ HỘI
VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NINH
1.1. Điều kiện tự nhiên
 Vị trí địa lý:
Tỉnh Quảng Ninh thuộc miền núi trung du ven biển thuộc vùng Đông Bắc
Việt Nam, chạy dài theo hướng Đông Bắc - Tây Nam với tọa độ địa lý: vĩ độ
Bắc từ 20040’ đến 21040’; kinh độ Đông từ 106025’ đến 108025’; phía Bắc giáp
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; phía Tây Bắc giáp các tỉnh Lạng Sơn, Bắc
Giang; phía Đông và phía Nam giáp Vịnh Bắc Bộ, thành phố Hải Phòng và tỉnh
Hải Dương.
Tỉnh Quảng Ninh có diện tích tự nhiên khoảng 6.102,3 km2, có đường biên
giới trên bộ (118,8 km) và trên biển (gần 191 km) với Trung Quốc; phần lớn
diện tích là đồi núi (chiếm 80% diện tích tự nhiên của tỉnh), đồng bằng nhỏ hẹp
và chạy dọc ven biển.

Tỉnh Quảng Ninh có đường biên giới với Trung Quốc, với 03 cửa khẩu
quốc tế, đồng thời có đường bờ biển dài, thuận lợi cho phát triển giao thương. Vị
trí địa lý thuận lợi tạo điều kiện cho Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế của
khu vực Đông Bắc Bộ và đẩy mạnh phát triển tam giác kinh tế Hà Nội – Hải
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Phòng - Quảng Ninh. Mặt khác, vị trí của tỉnh rất quan trọng trong chiến lược
quốc phòng và an ninh của cả nước.
 Tài nguyên biển:
Tỉnh Quảng Ninh có bờ biển dài 250 km, có 2.007 đảo (chiếm 2/3 số đảo
của Việt Nam), trên 40.000 ha bãi triều và hơn 20.000 ha diện tích eo biển và
vịnh. Những khu vực này là nơi sinh sống của nhiều loài có giá trị cao như tôm,
cua, hàu, bào ngư, sò huyết và sá sùng. Điều này tạo ra cơ hội lớn cho phát triển
nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, đặc biệt là phục vụ xuất khẩu, với tiềm năng
liên kết với các hoạt động chế biến thực phẩm giá trị cao.
Tuy nhiên, tài nguyên biển có giá trị nhất của Quảng Ninh lại nằm trong vẻ
đẹp tự nhiên của Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long;Vịnh Hạ Long đã hai lần
được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới (lần đầu năm 1994 vì
giá trị thẩm mỹ nổi bật và lần thứ hai năm 2000 vì giá trị địa chất, địa mạo nổi
bật) và được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới năm
2012.
Quảng Ninh có bãi biển Trà Cổ (Móng Cái), bãi biển trên các đảo Ngọc
Vừng, Minh Châu, Quan Lạn (Vân Đồn) có lợi thế phát triển trở thành những
điểm thu hút khách du lịch thực sự, được bổ trợ bởi các dịch vụ mua sắm và ẩm
thực. Đảo Cô Tô đang ngày càng được biết đến là một điểm du lịch còn nguyên
sơ có nước biển sạch và cảnh đẹp, với lượng du khách trong năm vừa qua tăng
gấp ba lần.
 Tài nguyên khoáng sản:
Quảng Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, có nhiều
loại đặc thù, trữ lượng lớn, chất lượng cao như: than, cao lanh tấn mài, đất sét,
cát thủy tinh, đá vôi…
Than đá: Có trữ lượng khoảng 3,6 tỷ tấn, hầu hết thuộc dòng antraxít, tỷ lệ
cácbon ổn định 80 - 90%; phần lớn tập trung tại 3 khu vực: Hạ Long, Cẩm Phả
và Uông Bí - Đông Triều; mỗi năm cho phép khai thác khoảng 30 - 40 triệu tấn.
Các mỏ đá vôi, đất sét, cao lanh… trữ lượng tương đối lớn, phân bố rộng
khắp các địa phương trong tỉnh như: Mỏ đá vôi ở Hoành Bồ, Cẩm Phả; Các mỏ
cao lanh ở các huyện miền núi Hải Hà, Bình Liêu, Tiên Yên, thành phố Móng
Cái ...; Các mỏ đất sét phân bố tập trung ở Đông Triều, Hoành Bồ, Ba Chẽ, TP.
Hạ Long ... là nguồn nguyên liệu quan trọng để sản xuất vật liệu xây dựng cung
cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
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Các mỏ nước khoáng: Có nhiều điểm nước khoáng uống được ở Quang
Hanh, Tam Hợp (Cẩm Phả), Khe Lạc (Tiên Yên), Đồng Long (Bình Liêu).
Ngoài ra, còn có nguồn nước khoáng không uống được tập trung ở Cẩm Phả có
nồng độ khoáng khá cao, nhiệt độ trên 350C có thể dùng chữa bệnh.
 Khí hậu, thủy văn:
Khí hậu tỉnh Quảng Ninh tiêu biểu cho khí hậu các tỉnh miền Bắc Việt
Nam vừa có nét riêng của một tỉnh miền núi ven biển. Các quần đảo ở huyện Cô
Tô và Vân Đồn... có đặc trưng của khí hậu đại dương.
Về nhiệt độ: tỉnh Quảng Ninh có nhiệt độ thấp hơn nhiều nơi ở miền Bắc.
Trong cùng tỉnh, ở cùng một độ cao, nhiệt độ giảm dần từ Nam lên Bắc và từ
Đông sang Tây, từ vùng thấp lên vùng cao.
Về mưa: Theo số liệu quan trắc của 7 trạm đo mưa trong những năm gần
đây kết quả cho thấy các huyện Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên và thành phố Móng
Cái với lượng mưa lớn trên 2.100mm (Hải Hà đạt 2.625mm). Vùng đồng bằng
ven biển miền Tây có lượng mưa nhỏ hơn với lượng mưa dưới 1.700mm, có nơi
dưới 1.500mm (Uông Bí, Bãi Cháy).
 Đặc điểm địa hình:
Tỉnh Quảng Ninh là địa đầu phía Đông Bắc Việt Nam, có dáng hình chữ
nhật lệch nằm chếch theo hướng Đông Bắc - Tây Nam; là tỉnh có địa hình trung
du, miền núi, ven biển. Địa hình bị chia cắt mạnh và nghiêng dần theo hướng
Đông Bắc - Tây Nam. Phía Bắc là vùng đồi thấp, tiếp đó là dãy núi cao thuộc
cánh cung Đông Triều - Móng Cái. Phía Nam cánh cung này là vùng đồng bằng
ven biển, tiếp đến là hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ của vịnh Bắc Bộ.
 Đánh giá điều kiện tự nhiên tỉnh Quảng Ninh:
Tỉnh Quảng Ninh có nhiều tiềm năng và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi
cho phát triển kinh tế. Nằm trong địa bàn động lực của Vùng KTTĐ Bắc Bộ,
cùng với Hà Nội và Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh đóng vai trò là một trong
những đầu tàu về phát triển kinh tế xã hội, là đầu mối giao thông quan trọng và
có vị trí then chốt trong chiến lược quốc phòng, an ninh.
Không chỉ có vị trí địa lý thuận lợi, tỉnh Quảng Ninh có nguồn tài nguyên
khoáng sản phong phú, đặc biệt là than đá; cùng với đó là hàng trăm điểm thu
hút khách du lịch, trong đó có những điểm du lịch tầm cỡ thế giới như Vịnh Hạ
Long, những yếu tố này tạo cho tỉnh sức hút lớn, đồng thời cũng là những thách
thức đối với ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.
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1.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội
 Đơn vị hành chính:
Tỉnh Quảng Ninh hiện có 14 đơn vị hành chính, trong đó có 04 thành phố
(Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả), 02 thị xã (Đông Triều, Quảng Yên)
và 8 huyện (Hoành Bồ, Ba Chẽ, Bình Liêu, Cô Tô, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên
và Vân Đồn); 186 xã, phường, thị trấn.
Bảng 1.2-1: Tổng hợp dân số, hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2016
Đơn vị

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Thành phố Hạ Long
Thành phố Móng Cái
Thành phố Cẩm Phả
Thành phố Uông Bí
Thị xã Quảng Yên
Huyện Bình Liêu
Huyện Tiên Yên
Huyện Đầm Hà
Huyện Hải Hà
Huyện Ba Chẽ
Huyện Vân Đồn
Huyện Hoành Bồ
Thị xã Đông Triều
Huyện Cô Tô
Tổng số

Đơn vị
hành chính
20
17
16
11
19
8
12
10
16
8
12
13
21
3

Diện tích
(Km2)
275,2
519,6
386,5
255,5
301,8
470,1
652,1
326,9
511,6
606,5
581,8
843,5
396,6
50,0

Dân số
(nghìn người)
235,8
100,1
190,2
116,2
134,6
30,9
49,3
38,1
57,4
21,1
44,6
51,7
169,3
5,9

Mật độ
(người/km2)
857
193
492
455
446
66
76
116
112
35
77
61
427
117

186

6.177,8

1.245,2

202

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh, năm 2016

 Dân số:
Tính đến hết năm 2016, dân số tỉnh Quảng Ninh là 1.245,2 nghìn người,
mật độ dân số trung bình khoảng 202 người/km2 thấp hơn nhiều so với mức
trung bình của cả nước (271 người/km2).
Tuy mật độ dân số thấp nhưng sự phân bố dân cư ở khu vực thành thị và
nông thôn của tỉnh đang ở mức chênh khá cao, năm 2016 tỷ lệ dân số ở thành thị
chiếm 63,9%; ở nông thôn chiếm 36,1%; cao hơn nhiều so với mức trung bình
của cả nước (30,6% và 69,4%) và đứng thứ 3 cả nước (sau TP.Hồ Chí Minh và
Đà Nẵng).
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh trong những năm gần đây tương đối ổn
định, duy trì ở mức 1,2%/năm; cao hơn khá nhiều so với mức trung bình của cả
nước (0,9%/năm).
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Bảng 1.2-2: Dân số tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005 - 2016
Đơn vị: nghìn người
Nông thôn
Dân số
%
556,4
50,76
566,8
51,10
568,3
50,63
569,2
50,15
569,5
49,67
533,8
46,06
521,6
44,47
457,4
38,50
460,6
38,29
470.6
38,6
444,8
36
449,4
36,1

Thành thị
Dân số
%
2005
1.096,1
539,7
49,2
2006
1.109,3
542,5
48,9
2007
1.122,5
554,2
49,4
2008
1.135,1
565,9
49,9
2009
1.146,6
577,1
50,3
2010
1.158,8
625,0
53,9
2011
1.173
651,4
55,5
2012
1.187,9
730,5
61,5
2013
1.202,9
742,3
61,7
2014
1.218,9
748.3
61,4
2015
1.235,5
790,7
64
795,8
2016
1.245,2
63,9
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh, năm 2016
Năm

Tổng số

 Hiện trạng phát triển kinh tế:
Năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 79.786 tỷ đồng
(theo giá so sánh 2010), tăng khoảng 10,1% so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng
bình quân giai đoạn 2011 – 2016 khoảng 8,1%/năm (cao hơn trung bình cả nước
là 5,82%). Trong đó tăng trưởng của từng nhóm ngành:
- Nông - lâm - thủy sản: Tăng 4,9%
- Công nghiệp - xây dựng: Tăng 11%
- Dịch vụ: Tăng 11,4%
Hình 1.2-1: Biểu đồ tăng trưởng GRDP tỉnh Quảng Ninh (theo giá so sánh
2010) giai đoạn 2010 - 2016
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

79.876

50.195

2010

55.615

57.963

2011

2012

61.934

2013

Nguồn: Niên Giám thống kê tỉnh Quảng Ninh, năm 2016

66.286

2014

72.285

2015

2016

Đơn vị: tỷ đồng
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Cơ cấu kinh tế: Nông -lâm -thủy sản chiếm 7,88%, Công nghiệp - xây dựng
chiếm 60,19%, Dịch vụ chiếm 31,93%.

Dịch vụ
31,93%

Nông nghiệp
7,88%

Công nghiệp
- xây dựng
60,19%

Hình 1.2-2: Biểu đồ cơ cấu kinh tế tỉnh Quảng Ninh năm 2016
Giai đoạn 2010 - 2016, tốc độ phát triển kinh tế tỉnh tăngkhá cao, luôn nằm
trong nhóm dẫn đầu cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng
phát triển mạnh lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Dù phát triển nhanh
nhưng phát triển kinh tế vẫn chưa thật bền vững, hoạt động khai thác khoáng sản
vẫn đóng góp lớn nhất vào tỷ trọng GRDP của tỉnh (chiếm 21,9% tổng sản phẩm
của tỉnh).
 Hiện trạng một số ngành kinh tế chủ yếu:
a) Công nghiệp – xây dựng:
Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng trưởng ổn định, sản lượng một số
sản phẩm công nghiệp chính tăng so với cùng kỳ, đặc biệt ngành công nghiệp có
sự chuyển đổi về cơ cấu theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng các ngành công
nghiệp khai khoáng, phát triển công nghiệp sạch. Cụ thể như sau:
- Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 117.407 tỷ
đồng; tốc độ tăng trưởng đạt 9,5% so với cùng kỳ.
- Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu so với cùng kỳ: Than
sạch 38.723 triệu tấn, tăng 1,5%; than tiêu thụ 36.085 triệu tấn, giảm 7,4%,
trong đó xuất khẩu 8.052 triệu tấn, giảm 26,5%; điện sản xuất 15,086 triệu Kwh,
tăng 41,4%; xi măng 2.405 triệu tấn, tăng 11%; Clinker 4,803 triệu tấn, tăng
2,9% cùng kỳ; sợi bông cotton 109.069 tấn, tăng 157%; gạch nung 1.079 triệu
viên, tăng 15,6%; dầu thực vật 205,6 nghìn tấn, tăng 15,1%;
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- Công nghiệp có sự chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững,
giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng, phát triển công nghiệp sạch và công
nghiệp chế biến, Công nghiệp khai khoáng tăng trưởng thấp (tăng 1,5%); công
nghiệp chế biến chế tạo, điện nước tăng trưởng cao (tăng 7,1% và 33,9%); đặc
biệt, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh (tăng 77,5%);
b) Nông nghiệp:
Trong năm vừa qua dù có nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp vẫn duy trì
tốc độ tăng trưởng ở mức ổn định. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp (giá so
sánh 2010) đạt 6.362 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2% so với năm trước. Trong đó：
- Trồng trọt: Giá trị sản xuất đạt 2.580 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm
trước. Sản lượng lương thực vẫn ổn định, ước đạt 233,2 nghìn tấn bằng 100,2%
cùng kỳ;
- Chăn nuôi: Tình hình ổn định, các doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi duy
trì quy mô đàn, mở rộng sản xuất.Giá trị sản xuất đạt 3.629 tỷ đồng tăng 7,6% so
với năm trước;
- Dịch vụ và các hoạt động khác: giá trị sản xuất đạt 151 tỷ đồng giảm 2%
so với năm trước.
c) Dịch vụ:
Hoạt động dịch vụ có nhiều khởi sắc, xu hướng phát triển mạnh trong
những năm tiếp theo. Giá trị tăng thêm (giá so sánh 2010) khu vực dịch vụ đạt
23,8 nghìn tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ. Thu ngân sách từ dịch vụ ước đạt
3.405 tỷ đồng, chiếm 14,19% thu nội địa tăng 29% so với cùng kỳ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ ước đạt 60,7 nghìn tỷ
đồng tăng 13,5% so với cùng kỳ.
Tổng lượng khách du lịch ước đạt 8,35 triệu lượt tăng 9% cùng kỳ. Trong
đó khách quốc tế đạt 3,5 triệu lượt tăng 23%. Tổng doanh thu ngành du lịch đạt
13,3 nghìn tỷ đồng tăng 19%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.603 triệu USD tăng 2,5% cùng kỳ, trong
đó một số mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: sơ, sợi dệt (tăng 30,2%);
tùng hương, dầu thông (tăng 18%)… Tuy nhiên một số mặt hàng xuất khẩu chủ
lực giảm như: than giảm 73,5%; cao su giảm 74,8%.
 Một số chỉ tiêu xã hội:
- Năm 2016, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,65%, đạt kế hoạch;
- Giải quyết việc làm mới cho trên 2,6 vạn lao động, đạt kế hoạch đề ra,
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 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế của tỉnh:
- Nền kinh tế tỉnh Quảng Ninh có tốc độ phát triển khá nhanh (GRDP giai
đoạn 2010-2016 đạt 8,1%/năm), có nhiều ưu thế về khai thác khoáng sản (than,
VLXD) và phát triển du lịch (vịnh Hạ Long, di tích Yên Tử...).Tuy nhiên cũng
tiềm ẩn mâu thuẫn giữa phát triển bền vững và khai thác khoáng sản.
- Có vị trí địa lý thuận lợi, với các cảng biển và cửa khẩu biên giới thuận
tiện cho lưu thông, xuất nhập khẩu hàng hóa và thương mại biên giới, tuy nhiên
hoạt động thương mại biên giới của tỉnh bị ảnh hưởng nhiều bởi các chính sách
của Trung Quốc.
- Có ưu thế về tài nguyên du lịch, là một trong 4 trung tâm du lịch của Việt
Nam, với Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công
nhận. Tuy nhiên dù du lịch phát triển nhanh những vẫn chưa tương xứng với
tiềm năng và lợi thế của tỉnh.
 Đánh giá tác động của điều kiện tự nhiên đến phát triển GTVT của tỉnh:
a) Thuận lợi:
- Tỉnh Quảng Ninh có vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ giao thông quan
trọng của cả nước và của khu vực. Ngoài ra, tỉnh có 03 cửa khẩu lớn, đặc biệt là
cửa khẩu Móng Cái, do đó tỉnh Quảng Ninh có điều kiện giao thương thuận lợi
với các nước Đông Bắc Á và các nước thuộc khu vực Tiểu vùng Mekong
mở rộng, là điểm kết nối quan trọng của khu vực mậu dịch tự do ASEAN Trung Quốc.
- Điều kiện tự nhiên thuận lợi, có đầy đủ các điều kiện để phát triển cả 5
phương thức vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và
đường hàng không. Trong đó có mạng lưới các đường bộ trọng yếu của khu vực:
QL.18, QL.279, QL.10,... và hệ thống các cảng biển lớn, quan trọng của khu vực
phía Bắc (cảng Hòn Gai,...), cùng với mạng lưới đường thủy nội địa kết nối với
hầu hết các tỉnh trong Vùng.
- Với nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, đặc biệt là than đá của Quảng Ninh
cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện trong tỉnh và cả các tỉnh khác. Đồng thời
với hơn 500 danh lam, thắng cảnh, di tích đã được xếp hạng, Quảng Ninh có
điều kiện lớn để phát triển du lịch và dịch vụ giải trí.
b) Khó khăn:
- Địa hình nhiều đồi núi (diện tích đồi núi chiếm 80% diện tích tự nhiên
toàn tỉnh), đồng bằng nhỏ hẹp và bị chia cắt khó khăn cho phát triển GTVT.
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- Kinh tế dựa chủ yếu vào khai thác khoáng sản, không ổn định và tồn tại
nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão.
- Phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng đều giữa các vùng; vùng miền núi,
hải đảo phát triển còn chậm, lạc hậu và còn khoảng cách chênh lệch lớn về kinh
tế, văn hoá, đời sống so với vùng công nghiệp đô thị.
1.3. Hiện trạng giao thông vận tải
1.3.1. Tổng quan về hệ thống giao thông vận tải
Tỉnh Quảng Ninh hiện có 04 phương thức vận tải đang khai thác là đường
bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt, đường biển cơ bản đảm bảo cho việc vận
chuyển hàng hoá và hành khách trong và ngoài tỉnh. Cụ thể như sau:
- Đường bộ: Là phương thức vận tải chính, có các tuyến đường trục chính
của vùng (QL.10, QL.18, QL.279, QL.18B, QL.18C, QL.4B, QL.17B), đảm
nhận phần lớn thị phần vận tải hành khách và hàng hóa; năm 2016: Chiếm
84,4% khối lượng vận chuyển hành khách và 67,5% khối lượng vận chuyển
hàng hóa.
- Đường biển: Cảng Quảng Ninh là cảng biển tổng hợp quốc gia (loại I),
năm 2016: Đảm nhận khoảng 8,3% khối lượng vận chuyển hàng hóa và 11,3%
khối lượng vận chuyển hành khách và chiếm khoảng 40,5% tổng lượng hàng
hóa thông qua các cảng biển khu vực phía Bắc.
- Đường sắt: Hiện có tuyến ĐSQG Kép-Hạ Long, tuyến hoạt động chưa
hiệu quả, thị phần vận tải chiếm rất nhỏ; năm 2016: Đảm nhận khoảng 0,8%
khối lượng vận chuyển hàng hóa và 0,9% khối lượng vận tải hành khách.
- Đường thủy nội địa: Có mạng lưới luồng tuyến đường thủy nội địa kết
hợp với tuyến vận tải trong Vịnh và vận tải biển ven bờ, thuận tiện cho vận
chuyển hàng hóa. Năm 2016: Đảm nhận khoảng 23,4% khối lượng vận tải hàng
hóa và 3,4% khối lượng vận chuyển hành khách.

Biểu đồ cơ cấu KLVC hành khách năm 2016

Biểu đồ cơ cấu KLVC hàng hóa năm 2016
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1.3.2. Hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông
1.3.2.1. Hiện trạng mạng lưới giao thông đường bộ
Do đặc điểm địa hình của tỉnh Quảng Ninh, là tỉnh miền núi – duyên hải,
80% diện tích đất là đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp và chạy dọc ven biển. Mạng
lưới giao thông đường bộ của tỉnh được hình thành trên cơ sở trục chính QL.18
chạy dọc ven biển và các quốc lộ, đường tỉnh hình thành các trục ngang liên kết
với các huyện.
Tính đến tháng 5/2017, tổng chiều dài hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh là 4.620,3 km, trong đó:
- Quốc lộ (7 tuyến): Dài 479,87km (chiếm 10,39%)
- Đường tỉnh (14 tuyến): Dài 349,03km (chiếm 7,55%)
- Đường huyện: Dài 743,62km (chiếm 16,09%)
- Đường xã: Dài 2.240,91km (chiếm 48,5%)
- Đường đô thị: Dài 687,88km (chiếm 14,89%)
- Đường chuyên dùng: Dài 119km (chiếm 2,58%)
Bảng 1.3-1: Hiện trạng mạng đường bộ tỉnh Quảng Ninh

TT

Tên
đường

Quốc lộ
Đường
2
tỉnh
Đường
3
đô thị
Đường
4
huyện
Đường
5
xã, thôn
Đường
6 chuyên
dùng
Tổng cộng
1

Tình trạng mặt đường

479,87

Kết cấu mặt đường (km)
Đá
Cấp
dăm,
BTN
BTXM
phối,
láng
đất
nhựa
462,87
17,00

349,03

113,46

140,95

94,62

687,88

237,65

407,22

15,05

743,62

105,85

526,70

69,77

Tổng
chiều
dài

2.240,91
119,00

66,00 1.669,99
19,00

4.620,3 1.004,82

40,00

Tốt

Trung
bình

Xấu

339,59

67,48

72,80

179,12 152,43

17,48

27,95

644,87

17,10

25,90

41,30

632,55 111,07

0,00

48,00 456,92 1735,99 137,30 367,62
60,00

59,00

7,00

53,00

2801,86 227,45 586,16 3591,12 492,39 536,80

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, tháng 8/2017

Về mật độ đường bộ/diện tích tự nhiên của tỉnh Quảng Ninh: Đạt 0,74
km/km2 thấp hơn mật độ của các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc
Giang, vùng KTTĐ Bắc Bộ và cả nước.
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Bảng 1.3-2: So sánh mật độ đường giao thông tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh
lân cận, vùng KTTĐ Bắc Bộ và cả nước
Toàn
KTTĐ
Bắc
Hải
Hải
Quốc
Bắc Bộ
Giang
Dương
Phòng
1 Km/Km2
0,78
1,25
2,8
1,5
2,5
2 Km/1000 dân
3
1,42
2,6
1,4
2
Nguồn: Tổng hợp của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, tháng 8/2017
TT

Chỉ tiêu

Quảng
Ninh
0,74
3,7

Về mật độ đường bộ/dân số của tỉnh Quảng Ninh: Đạt 3,7 km/1,000 dân
cao hơn mật độ của các tỉnh lân cận, Vùng KTTĐ miền Bắc và cả nước, điều
này do Quảng Ninh có diện tích tự nhiên lớn, nhiều đồi núi, mật độ đường bộ
phân bố không đồng đều, chủ yếu tập trung ở các khu vực ven biển và thấp ở
khu vực các huyện miền núi.
Hình 1.3-1: Biểu đồ tỷ lệ chiều dài đường bộ tỉnh Quảng Ninh

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, tháng 8/2017

Về kết cấu mặt đường: Tỷ lệ mặt đường bê tông nhựa, BTXM tương đối
cao chiếm 82,3% (mặt đường BTN chiếm 21,5%, BTXM chiếm 60,9%), cao
hơn so với mức bình quân của cả nước (đạt 60%).
Hình 1.3-2: Biểu đồ tỷ lệ kết cấu mặt đường bộ tỉnh Quảng Ninh

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, tháng 8/2017
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Về chất lượng mặt đường: Nhìn chung là tương đối tốt, tỷ lệ đường tốt
chiếm 77,65%, đường trung bình chiếm 10,69%, đường xấu chiếm tỷ lệ 11,66%
chủ yếu tập trung ở khu vực các huyện miền núi (Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình
Liêu...).
Hình 1.3-3: Biểu đồ tỷ lệ chất lượng mặt đường tỉnh Quảng Ninh

Nguồn: Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh, tháng 8/2017

a) Hiện trạng các tuyến quốc lộ
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 07 tuyến quốc lộ đang khai thác
bao gồm: QL.18; QL.18B; QL.18C; QL.4B; QL.279; QL.10 và QL.17B. Các
tuyến quốc lộ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh,
của vùng KTTĐ miền Bắc và cả nước.
Tổng chiều dài các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh là 479,87 km, chiếm
10,39% tổng chiều dài đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chủ yếu là đường
đạt tiêu chuẩn cấp III (chiếm 72,4%), đường cấp IV chiếm 5,6%, còn lại là
đường cấp V (chiếm 15,2%).
Về kết cấu mặt đường, hầu hết mặt đường kết cấu BTN (chiếm 96,5%) còn
lại là đường BTXM chỉ chiếm 3,5%.
Về chất lượng mặt đường: Chiều dài đường có chất lượng mặt đường tốt
chiếm 70,77%, đường chất lượng mặt đường trung bình chiếm 14,6%,còn lại là
đường xấu chiếm (chiếm 15,17%); các đoạn đường chất lượng xấu chủ yếu tập
trung tại các huyện miền núi trên các đoạn QL.18C (đoạn kéo dài từ cửa khẩu
Hoành Mô đến cửa khẩu Móng Cái), QL.279 (đoạn từ thị trấn Trới đến đèo Hạ
My). Trong các tuyến quốc lộ thì QL.18 có mật độ phương tiện cao nhất, đặc
biệt đoạn từ Đông Triều đến thành phố Cẩm Phả.
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(1) Quốc lộ 18
Về đường: Đoạn QL.18 đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài 244,44 km,
điểm đầu tại cầu Vàng Chua (lý trình Km 46+300) điểm cuối là cầu Bắc Luân I
(lý trình Km 289); tuyến đi qua địa bàn các huyện, thành phố, thị xã: Đông
Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và
Móng Cái. Tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III-II, mặt đường kết cấu bê tông nhựa, quy
mô 2- 4 làn xe. Cụ thể như sau:
- Đoạn từ cầu Vàng Chua (lý trình Km 46 + 300) đến giao QL.10 (lý trình
Km 77+ 300): Đạt tiêu chuẩn cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe;
- Đoạn từ giao QL.10 (lý trình Km77+300) đến ngã 3 Hùng Thắng: Là dự
án BOT nâng cấp QL.18, đường đạt tiêu chuẩn cấp IIIĐB, một số đoạn qua TP
Hạ Long đạt quy mô 4 làn xe, kết cấu mặt đường BTN;
- Đoạn từ ngã 3 Hùng Thắng (lý trình Km 107+400) đến Mông Dương (lý
trình Km170+790): Đạt tiêu chuẩn cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe, một số đoạn qua
đô thị theo tiêu chuẩn đường đô thị (đây là đoạn đi qua thành phố Hạ Long và
Cẩm Phả), kết cấu mặt đường BTN.
- Đoạn từ Mông Dương (lý trình Km 170+790) đến cầu Pạt Cạp (lý trình
Km 267+650): Đạt tiêu chuẩn đường cấp IIIMN, quy mô 2 làn xe, kết cấu bê tông
nhựa;
- Đoạn từ cầu Pạt Cạp (lý trình Km 267+650) đến cầu Bắc Luân (lý trình
Km 289) mới: Đạt tiêu chuẩn đường cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe, kết cấu bê tông
nhựa;
Về cầu: Tổng số cầu trên QL.18 là 68 cầu với tổng chiều dài khoảng
5.487,87m, chất lượng các cầu tương đối tốt. Đa phần các cầu được xây dựng
mới đạt tải trọng H30-XB80 và HL93.
(2) Quốc lộ 18B
Về đường: Là tuyến quốc lộ được chuyển từ ĐT.340 từ năm 2013, điểm
đầu từ Ngã 3 Quảng Đức giao với QL.18 tại lý trình Km261+700 đến cửa khẩu
Bắc Phong Sinh dài 16,9km. Toàn tuyến nằm trong địa bàn huyện Hải Hà, đây
là tuyến quốc lộ kết nối cửa khẩu Bắc Phong Sinh với khu kinh tế cảng biển Hải
Hà. Đường đạt tiêu chuẩn cấp IIIMN, quy mô 2 làn xe, kết cấu bê tông nhựa, chất
lượng mặt đường tốt.
Về cầu: Trên tuyến có 1 cầu (cầu Quảng Đức) dài 100m, kết cấu BTCT, tải
trọng HL93 tình trạng tốt.
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(3) Quốc lộ 18C
Về đường: Dài 121,14km, điểm đầu từ ngã 3 Hải Lạng, Tiên Yên, giao
QL.18 tại Km204+800 điểm cuối giao QL.18 tại Km 283+200 thành phố Móng
Cái. Tuyến đi qua địa bàn 2 huyện Tiên Yên, Bình Liêu và thành phố Móng Cái.
Toàn tuyến dài 121,14 km, kết cấu mặt đường láng nhựa, phần lớn tuyến đạt tiêu
chuẩn cấp IIIMN, một số đoạn cấp VMN, VIMN.
Trong đó:
- Đoạn từ giao QL.18 (Km0) đến cửa khẩu Hoành Mô (Km 48+500): Dài
48,5km, đạt cấp IIIMN kết cấu BTN;
- Đoạn đường tỉnh 341 chuyển thành quốc lộ (Quyết định số 110/QĐBGTVT ngày 14/01/2016)
+ Đoạn từ Km 48+500 đến Km 81+140: Dài 32,6km đạt tiêu chuẩn cấp
VIMN. Kết cấu BTXM.
+ Đoạn từ Km 81+140 đến Km121+140: Dài 40km đạt tiêu chuẩn cấp VMN,
kết cấu TNN.
Về cầu: Trên tuyến có 11 cầu tổng chiều dài 1.008m, kết cấu BTCT, đạt tải
trọng H30 –XB80. Các cầu được xây dựng từ sau năm 2000, khai thác tốt.
(4) Quốc lộ 4B
Về đường: Đoạn QL.4B qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài 27km từ ranh
giới Quảng Ninh và Lạng Sơn (lý trình Km 80) đến cảng Mũi Chùa (lý trình Km
107) đi qua địa bàn huyện Tiên Yên, đạt tiêu chuẩn cấp IVMN, quy mô 2 làn xe,
kết cấu bê tông nhựa.
Về cầu: Trên tuyến có 7 cầu các loại với chiều dài 207m, kết cấu BTCT, tải
trọng H30-XB80, các cầu được xây dựng từ sau năm 2000, các cầu Khe Vàng,
Khe Muối, Pắc Phai có chất lượng thấp.
(5) Quốc lộ 10
Về đường: Đoạn đi qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài 6,5km từ Uông Bí
(giao với QL.18) đến cầu Đá Bạc (lý trình Km 6+500) toàn tuyến nằm trên địa
bàn thành phố Uông Bí, toàn tuyến đạt cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe, kết cấu BTN,
chất lượng mặt đường trung bình.
Về cầu: Trên tuyến có 2 cầu là cầu Đá Bạc và cầu Đen dài 541,8m đang
khai thác tốt.
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(6) Quốc lộ 279
Hiện nay đã điều chỉnh QL.279 theo Quyết định số 3378/QĐ-BGTVT ngày
27/10/2016 của Bộ GTVT. Cụ thể:
Về đường: Đoạn trong địa phận Quảng Ninh dài 62,55 km, điểm đầu từ
giao QL.18 tại lý trình Km 140+300, điểm cuối tại Đèo Hạ My (ranh giới Quảng
Ninh và Bắc Giang), đi qua địa bàn thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ.
- Đoạn từ giao QL.18 tại lý trình Km 140+300 đến bến xe Hoành Bồ: Dài
29,75 km, đạt cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe, kết cấu BTN.
- Đoạn từ BX Hoành Bồ đến đèo Hạ My: Dài 32,8km, đạt cấp VMN, kết cấu
BTN.
Về cầu: Trên tuyến có 19 cầu tổng chiều dài 1089,4m chất lượng các cầu
tương đối tốt.
(7) Quốc lộ 17B
Đây là tuyến đường mới được hình thành theo Quyết định số 1982/QĐBGTVT ngày 27/06/2016.
Về đường: Đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ninh dài 1,34 km, điểm đầu giao
với QL.18 tại lý trình Km 62+250 (phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) điểm
cuối tại cầu Đá Vách, nằm hoàn toàn trong địa bàn thị xã Đông Triều. Đạt tiêu
chuẩn cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe, kết cấu BTN.
Về cầu: Trên tuyến không có cầu.
Bảng 1.3-3: Tổng hợp hệ thống quốc lộ tỉnh Quảng Ninh
TT

Tên
đường

Chiều
dài (Km)

Cấp kỹ thuật
III

IV

V

Kết cấu mặt đường
VI

BTN

1

QL.18

244,44

244,44

2

QL.18B

16,90

16,9

3

QL.18C

121,14

48,5

4

QL.4B

27,00

5

QL.279

62,55

6

QL.10

6,50

6,5

62,55
6,5

7

QL.17B

1,34

1,34

1,34

Tổng

479,87

234,44

347,43

10

40

32,64

114,14

CP

Chất lượng mặt đường
Tốt

72,8

32,64

462,87

Xấu

32,64

40

244,44

7

48,5

27

27
32,8

TB

16,9

16,9
27

29,75

BTXM

29,75

32,8
6,5
1,34

17

339,59

67,48

72,8

Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017

b) Hiện trạng các tuyến đường tỉnh:
Hiện có 14 tuyến đường tỉnh, tổng chiều dài 349,03km, chiếm 7,55% tổng
chiều dài đường bộ trên toàn tỉnh. Về kết cấu mặt đường: mặt đường BTN,
BTXM chiếm tỷ lệ cao (chiếm 68,67%), còn lại là đường láng nhựa (31,33%).
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Về cấp đường: Đường cấp V-IV chiếm tỷ lệ cao (chiếm 63,3%), đường cấp
III chỉ chiếm 21,52%, còn lại là đường cấp VI chiếm 15,18%.
Về chất lượng mặt đường: Đường có chất lượng trung bỉnh chiếm tỷ lệ cao
nhất (47,98%), đường có chất lượng tốt chỉ chiếm 29,57%, đường có chất lượng
mặt xấu chiếm 6,73% (trên ĐT.330, ĐT.331B, ĐT.342).
Hệ thống cầu lớn trên mạng lưới đường tỉnh: Có 31 cầu, phần lớn các cầu
mới được xây dựng, đảm bảo khả năng khai thác; tuy nhiên còn một số cầu chất
lượng kém, đang xuống cấp cần được sửa chữa thay thế như: cầu Ba Chẽ 2 trên
ĐT.329; cầu Trắng Mông Dương trên ĐT.329,...
Cụ thể như sau:
(1) Đường tỉnh 326
Về đường: Điểm đầu tại giao QL.279 tại lý trình Km9+700, huyện Hoành
Bồ; điểm cuối tại giao ĐT.329 tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả;
chiều dài toàn tuyến 43km. Đạt tiêu chuẩn cấp IVĐB, quy mô 2 làn xe, kết cấu
mặt đường bê tông nhựa.
Về cầu: Trên tuyến hiện có 2 cầu là cầu Bằng Tảy tải trọng H30-XB80 và
cầu Trới 1 tải trọng HL-93, 2 cầu này đều là cầu mới, chất lượng tương đối tốt.
(2) Đường tỉnh 329
Đây là tuyến đường giao thông trọng yếu, kết nối thị trấn Ba Chẽ với thành
phố Cẩm Phả.
Về đường: Toàn tuyến dài là 36,82km, gồm 2 nhánh:
Nhánh 1 (QL.18 cũ) dài 6,92 km điểm đầu tại Km 165+098 QL.18, điểm
cuối tại giao QL.18 tại km167+730. Đạt tiêu chuẩn cấp IIIĐB, kết cấu BTN.
Nhánh 2: Dài 29,9 km, điểm đầu giao nhánh 1, điểm cuối tại thị trấn Ba
Chẽ. Đạt tiêu chuẩn cấp IVMN, kết cấu BTXM.
Về cầu: Trên tuyến hiện có 7 cầu, dài 530,5m, trong đó có 2 cầu cũ, được
xây dựng từ những năm 70, 80 là cầu Trắng Mông Dương và cầu ngầm Mông
Dương, các cầu còn lại đều được đưa vào khai thác từ năm 2004 trở lại đây, chất
lượng tương đối tốt.
(3) Đường tỉnh 330
ĐT.330 là tuyến trục chính, phát triển kinh tế xã hội của huyện miền núi
Ba Chẽ.
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Về đường: Toàn tuyến dài 68km điểm đầu tại giao QL.18 tại lý trình
Km203 (xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên), điểm cuối tại Đèo Kiếm (xã Lương
Mông, Ba Chẽ), ranh giới với tỉnh Bắc Giang, tuyến đạt tiêu chuẩn cấp VI miền
núi, kết cấu BTN (dài 26,9 km) và láng nhựa (dài 41,1 km).
Về cầu: Trên tuyến có 16 cầu tổng chiều dài 280m, trong đó chỉ có 2 cầu
là cầu Khe Há và Khe Khuy có chiều dài 20-100m, còn lại đều là các cầu nhỏ
chiều dài cưới 20m. Các cầu đạt tiêu chuẩn thiết kế H30-XB80, chất lượng
tương đối tốt, tuy nhiên còn một số cũ, được xây dựng từ những năm 90 (cầu
Khe Hè, cầu khu 7, cầu Thác Lào II).
(4) Đường tỉnh 330B
ĐT.330B là tuyến đường giao thông kết nối giữa trung tâm huyện Ba Chẽ
với QL.18.
Về đường: Toàn tuyến dài 10,02km, điểm đầu từ giao ĐT.330 tại
Km9+100 (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ), điểm cuối giao QL.18 tại Km187+470.
Tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IIIMN kết cấu mặt đường BTXM, chất lượng tương đối
tốt.
Về cầu: Trên tuyến không có cầu.
(5) Đường tỉnh 331
ĐT.331 nằm hoàn toàn trong địa phận thị xã Quảng Yên, đây là tuyến giao
thông trục chính của thị xã Quảng Yên, kết nối khu vực trung tâm thị xã với
QL.18.
Về đường: Dài 15 km, điểm đầu tuyến giao QL.18 tại lý trình Km 90+600,
xã Biểu Nghi đến Phà Rừng nối sang Hải Phòng, tuyến dài 15 km. Hiện nay
tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe, mặt đường BTN, chất lượng tốt.
Về cầu: Trên tuyến có 1 cầu là cầu Kim Lăng, cầu mới được đưa vào khai
thác từ năm 2005, tải trọng H30-XB80, chất lượng trung bình.
(6) Đường tỉnh 331B
ĐT.331B (đây là tuyến đường Chợ Rộc-Hoàng Tân) nằm hoàn toàn trên
địa phận thị xã Quảng Yên, nối trung tâm xã Hoàng Tân với ĐT.331.
Về đường: Tuyến dài 7,68 km, điểm đầu giao với ĐT.331 tại Km 9+00
(ngã 3 Chợ Rộc), điểm cuối tại xã Hoàng Tân. Tuyến đạt tiêu chuẩn cấp VĐB.
Về cầu: Trên tuyến không có cầu
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(7) Đường tỉnh 332
ĐT.332 là tuyến đường giao thông chính của huyện Đông Triều, là một
trong những tuyến giao thông chính kết nối giữa Quảng Ninh và Hải Dương.
Về đường: toàn tuyến dài 8,0km, bao gồm 3 nhánh:
- Nhánh 1 (QL18 cũ): Dài 3km, điểm đầu từ giao QL.18 tại km151+700,
điểm cuối tại giao QL.18 tại Km154+600, đạt tiêu chuẩn cấp IIIĐB, quy mô 2 làn
xe, kết cấu BTN.
- Nhánh 2: Dài 4,2km, điểm đầu từ giao với QL.18 tại từ Km153+100,
điểm cuối tại Phà Đụn, đạt tiêu chuẩn cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe, kết cấu BTN.
- Nhánh 3: Dài 0,8km, điểm đầu từ giao cắt nhánh 2 (Km0+490) đến giao
tuyến nhánh 1 tại Km1+670, đạt tiêu chuẩn cấp IVĐB, quy mô 2 làn xe, kết cấu
BTN.
Về cầu: Trên tuyến không có cầu
(8) Đường tỉnh 333
ĐT.333 là tuyến giao thông kết nối thị xã Đông Triều với thành phố Hải
Phòng (nối với ĐT.353 huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Về đường: Dài 5km từ lý trình Km 65+650 QL.18 đến bến phà Đụn, tuyến
nằm hoàn toàn trong địa phận huyện Đông Triều, qua sông Kinh Thầy bằng phà
Đụn nối với ĐT.353 của Hải Phòng thông ra QL.10. Hiện tại tuyến đạt tiêu
chuẩn cấp VĐB, kết cấu bê tông nhựa, chất lượng trung bình.
Về cầu: Trên tuyến không có cầu lớn
(9) Đường tỉnh 334
Đây là tuyến giao thông chính của huyện Vân Đồn, kết nối đảo Cái Bầu với
Quốc lộ 18 và tương lai sẽ là tuyến giao thông quan trọng của khu kinh tế Vân
Đồn.
Về đường: Dài 32,45 km, điểm đầu từ chợ Cửa Ông, điểm cuối tại cảng
Vạn Hoa. Đoạn từ Km 0-cầu Vân Đồn 3 đạt tiêu chuẩn cấp IIIĐB, quy mô 2 làn
xe, kết cấu BTN; đoạn từ cầu Vân Đồn 3 đến Bãi Dài đạt tiêu chuẩn cấp IVĐB,
quy mô 2 làn xe, kết cấu BTN. Chất lượng khai thác của tuyến tương đối tốt.
Về cầu: Trên tuyến có 3 cầu (cầu Vân Đồn 1,2,3), tổng chiều dài 958m,
được xây dựng từ năm 2001, kết cấu BTCT, tải trọng H30-XB80 chất lượng tốt.
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Đường tỉnh 335

Toàn tuyến nằm trong địa phận thành phố Móng Cái, là tuyến giao thông
kết nối trung tâm thành phố Móng Cái với khu cảng Mũi Ngọc và bãi biển Trà
Cổ;điểm đầu từ trung tâm thành phố Móng Cái, điểm cuối Mũi Ngọc.
Về đường: Toàn tuyến dài 15km, điểm đầu từ trung tâm thành phố Móng
Cái đến Mũi Ngọc, tuyến nằm hoàn toàn trên địa bàn thành phố Móng Cái, kết
cấu hạ tầng từng đoạn như sau:
- Đoạn từ Km0 - Km7+200: Là đoạn nằm trong TP. Móng Cái, đạt tiêu
chuẩn đường đô thị, kết cấu mặt đường BTN.
- Đoạn từ Km7+200 - Km 15: Đạt tiêu chuẩn IIIĐB, quy mô 2 làn xe, kết
cấu mặt đường BTN.
Về cầu: Toàn tuyến có 1 cầu (cầu Bà Mai) dài 23m, kết cấu BTCT, tải
trọng H30-XB80 được xây dựng năm 2000, chất lượng tốt.
(11) Đường tỉnh 337
Đây là tuyến đường tỉnh kết nối khu vực trung tâm thành phố Hạ Long với
đường vành đai (ĐT.328 và ĐT.326), hiện đã chuyển giao phần lớn tuyến cho
TP Hạ Long quản lý chỉ còn 1 đoạn nối ĐT.328 và ĐT.326.
Về đường: Dài 5km, từ cầu Bang đến giao với ĐT.326 đạt tiêu chuẩn cấp
IIIĐB, quy mô 2 làn xe, kết cấu mặt đường BTN, chất lượng tốt.
Về cầu: Có 1 cầu (cầu Bang) dài 83m, tải trọng H30-XB80, chất lượng
tương đối tốt.
(12) Đường tỉnh 338
Đây là tuyến giao thông kết nối thành phố Uông Bí với thị xã Quảng Yên.
Về đường: Dài 26,7km. Cụ thể:
+ Đoạn từ ngã ba Uông Bí đến cầu sông Chanh dài 11,67 km đạt cấp IIIĐB,
quy mô 2 làn xe, kết cấu mặt đường BTN.
+ Đoạn từ cầu sông Chanh đến Khu công nghiệp Nam Tiền Phong dài
15,03 km đạt cấp VĐB.
Về cầu: Trên tuyến có 5 cầu gồm cầu Bản, cầu Mai Hòa, cầu sông Khoai,
cầu Cồn Khoai, cầu sông Chanh, tải trọng H30-XB80, chất lượng tương đối tốt.
(13) Đường tỉnh 342
Đây là tuyến đường tỉnh kết nối 2 huyện Hoành Bồ và Ba Chẽ.
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Về đường: Điểm đầu giao với ĐT.326 tại lý trình Km8+100 thuộc huyện
Hoành Bồ, điểm cuối tại Đèo Líu thuộc xã Nam Lâm huyện Ba Chẽ, tổng chiều
dài 60,88km, đạt tiêu chuẩn cấp VMN, kết cấu BTXM, một số đoạn kết cấu BTN.
Về cầu: Trên tuyến có một cầu là cầu Thác Mẹt, dài 99m, đạt tải trọng
HL93, đảm bảo điều kiện khai thác.
(14) Đường tỉnh 345
Đây là tuyến giao thông kết nối thị xã Đông Triều với Bắc Giang đang đầu
tư xây dựng.
Về đường: Điểm đầu giao với QL18 tại lý trình Km48+500, điểm cuối tại
vị trí tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang tại thôn Tân Tiến xã An Sinh, huyện Đông
Triều. Toàn tuyến dài 15,45km đạt tiêu chuẩn cấp VMN, kết cấu BTXM.
Về cầu: Trên tuyến không có cầu lớn.
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Bảng 1.3-4: Hiện trạng hệ thống đường tỉnh tỉnh Quảng Ninh
Kết cấu mặt đường (km)
TT

Tên ĐT

Dài
(km)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ĐT 326
ĐT 329
ĐT 330
ĐT 330B
ĐT 331
ĐT 331B
ĐT 332
ĐT 333
ĐT 334
ĐT 335
ĐT 337
ĐT 338
ĐT 342
ĐT 345
Tổng

43,00
36,85
68,00
10,02
15,00
7,68
8,00
5,00
32,45
15,00
5,00
26,70
60,88
15,45
349,03

BTN

BTXM

0,90
6,92

2,05
29,33
27,00
10,02

Láng
nhựa

Cấp kỹ thuật
Cấp
phối,
đất

40,05
0,60
41,00

III

IV

6,92

43,00
29,93
15,00

7,68

Tốt

TB

Xấu

53,00

13,80
6,92
21,50
10,02
15,00

29,20
29,93
36,70

9,80

7,68

8,0

7,68

8,00

8,00

5,00

97,84

VI

10,02
15,00

15,0

32,45
14,90
5,00
11,67
3,0

V

Chất lượng mặt đường (km)

5,00
3,50
15,00
5,00
11,67

0,10
15,03
57,88
15,45
141,83

109,36

0,00

75,11

28,95

101,88

15,03
60,88
15,45
119,04

3,50
7,80
5,00
11,67

53,00

103,21

5,00
28,95
7,20
15,03
54,88
15,45
167,46

6,0
23,48

Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017
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c) Hiện trạng hệ thống đường huyện:
Tổng chiều dài các tuyến đường huyện là 743,62 km, chiếm 16,09% tổng
chiều dài đường bộ. Tỷ lệ đường huyện đã được cứng hóa chiếm tỷ lệ cao
(94,45%), đường cấp phối chỉ chiếm 5,55%.
Về chất lượng mặt đường: Đường tốt chiếm 85%,trung bình đạt 12%, còn
lại mặt đường xấu chỉ chiếm 3%.
Bảng 1.3-5: Hiện trạng hệ thống đường huyện tỉnh Quảng Ninh
TT

Tổng

Kết cấu mặt đường (km)

Chiều
dài (km)

BTXM

BTN

Láng
nhựa

Cấp phối

52

6,8

17,3

24,5

3,4

11

0

10

20,7

1

TP Hạ Long

2

TP Móng Cái

3

TP Cẩm Phả

4

TP. Uông Bí

35,8

7,3

28,5

5

TX Đông Triều

58,6

44,4

3,2

6

TX Quảng Yên

29,1

29,1

7

Huyện Bình Liêu

89,67

59,6

8

Huyện Tiên Yên

32,3

32,3

9

Huyện Đầm Hà

106,62

92,54

10

Huyện Hải Hà

65,9

62,9

11

Huyện Ba Chẽ

89,68

78,23

12

Huyện Vân Đồn

86,369

63,5

0

22,874

13

Huyện Hoành Bồ

74,58

27

46,15

1,4

14

Huyện Cô Tô

23

23

743,62

526,70

105,85

69,77

Tổng

10,7

3,38
3
11,45

41,3

Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017

d) Hiện trạng hệ thống đường xã, thôn:
Tổng chiều dài các tuyến đường xã, thôn dài 2.240,91km, chiếm 48,5%
tổng chiều dài đường bộ. Tỷ lệ đường xã, thôn đã được cứng hóa chiếm tỷ lệ cao
(77,47%), đường đất và cấp phối chỉ chiếm 20,39%, còn lại là đường đá dăm
láng nhựa chiếm 2,14%.
Về chất lượng mặt đường: Đường tốt chiếm 77%, trung bình đạt 6%, còn
lại mặt đường xấu chiếm 16%.
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Bảng 1.3-6: Hiện trạng hệ thống đường xã tỉnh Quảng Ninh
Kết cấu mặt đường
TT

Địa phương

Chiều dài
(km)

Bê tông
xi măng

Bê tông
nhựa

Đá
dăm,
láng
nhựa

Cấp
phối

Đất

48

50

40

2

3

1

TP. Hạ Long

2

TP.Móng Cái

280,8

142,8

3

TP. Cẩm Phả

55,08

55,08

4

TP. Uông Bí

401,5

375

5

TX Đông Triều

47,3

47,3

6

TX Quảng Yên

314,2

314,2

7

Huyện Bình Liêu

86,035

60,58

8

Huyện Tiên Yên

136,6

136,6

9

Huyện Đầm Hà

41,76

35,26

4,5

2

10

Huyện Hải Hà

553,4

298,18

2,1

253,12

11

Huyện Ba Chẽ

65,91

39,79

4,5

21,62

12

Huyện Vân Đồn

20,45

19,95

13

Huyện Hoành Bồ

190,36

97,74

14

Huyện Cô Tô

47,51

47,51

2.240,91

1.669,99

Tổng

21,5

25,455

0,5
44,5
66,0

48,0

26,2

21,92

89,30

367,62

Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017

e) Hiện trạng đường giao thông đô thị:
Tổng chiều dài các tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là
687,88 km, chiếm 14,89% tổng chiều dài đường bộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó
hầu như toàn bộ các tuyến đã được cứng hóa (mặt đường thảm nhựa hoặc bê
tông xi măng), tỷ lệ đường kết cấu BTN và BTXM chiếm trên 99%.
Về chất lượng mặt đường: Đường tốt chiếm 94%, đường trung bình và xấu
đều chiếm 3% tổng chiều dài đường bộ.
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Bảng 1.3-7: Hiện trạng hệ thống đường đô thị tỉnh Quảng Ninh
TT

Địa phương

Chiều
dài
đường
(km)

Kết cấu mặt đường
BTXM

BTN

Đá dăm
láng
nhựa

Cấp
phối

Đất

2,05

25,9

0,00

0,00

2,05

25,9

1

TP Hạ Long

322,88

234,13

64,07

6,73

2

TP.Móng Cái

45,00

20,71

20,90

3,39

3

TP Cẩm Phả

123,75

89,91

33,84

4

TP. Uông Bí

35,8

7,30

28,50

5

TX Đông Triều

63,386

38,31

24,67

6

TX Quảng Yên

24,53

7

Huyện Bình Liêu

6,11

4,11

2,00

8

Huyện Tiên Yên

9,6

1,50

8,10

9

Huyện Đầm Hà

13,39

4,15

9,24

10

Huyện Hải Hà

9,7

11

Huyện Ba Chẽ

15,867

6,91

4,96

4,00

12

Huyện Vân Đồn

2,403

0,20

1,68

0,53

13

Huyện Hoành Bồ

14

Huyện Cô Tô
Tổng

24,53

9,70

5,46
687,88

0,41

5,46
407,22

237,65

15,05

Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017

f) Hiện trạng bến xe khách:
Hiện có 15 bến xe khách đang hoạt động, các huyện Đầm Hà, Ba Chẽ và
Cô Tô chưa có bến xe khách; trong đó có 6/15 bến xe đạt loại 3 trở lên, chỉ có
03 bến xe đạt loại 1 (bến xe Bãi Cháy, bến xe Móng Cái, bến xe Cửa Ông). Về
cơ bản hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh đảm bảo nhu cầu đi lại của người
dân.
Tuy nhiên hiện nay không còn đủ quỹ đất để phát triển, mở rộng các bến
xe, vị trí các bến xe hiện nay cũng không còn phù hợp với quy hoạch chung của
các đô thị và định hướng phát triển mạng lưới các trục đối ngoại của tỉnh.
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Bảng 1.3-8: Hiện trạng bến xe khách tỉnh Quảng Ninh
TT

Tên bến xe

Đơn vị quản lý, khai
thác

Công ty TNHH MTV
bến xe bến tàu QN
Công ty TNHH MTV
2 Bến xe Móng Cái
bến xe bến tàu QN
Công ty TNHH MTV
3 Bến xe Cái Rồng
bến xe bến tàu QN
Công ty CP Hồng
4 Bến xe TT Cẩm Phả
Vân
Công ty TNHH MTV
5 Bến xe Cửa Ông
bến xe bến tàu QN
Bến xe Mông
Công ty TNHH MTV
6
Dương
bến xe bến tàu QN
Công ty TNHH MTV
7 Bến xe Đông Triều
bến xe bến tàu QN
Công ty TNHH MTV
8 Bến xe Uông Bí
bến xe bến tàu QN
Công ty TNHH MTV
9 Bến xe Quảng Yên
bến xe bến tàu QN
Công ty TNHH MTV
10 Bến xe Tiên Yên
bến xe bến tàu QN
Công ty TNHH MTV
11 Bến xe Bình Liêu
bến xe bến tàu QN
Công ty TNHH MTV
12 Bến xe Hải Hà
bến xe bến tàu QN
Công ty TNHH MTV
13 Bến xe Hồng Gai
bến xe bến tàu QN
Công ty TNHH Đô
14 Bến xe Hoành Bồ
thị môi trường
Hoành Bồ
Công ty TNHH MTV
15 Bến xe Liên Vị
bến xe bến tàu QN
Công ty Cổ phần
16 Bến xe Cẩm Hải
Hồng Vân
Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017
1

Bến xe Bãi Cháy

Vị trí
Phường Giếng Đáy,
TP Hạ Long
Phường Ka Long, TP
Móng Cái
Xã Hạ Long, huyện
Vân Đồn
Phường Cẩm Bình,
TP Cẩm Phả
Phường Cửa Ông, TP
Cẩm Phả
Phường Mông
Dương, TP Cẩm Phả
TT Đông Triều,
huyện Đông Triều
Phường Yên Thanh,
TP Uông Bí
Phường Quảng Yên,
TX Quảng Yên
TT Tiên Yên, huyện
Tiên Yên
TT Bình Liêu, huyện
Bình Liêu
TT Hà Cối, huyện
Hải Hà
Phường Hồng Gai,
TP Hạ Long
TT Trới, huyện
Hoành Bồ
Xã Liên Vị, TX
Quảng Yên
Xã Cẩm Hải, Cẩm
Phả

Diện
tích
(m2)

Loại
bến

15.600

1

15.300

1

15.708

2

14.560

2

11.700

1

1.928

4

1.151

5

1.926

5

1.386

4

1.786

4

1.667

4

6.804

3

2.330

4

4.053

4

800

6

3.010

5

1.3.2.2. Hiện trạng giao thông đường sắt
 Hiện trạng tuyến đường sắt:
Quảng Ninh có một tuyến đường sắt cấp quốc gia đi qua dài 64,08 km kết
nối từ ga Kép (Bắc Giang) đến Đông Triều, Uông Bí và Hạ Long. Dự án xây
dựng tuyến Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân hiện nay đang tạm dừng, mới
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hoàn thành xây dựng đoạn tuyến từ ga Hạ Long tới cảng Cái Lân. Mật độ đường
sắt của Quảng Ninh là 0,9km/100km. Tốc độ tối đa của tàu hỏa hiện đạt 54km/h,
thời gian đi từ Quảng Ninh đến Hà Nội hết khoảng 7 tiếng, chậm hơn nhiều so
với đường bộ.
Ngoài tuyến đường sắt quốc gia Kép - Hạ Long trên địa bàn còn có một số
tuyến đường sắt chuyên dùng của ngành than phục vụ vận chuyển cho hai khu
vực chính là vùng than Uông Bí và vùng Than Cẩm Phả:
(1) Tuyến đường sắt Vàng Danh – Thành phố Uông Bí - Điền Công.
(2) Tuyến đường sắt Cao Sơn - Mông Dương – Thành phố Cẩm Phả.
(3) Tuyến đường sắt Cọc 6 – Cọc 4 – Cảng Cửa Ông
(4) Tuyến đường sắt Thống Nhất – Cọc 4
Nhìn chung giao thông đường sắt Quảng Ninh chưa được khai thác tốt. Một
phần do hệ thống hạ tầng đầu tư xây dựng đã lâu xuống cấp, yếu tố về hướng
tuyến và dòng vận tải hành khách, hàng hóa chưa phù hợp với nhu cầu. Do trục
liên kết và hướng thu hút dòng hành khách, hàng hóa lớn vẫn nằm trên trục Hà
Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, vì vậy khối lượng vận tải chính trên trục này
vẫn do giao thông đường bộ đảm nhiệm.
 Hiện trạng các ga đường sắt:
Có 8 ga chính trên tuyến bao gồm các ga: Đông Triều, Mạo Khê, Yên
Dưỡng, Uông Bí, Bàn Cờ, Yên Cư, Hạ Long, Cái Lân. Hiện nay đa phần các ga
là các ga dọc đường có quy mô nhỏ (chủ yếu là hạng 4), số đường ga trung bình
trong một ga chỉ khoảng 3-4 đường.Cơ sở vật chất của các ga cũ kỹ, chất lượng
phục vụ bốc xếp hàng hoá và hành khách không cao. Chỉ có ga Hạ Long và ga
Cái Lân là các ga mới được xây dựng, có cơ sở hạ tầng tốt, đảm bảo chất lượng
dịch vụ tại ga (ga Cái Lân hiện chưa được đưa vào khai thác).
Ga Hạ Long (tại phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long) được nâng cấp, đưa vào
khai thác từ tháng 10/2014 theo tiểu dự án Hạ Long-Cảng Cái Lân. Nhà ga được
xây mới có năng lực đón, gửi 6-7 đôi tàu khách/ngày đêm cho giai đoạn hiện
nay và 10-11 đôi tàu/ngày đêm cho giai đoạn 2015-2020. Mặc dù vậy, mỗi ngày
ga chỉ đón-tiễn 1 đôi tàu hỗn hợp khách-hàng ký hiệu R157/R158 với khoảng
40-50 hành khách, chủ yếu là người buôn bán hàng nông sản từ các huyện, thị
về TP. Hạ Long.
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Bảng 1.3-9: Hiện trạng ga đường sắt tỉnh Quảng Ninh

TT

Tên Ga

Nhà ga

Lý trình

Cấp
hạng
ga

Số
đường

Diện
tích

Cấp

Sân ga
Diện
tích
Cấp
2
(m )
2.600 BVC

1

Đông Triều

Km 49+600

4

5

354

BVC

2

Mạo Khê

Km 58+400

2

10

300

VC

2.600

VC

3

Yên Dưỡng

Km 68+800

4

3

289

BVC

1.500

BVC

4

Uông Bí

Km 74+380

3

3

400

BVC

1.500

BVC

5

Bàn Cờ

Km 76+970

4

1

140

BVC

1.000

BVC

6

Yên Cư

Km 93+950

4

4

250

BVC

2.000

BVC

7

Hạ Long

Km 106+625

4

3

540

BVC

2.500

BVC

8

Cái Lân

Km 112+225

4

3

540

BVC

2.500

BVC

Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017

1.3.2.3. Hiện trạng giao thông đường thủy nội địa
a) Hiện trạng luồng đường thủy nội địa:
 Các tuyến đường thủy nội địa quốc gia:
Có 26 luồng đường thủy nội địa quốc gia, với tổng chiều dài 497,1km,
trong đó có 19 luồng trong Vịnh kín (dài 372,6km) và 7 luồng sông trong đất
liền (dài 124,5km).
Tỉnh Quảng Ninh nằm trên 2 hành lang đường thủy nội địa quốc gia kết nối
đến, là hành lang đường thủy quốc gia số 1 (Quảng Ninh - Hải Phòng- Hà Nội Việt Trì) và số 2 (Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh
Bình). Các tuyến đường thủy chính kết nối với 2 hành lang gồm:
- Tuyến Quảng Yên-Móng Cái: Dài khoảng 200 km sông cấp I (riêng từ Ka
Long - Thọ Xuân sông cấp III) phương tiện vận chuyển chủ yếu tàu khách, tàu
xà lan < 400 tấn.
- Tuyến phà Rừng-Đông Triều: Dài 46 km sông cấp I, phương tiện vận tải
chủ yếu tàu + xà lan < 400 tấn.
- Tuyến Vạn Hoa-Tiên Yên: Dài 24 km sông cấp I, đoạn Vạn Hoa-Mũi
Chùa tàu biển vào được, Mũi Chùa - Tiên Yên tàu + xà lan < 1.000 tấn.
- Tuyến Cái Rồng-Cô Tô.
Hầu hết đạt cấp sông từ 1 ~ 4, là những tuyến quan trọng trong mạng giao
thông thủy Quốc gia thời gian khai thác 24 giờ/ngày; mật độ vận tải tương đối
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cao như sông Chanh, Sông Đá Bạch. Các tuyến trên Vịnh không có sự hạn chế
về độ sâu và chiều rộng luồng nhưng lại hạn chế về tầm nhìn và các chướng ngại
trên tuyến.
Bảng 1.3-10: Hiện trạng các tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia trên
địa bàn tỉnh Quảng Ninh
TT
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
II
1
2
3
4
5
6
7

Tên luồng
Luồng trên Vịnh
Luồng Ba Mom
Luồng Bái Tử Long
Luồng Bài Thơ
Lạch Cái Bầu - Cửa Mô
Nhánh (Vạ Ráy Ngoài-Giuộc Giữa)
Cửa Mô - Sậu Đông
Hòn Đũa - Cửa Đối
Luồng Hòn Gai
Lạch Ngăn
Lạch Đầu Xuôi
Lạch cửa Vạn
Lạch Giải
Luồng Lạch Sâu
Luồng Lạch Buộm
Móng Cái - Cửa mô
Vân Đồn - Cửa Đối
Luồng Vịnh Hạ long
Luồng Vũng Đục
Tài Xá – Mũi Chùa
Cửa Đối - đảo Cô Tô
Luồng sông trong đất liền
Sông Chanh
Từ hạ lưu cầu đến ngã 3 sông Bạch Đằng
Sông Móng Cái
Sông Đá Bạch
Sông Mạo Khê
Sông Kinh Thày
Sông Tiên Yên
Sông Uông Bí

Chiều dài
372,6
15
13,5
7
48
12
10
46,6
16
16
9
4,5
6
11,5
11
48
37
9,5
2,5
31,5
18
124,5
20,5
6
17
23
18
5
21
14

Cấp kỹ thuật
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
3
4-6
1

2
4
2
3
2
2
4

Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017
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 Các luồng đường thủy nội địa tỉnh quản lý:
Các luồng ĐTNĐ địa phương bao gồm 22 luồng, với tổng chiều dài
276,4km; trong đó có 2 luồng chuyên dụng (dài 22km); các luồng hầu hết đều
đạt cấp 4~6 đường thủy nội địa.
Trong số 22 luồng có 8 luồng sông trong đất liền có số liệu kích thước
luồng chạy tàu ứng với tần suất P = 95% (B; Hmin; R min); với độ sâu chạy tàu
Hmin của các luồng này chỉ có thể cho những tàu có trọng tải nhỏ hơn 100 tấn đi
lại nếu không chờ thủy triều, vì vậy các tuyến địa phương quản lý muốn tăng
thời gian chạy tàu trong ngày thì vẫn cần phải nạo vét, Các luồng sông địa
phương quản lý đều đã có báo hiệu chỉ luồng đảm bảo chạy tàu an toàn.
Bảng 1.3-11: Hiện trạng các tuyến luồng đường thủy nội địa địa phương
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
TT

Tên luồng

I
Luồng
1
Hà Cối
2
Dân Tiến
3
Cái Chiên
4
Ba Chẽ
5
Đầm Hà
6
Sông Cầm
7
Sông Sinh
8
Sông Trới
9
Sông Cái Tắt
10 Sông Hốt
11 Sông Má Ham
12 Luồng Vịnh Hạ long
13 Ra đảo Ngọc Vừng
14 Ra đảo Quan Lạn
15 Tuần Châu –Cát Bà
16 Luồng Cô Tô (bến Cô Tô khu 1) – Thanh Lân
17 Sông Đạm Thủy
18 Sông Mông Dương
19 Luồng Cô Tô (bến Cô Tô khu 4) - đảo Thanh Lân
20 Luồng Tiến Tới – Cửa Tiểu
II
Luồng chuyên dùng
1
Sông Diễn Vọng
Đoạn Khe Tam – Làng Khánh
Đoạn Làng Khánh – Cửa Lục
2
Sông Mai Hang
Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017

Chiều dài
(km)
254,4
14
18
10
23
7
8
11
14
16,7
14,8
8
45
5,4
6,4
8
4
8
3
18
12,1
22

Cấp kỹ
thuật

5
12
5

4
3
4

4
3
4
5
4
4
5
4
4
4
4
3
4
4
3
2
4
4
2
6
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b) Hiện trạng các cảng, bến đường thủy nội địa:
Cảng, bến do cảng vụ ĐTNĐ khu vực 1 quản lý gồm 41 cảng, cảng bến do
cảng vụ ĐTNĐ tỉnh Quảng Ninh quản lý gồm 90 cảng bến. Cảng, bến hàng hóa
gồm 119 cảng và cảng hành khách có 12 cảng, bến.
Về phân bố, phần lớn các cảng, bến thủy nội địa tập trung tại khu vực thành
phố Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí. Cụ thể như sau:
Bảng 1.3-12: Hiện trạng hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh
Loại cảng bến
Địa
phương

Theo cấp quản lý

1

Hạ Long

6

19

2

Cảng vụ
ĐTNĐ
Quảng Ninh
23

2

Cẩm Phả

1

38

8

31

39

3

Uông Bí

16

8

8

16

4

Móng Cái

18

18

5

Đông Triều

15

12

3

15

6

Quảng Yên

3

3

7

Hoành Bồ

2

8

Tiên Yên

8

9

Vân Đồn

10

Ba Chẽ

11

Cô Tô

12

Hải Hà

-

13

Đầm Hà

1

TT

Hành khách

Hàng hóa

Cảng vụ
KV I

1

18

25

3
2

8

3

Tổng

2
8

3

3
-

1

1

Tổng
12
119
Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017

1
-

41

1

1

90

131

35

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030

BCTH

Hình 1.3-4: Tỷ lệ số lượng cảng, bến TNĐ phân theo địa phương
Vân Đồn
Tiên Yên 1,6 % Ba Chẽ
Quảng Yên 4,1 %
0,8 %
2,5 %
Hoành Bồ
4,1 %

Hạ Long
15,6 %

Móng Cái
13,1 %

Uông Bí
11,5 %
Đông Triều
10,7 %

Cẩm Phả
36,1 %

Những năm qua, công tác quản lý và khai thác các cảng, bến đã đạt hiệu
quả tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ than, vận tải hàng hóa trong Vùng.
Tuy nhiên, còn tồn tại nhiều bất cập: một số cảng chưa hoạt động hết công suất
thiết kế; đầu tư còn manh mún, chưa đồng bộ, mức độ cơ giới hoá thấp, gây ô
nhiễm môi trường … Vẫn còn tồn tại nhiều bến nhỏ lẻ ở các vị trí không phù
hợp với quy hoạch chung của địa phương.
1.3.2.4. Hiện trạng hàng không
Hiện nay tỉnh Quảng Ninh chưa có sân bay dân dụng, chỉ có 02 sân bay
chuyên dụng do quân đội quản lý (Sân bay trực thăng Móng Cái, Sân bay trực
thăng Bãi Cháy).
Bên cạnh đó, hiện nay đang triển khai xây dựng Cảng hàng không Quảng
Ninh tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn; dự kiến đưa vào khai thác đầu năm
2018.
1.3.2.5. Hiện trạng giao thông đường biển
 Hiện trạng luồng hàng hải:
a) Luồng vào khu bến Cái Lân
- Luồng tàu vào đến hết bến số 1 cảng Cái Lân chia thành các đoạn chính
như sau:
 Đoạn luồng từ Hòn Bài đến Hòn Pháo Ngoài: Trong phạm vi đáy luồng
chạy tàu rộng 240m, cao độ đáy luồng trung bình đạt -12,8m ;
 Đoạn luồng từ Hòn Pháo Ngoài đến Hòn Một: Trong phạm vi đáy luồng
chạy tàu rộng 130m, cao độ đáy luồng trung bình đạt - 12,1m;
 Đoạn luồng từ Hòn Một đến bến cảng Xăng dầu B12: Trong phạm vi đáy
luồng hàng hải rộng 130m, cao độ đáy luồng đạt - 9,8m;
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 Đoạn luồng từ bến cảng Xăng dầu B12 đến vùng quay tàu cầu cảng 5, 6, 7
Bến cảng Cái Lân: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, cao độ đáy
luồng đạt -9,7m;
 Đoạn luồng từ vùng quay tàu cầu cảng 5, 6,7 - Bến cảng Cái Lân đến hết
bến số 2 cảng Cái Lân: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130 m, cao độ
đáy luồng đạt -9,7m ;
 Đoạn luồng từ bến số 2 đến hết bến số 1 cảng Cái Lân: trong phạm vi đáy
luồng hàng hải có chiều rộng từ 130÷70m cao độ đáy luồng đạt - 8,7m;
- Luồng vào cảng nhà máy xi măng Thăng Long nối tiếp luồng vào bến cảng
tổng hợp Cái Lân. Hiện luồng đã nạo vét luồng đạt cao độ - 8,0m.
- Luồng vào nhà máy xi măng Hạ Long dài 2,2km từ Vịnh Cửa Lục vào
cảng, đoạn luồng đã được nạo vét B=80m, cao độ đáy - 5,8m.
- Luồng chuyên dùng vào cảng xăng dầu Cái Lân: Trong phạm vi đáy luồng
hàng hải rộng 60m, cao độ đáy luồng đạt -3,0m.
b) Luồng Cẩm Phả:
Luồng vào cảng Cẩm Phả nằm trong vùng biển Vịnh Bái Tử Long. Luồng
chia làm 2 đoạn như sau:
- Đoạn từ phao 1 đến phao số 18 (dài 18 km): Phạm vi đáy luồng chạy tàu
rộng 110m, cao độ đáy luồng đạt -10,6m.
- Đoạn từ phao 19 đến cảng Cẩm Phả: Phạm vi đáy luồng chạy tàu rộng
110m, cao độ đáy luồng đạt -7,4m.
Luồng vào cảng nhà máy xi măng Cẩm Phả: Phạm vi đáy luồng chạy tàu
rộng 90m, cao độ đáy luồng đạt -6,3m.
c) Luồng Vạn Gia:
Luồng vào cảng Vạn Gia: Dài 9,5km từ cảng ra đến cửa Tán (luồng Vĩnh
Thực), hiện nay luồng rộng 120m, cao độ đáy luồng đạt -6,0m.
d) Luồng sông Chanh
Luồng sông Chanh dài 14,2 km, từ hạ lưu cầu sông Chanh 200m (phao số
16) đến phao số 21 Lạch Huyện; luồng rộng 80m, cao độ đáy luồng đạt -1,7m,
 Hiện trạng kết cấu hạ tầng cảng biển:
Cảng biển Quảng Ninh là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực, là
cảng biển loại 1. Cảng biển Quảng Ninh hiện có 5 khu bến và bến cảng bao
gồm: khu bến Cái Lân; khu bến Cẩm Phả; khu bến Yên Hưng; bến cảng Mũi
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Chùa, bến cảng Vạn Gia; ngoài ra có bến cảng Hải Hà đang xây dựng. Hiện
trạng các khu bến, bến đang khai thác cụ thể như sau:
(1) Khu bến Cái Lân
Bao gồm các bến: Bến cảng tổng hợp & container; các bến chuyên dùng xi
măng, clinker, bến xăng dầu B12 và bến khách Hòn Gai.
a) Bến cảng tổng hợp & container
Là khu bến chính của cảng Hòn Gai, tổng diện tích 15,47ha chủ yếu làm
hàng container kết hợp các loại hàng tổng hợp khác. Quy mô phát triển gồm 9
bến chính cho tàu 5 vạn DWT, tàu chở container 3.000 TEU và một bến phụ cho
tàu đến 2 vạn DWT. Hiện tại đã có 7 cầu bến/ 846 + 594 m được đưa vào khai
thác tiếp nhận tàu đến 75.000DWT với mớn nước phù hợp.
b) Các bến chuyên dùng
- Khu bến Nhà máy xi măng Thăng Long: Khu bến nằm trong Vịnh Cái
Lân, đối diện với bến số 1 của khu bến Cái Lân là bến nhập và xuất xi măng của
Công ty CP xi măng Thăng Long. Quy mô khu bến bao gồm 2 bến xuất clinker
cho tàu 20.000 DWT; bến xuất xi măng cho tàu 5.000 DWT, xà lan 500T. Công
suất của khu bến khoảng 2,3 triệu T/năm.
- Khu bến Nhà máy xi măng Hạ Long: Khu bến nằm trong Vịnh Cái Lân là
bến nhập và xuất xi măng của Công ty CP xi măng Hạ Long. Quy mô khu bến
bao gồm 1 bến nhập clinker cho tàu 10.000DWT; 02 bến xuất xi măng sà lan
300T. Công suất của khu bến khoảng 2 triệu T/năm.
- Bến xăng dầu B12: Khu bến nằm trong Vịnh Cái Lân, thượng lưu của cầu
Bãi Cháy. Tổng diện tích sử dụng khoảng 7,5ha với hệ thống 3 cầu bến dài
442m. Trong đó: 01 bến nhập cho tàu 40.000 DWT, sâu -13m; 01 bến nhập cho
tàu 5.000 DWT, sâu -6,5m; 01 bến xuất cho tàu 3.000 DWT, sâu -1,6m.
c) Bến khách Hòn Gai
- Bến khách Hòn Gai: Khu bến nằm trong Vịnh Hạ Long, sát cầu Bãi Cháy
về Hạ lưu, thuộc Công ty TNHH MTV Cảng Hòn Gai Vinashin. Diện tích sử
dụng đất 3ha với hệ thống cầu bến dài 250m, sâu 11m. Khu bến chủ yếu phục vụ
nhu cầu đi lại của hành khách, vận chuyển phương tiện (xe máy, ô tô, ...) và một
số loại hàng hóa, hành lý đi kèm khác.
(2) Khu bến Cẩm Phả: Bao gồm bến cảng tổng hợp và khu bến chuyên dùng.
a)

Khu bến cảng tổng hợp: Hiện chưa được xây dựng theo quy hoạch
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b) Khu bến chuyên dùng: Gồm 6 bến, chia làm 2 khu bến chính là khu bến
cửa Ông và khu bến nhà máy xi măng Cẩm Phả.
- Khu bến Cửa Ông: Nằm tại phường Cửa Ông, thị xã Cẩm Phả, thuộc
Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả. Tổng diện tích sử dụng đất là 20ha với 2 cầu
bến liền bờ dài 550m, độ sâu trước bến -9 đến -10,5m. Ngoài ra cảng còn có hệ
thống bến phao neo tại Hòn Nét độ sâu đạt -21m có khả năng tiếp nhận tàu
70.000 DWT.
- Khu bến nhà máy xi măng Cẩm Phả: Khu bến nằm tại khu vực Cẩm Phả,
Quảng Ninh là bến nhập và xuất xi măng của công ty CP xi măng Cẩm Phả Vinaconex. Quy mô khu bến bao gồm 1 bến nhập clinker cho tàu 15.000DWT;
02 bến xuất xi măng xà lan 300T; công suất thiết kế 1,2 triệu T/năm.
(3) Bến cảng Vạn Gia:
Bến cảng Vạn Gia: Là cảng tổng hợp địa phương, có chức năng cửa ngõ
giao lưu bằng đường biển của thành phố cửa khẩu Móng Cái.
Quy mô của cảng bao gồm khu chuyển tải Vạn Gia cho tàu đến 1 vạn DWT
và các bến vệ tinh cho phương tiện ven biển 1.000 DWT hoạt động tại khu vực
Dân Tiến và dọc sông Ka Long.
(4) Bến cảng Mũi Chùa:
Nằm tại huyện Tiên Yên hiện do Công ty vận tải và xếp dỡ Quảng Ninh
quản lý. Quy mô của bến rộng 1ha và một cầu bến dài 54m có khả năng tiếp
nhận tàu 1.000 DWT. Đây là bến làm hàng tổng hợp chủ yếu bốc xếp dăm gỗ,
vật liệu xây dựng.
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Bảng 1.3-13: Tổng hợp hiện trạng cảng biển tỉnh Quảng Ninh
TT

Tên cảng
Cảng biển Quảng Ninh

Công suất
cảng hiện tại
Tấn/TEUs
17.960.000 và
520.000 Teus
260.000
12.000.000 và
520.000 Teus
1.000.000

Lượng hàng thông qua từng bến cảng
Hàng khô Hàng lỏng Hàng trung chuyển
Tấn
Tấn
Tấn

Container
Tấn
TEUs

4.891.312

-

55.457.137

39.513

-

-

39.513

103.916 11.906.566

4.891.312

-

17.936.427

Bến cảng xăng dầu Cái Lân
165.203
Bến cảng tổng hợp Cái Lân
- Cầu tạm, cầu 1, 5, 6, 7
6.000.000
35.607
3.237 6.002.159
- Cầu 2, 3, 4
520.000Teus 1.102.942
100.679 1.998.016
3 Bến cảng xăng dầu B12
3.000.000
4.726.109
4 Bến cảng NMXM Hạ Long
1.000.000
- 1.639.000
5 Bến cảng NMXM Thăng Long
1.000.000
- 2.267.391
c Khu bến Cẩm Phả
5.700.000
9.201.197
1 Bến cảng than Cẩm Phả
- Cầu cảng cũ
4.500.000
- 6.713.078
- Cầu cảng nối dài
2 Bến cảng NMXM Cẩm Phả
1.200.000
- 2.488.119
28.280.000
d Bến phao, khu neo chuyển tải
1 Neo Hòn Gai
2 Neo Cẩm Phả
3 Neo Vạn Gia
Nguồn: Điều chỉnh Quy hoạch Nhóm cảng biển phía Bắc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, năm 2015

-

165.203

-

6.037.766
3.100.958
4.726.109
1.639.000
2.267.391
9.201.197

a

Bến cảng Mũi Chùa

b

Khu bến Cái Lân

1
2

1.138.549
1.138.549

103.916 21.147.276

Tổng thông qua
Tấn

-

6.713.078
-

2.488.119
28.280.000
5.200.000
22.800.000
280.000
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1.3.2.6. Đánh giá chung hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông
Thời gian qua, Tỉnh Quảng Ninh luôn được Chính phủ, Bộ GTVT đã quan
tâm ủng hộ, giúp đỡ triển khai, tháo gỡ “Nút nghẽn” về phát triển hạ tầng giao
thông để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trong đó có nhiều dự án,
công trình giao thông như: Cải tạo Quốc lộ 18A đoạn Mông Dương - Móng Cái;
Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18C đoạn Tiên Yên-Hoành Mô; Cải tạo nâng cấp
Quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Uông Bí, các tuyến đường ra biên giới, cửa khẩu,
đường tránh khu vực nội thị...
Tuy nhiên nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng nói chung, hạ tầng giao thông nói
riêng hiện nay rất lớn. Trong điều kiện ngân sách đầu tư có hạn, việc thu hút các
nguồn lực đầu tư ngân sách thông qua việc kêu gọi các nhà đầu tư là hướng đi
tất yếu trong điều kiện hiện nay. Thời gian qua bên cạnh việc quản lý tốt các dự
án sử dụng vốn ngân sách nhà nước như: Dự án Đường nối thành phố Hạ Long
với cầu Bạch Đằng; Dự án Cầu Bắc Luân II; Dự án Đường nối từ Quốc lộ 18
vào Khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà; Đường giao thông kết nối đường Trới
- Vũ Oai với Quốc lộ 18 qua Khu công nghiệp Việt Hưng… Ngành đã đẩy mạnh
công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước theo
hình thức BOT, BT, PPP... Hiện một số dự án lớn thực hiện xã hội hóa đầu tư
đang được Quảng Ninh triển khai có hiệu quả như các dự án: Dự án Cầu Bạch
Đằng đường dẫn và nút giao cuối tuyến (thuộc Dự án cao tốc Hạ Long – Hải
Phòng) theo hình thức BOT; Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh theo hình
thức BOT; Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái và Dự án Mở
rộng nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hà Tu - Mông Dương theo hình thức BOT;
Đường dẫn cầu Bắc Luân II theo hình thức BT…
Để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông bền vững giai đoạn đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030, một số nội dung đánh giá chủ yếu sau là cơ sở để
quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Cụ thể như sau:


Kết cấu hạ tầng đường bộ:

- Mật độ mạng lưới đường: Đạt 0,74km/km2 thấp so với các tỉnh lân cận
(Hải Phòng đạt 2,5; Hải Dương đạt 1,5; Bắc Giang đạt 2,8), vùng KTTĐ Bắc Bộ
(đạt 1,25) và cả nước (đạt 0,78). Hệ thống đường cao tốc quốc lộ trên địa bàn
tỉnh chưa được đầu tư đầy đủ theo quy hoạch làm hạn chế khả năng kết nối
GTVT.
- Kết nối mạng lưới đường: Các khu vực vùng duyên hải ven biển (dọc
QL.18) việc phân bố mạng lưới tương đối tốt; các khu vực vùng cao, miền núi
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có mật độ đường thấp việc kết nối giữa các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh,
đường giao thông nông thôn còn nhiều hạn chế.
- Tỷ lệ chiều dài đường tỉnh: Thấp (chiếm 7,55%); đường cấp thấp (cấp
IV, V, VI) còn chiếm tỷ lệ cao (78,48%); chất lượng mặt đường trung bình và
xấu chiếm tỷ lệ khá cao (chiếm 54,71%), việc phân bố mạng lưới đường tỉnh
còn chưa hợp lý.
- Đường giao thông nông thôn: Phát triển tốt, tổng chiều dài đường GTNT
chiếm 64,82% tổng chiều dài đường bộ, tỷ lệ cứng hóa cao, đạt trên 80% (cao
hơn nhiều so với tỷ lệ), đặc biệt các tuyến đường trục chính cơ bản đã được
cứng hóa 100%.
- Đường giao thông đô thị: Tỷ lệ cứng hóa cao (đạt 99%), một số huyện
mật độ đường đô thị thấp như huyện Bình Liêu, Vân Đồn (đạt 0,01km/km2).
- Giao thông tĩnh: Số lượng bến xe khách cơ bản đảm bảo nhu cầu đi lại,
tuy nhiên chất lượng chưa cao (chỉ có 6/15 bến đạt loại 3 trở lên), vị trí một số
bến xe không phù hợp với quy hoạch chung của các đô thị và định hướng phát
triển mạng lưới các trục đối ngoại của tỉnh. Về bãi đỗ, điểm đỗ xe tại khu vực đô
thị đang thiếu, quỹ đất cho giao thông tĩnh hiện không đảm bảo.


Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa:

- Mạng lưới tuyến: Do đặc điểm địa hình của tỉnh, các sông ngắn và dốc,
bồi lắng hàng năm lớn, đòi hỏi phải tiến hành nạo vét, duy tu thường xuyên.
Mạng lưới luồng tuyến đường thủy nội địa kết hợp với các tuyến vận tải trong
Vịnh hình thành mạng lưới tuyến dày đặc.
- Cảng bến, thủy nội địa: Phần lớn các cảng, bến đều có quy mô nhỏ, tận
dụng điều kiện địa hình tự nhiên bờ sông để khai thác; chức năng chủ yếu phục
vụ vận tải than.
- Mạng lưới sông kênh thuận tiện, kết nối với đường bộ và đường biển
(các tuyến trong vịnh) tuy nhiên kết cấu hạ tầng hiện nay chưa phát huy hết tiềm
năng phát triển.


Kết cấu hạ tầng đường sắt:

- Tuyến đường sắt: Khả năng khai tháccủa tuyến đường sắt quốc gia KépHạ Long còn rất hạn chế; ngoài ra, dự án tuyến đường sắt Yên Viên-Phả Lại-Hạ
Long-Cái Lân chưa hoàn thành xây dựng.
- Nhà ga đường sắt: Các ga hàng hóa đường sắt đang được khai thác trên
cơ sở tận dụng các ga cũ, quy mô nhỏ, xếp dỡ thủ công; ga hành khách Hạ Long,
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Cái Lân mới đầu tư xây dựng tuy nhiên chưa khai thác hết năng lực do khả năng
khai thác của tuyến còn rất hạn chế.


Kết cấu hạ tầng đường biển:

- Cảng biển: Ngoại trừ khu bến Cái Lân đang hoạt động hiệu quả, các khu
bến và cảng bến còn lại đều hoạt động kém, năng lực hạn chế. Bên cạnh đó, với
đặc điểm về vị trí địa lý, xu hướng vận tải trong thời gian tới khu vực Hòn NétCon Ong rất phù hợp cho việc phát triển khu bến cảng liền bờ và sẽ là đầu mối
cảng biển quan trọng của cảng biển Quảng Ninh.
- Khả năng kết nối: Hạ tầng kết nối đường bộ, đường thủy nội địa đối với
khu vực Quảng Ninh khá tốt, hiện đảm bảo hàng đến và đi từ cảng. Tuy nhiên,
khả năng kết nối đường sắt còn hạn chế do chưa đưa được trực tiếp đến chân
hàng.
1.3.3. Hiện trạng hoạt động khai thác vận tải
1.3.3.1. Tổng quan hiện trạng hoạt động vận tải
a) Vận tải hàng hóa:
Năm 2016, khối lượng vận tải hàng hóa đạt 46,991 triệu tấn, tăng 11,5% so
với năm 2015. Giai đoạn 2010 - 2016 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt
14,3%/năm.
Bảng 1.3-14: Khối lượng vận tải hàng hóa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn
2010-2016
Năm
2010
2011
PTVT
Khối lượng vận tải (nghìn tấn)
Đường bộ
14.355 18.619

2012

2013

2014

2015

2016

19.602

21.758

24.816

28.139

31.724

Đường thủy nội địa

4.373

5.681

7.237

7.865

8.545

10.089

10.994

Đường biển

2.099

2.702

2.648

2.876

3.155

3.528

3.886

469

344

353

361

370

381

387

21.296

27.346

29.840

32.860

36.886

42.137

46.991

Đường bộ

67,4

68,1

65,7

66,2

67,3

66,8

67,5

Đường thủy nội địa

20,5

20,8

24,3

23,9

23,2

23,9

23,4

Đường biển

9,9

9,9

8,9

8,8

8,6

8,4

8,3

Đường sắt

2,2

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

Đường sắt
Tổng
Thị phần vận tải (%)

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh, 2016
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Hình 1.3-5: Biểu đồ thị phần các phương thức vận tải hàng hóa
tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2016

Về tỷ lệ đảm nhận của các phương thức vận tải: Năm 2016 vận tải đường
bộ vẫn giữ vai trò chủ đạo (chiếm 67,5%), tiếp theo là vận tải đường thủy nội
địa (chiếm 23,4%), vận tải đường biển (chiếm 8,3%), vận tải đường sắt chỉ
chiếm 0,8%.
b) Vận tải hành khách:
Năm 2016, khối lượng vận chuyển hành khách đạt 62,466 triệu lượt, tăng
11,7% so với năm 2015. Giai đoạn 2010-2016 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt
14,4%/năm.
Bảng 1.3-15: Khối lượng vận tải hành khách tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2010-2016
Năm

2010

PTVT

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Khối lượng vận tải (nghìn lượt khách)
Đường bộ

23.297

29.447

32.662

36.126

40.579

47.045

52.730

Đường thủy nội địa

1.072

1.292

1.408

1.543

1.713

1.901

2.101

Đường biển

3.283

4.039

4.627

514

5.654

6.412

7.048

359

524

537

551

565

576

587

28.011

35.302

39.234

43.360

48.511

55.934

62.466

Đường sắt
Tổng

Thị phần vận tải (%)
Đường bộ

83,2

83,4

83,2

83,3

83,6

84,1

84,4

Đường thủy nội địa

3,8

3,7

3,6

3,6

3,5

3,4

3,4
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Đường biển

11,7

11,4

11,8

11,9

11,7

11,5

11,3

Đường sắt

1,3

1,5

1,4

1,3

1,2

1,0

0,9

PTVT

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ninh, 2016

Về tỷ lệ đảm nhận giữa các phương thức vận tải: Năm 2016 vận tải đường
bộ là phương thức vận tải chính (chiếm 84,4%), vận tải đường biển và đường
thủy nội địa chiếm tỷ trọng lần lượt là 11,3% và 3,4%, vận tải đường sắt chỉ
chiếm 0,9%.
Hình 1.3-6: Biểu đồ thị phần các phương thức vận tải hành khách tỉnh
Quảng Ninh giai đoạn 2010 – 2016

1.3.3.2. Hiện trạng hoạt động khai thác vận tải
a. Vận tải đường bộ:
 Vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh:
Hiện có 257 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đi/đến tới hầu hết các
tỉnh/thành trên cả nước, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại của người dân.
 Tuyến vận tải hành khách nội tỉnh:
Hiện có 20 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh đang hoạt động, đáp
ứng cơ bản nhu cầu đi lại của người dân.
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Bảng 1.3-16: Hiện trạng tuyến vận tải khách nội tỉnh Quảng Ninh
Tuyến vận tải
Bãi Cháy - Cửa Ông

Bến đi
Bãi Cháy

Bến đến
Cửa Ông

2

Hòn Gai – Ba Chẽ

Hòn Gai

Ba Chẽ

3

Bãi Cháy – Móng Cái

Bãi Cháy

Móng Cái

4

Bãi Cháy - Mông Dương

Bãi Cháy

Mông Dương

5

Quảng Yên – Vân Đồn

Quảng Yên

Cái Rồng

6

Hòn Gai – Tiên Yên

Hòn Gai

Tiên Yên

7

Móng Cái - Quảng Yên

Móng Cái

Liên Vị

8

Quảng Yên - Cẩm Phả

Quảng Yên

Cửa Ông

Liên Vị

Cửa Ông

9

Quảng Yên - Hạ Long

Quảng Yên

Hòn Gai

10

Bãi Cháy – Bình Liêu

Bãi Cháy

Bình Liêu

11

Hòn Gai - Cái Rồng

Hòn Gai

Cái Rồng

12

Đông Triều – Móng Cái

Đông Triều

Móng Cái

13

Hòn Gai - Móng Cái

Hòn Gai

Móng Cái

14

Bãi Cháy – Ba Chẽ

Bãi Cháy

Ba Chẽ

15

Quảng Yên - Cẩm Phả

Liên Vị

Mông Dương

16

Bình Liêu – Uông Bí

Bình Liêu

Uông Bí

17

Quảng Yên – Móng Cái

Quảng Yên

Móng Cái

18

Ba Chẽ - Đông Triều

Ba Chẽ

Đông Triều

19

Mông Dương - Hòn Gai

Mông Dương

Hòn Gai

Bãi Cháy

Tiên Yên

TT
1

20
Hạ Long - Tiên yên
Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017

 Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt:

Hiện có 09 tuyến xe buýt nội tỉnh và 03 tuyến xe buýt kế cận đi Hải
Phòng, Hải Dương; chiều dài trung bình tuyến là 34 km/tuyến, tần xuất hoạt
động khoảng 15-25 phút/chuyến. Năm 2016, mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt
nội tỉnh đã thực hiện 216 nghìn lượt xe, vận chuyển trên 6 triệu lượt hành khách.
Bảng 1.3-17: Mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt tỉnh Quảng Ninh
TT

Số hiệu tuyến

Tên tuyến

Chiều dài tuyến
(km)

I

Tuyến nội tỉnh

1

01

Bãi Cháy - Vân Đồn

60

2

02

Hòn Gai - Hà Phong

15

3

03

Hòn Gai - Hoành Bồ

31

4

06

Uông Bí - Vàng Danh

26
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Chiều dài tuyến
(km)

TT

Số hiệu tuyến

5

07

Nội thị Móng Cái

15

6

08

Đông Triều - Hòn Gai

60

7

10

Hòn Gai - Hoành Bồ

34

8

11

Hòn Gai - Quảng Yên

47

9

13

Uông Bí - Quảng Yên

17

II

Tên tuyến

BCTH

Tuyến kế cận

10

07

Cống Trắng, Hải Phòng – Uông Bí

40

11

18

Hải Dương – Mạo Khê

55

12
207
Hải Dương – Uông Bí
Nguồn: Sở GTVT Quảng Ninh, tháng 8/2017
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 Vận tải hành khách bằng xe taxi:
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 39 doanh nghiệp, hợp tác xã kinh
doanh vận tải taxi, với khoảng 1.800 phương tiện được cấp phù hiệu; chủ yếu tập
trung tại các thành phố lớn như Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả. Hoạt
động vận tải hành khách bằng xe taxi phát triển mạnh trong những năm vừa
qua;giai đoạn 2012-2016 số phương tiện tăng đều qua các năm, trung bình khoảng
13,8%/năm.
a) Vận tải đường thuỷ nội địa:
Trên các tuyến ĐTNĐ quốc gia, mặt hàng từ Quảng Ninh đi chủ yếu là than
đi các tỉnh phía Bắc , phục vụ các nhà máy nhiệt điện, xi măng phân bón; mặt hàng
đến chủ yếu là VLXD (đá cát vàng) từ Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ và các loại
mặt hàng tạm nhập tái xuất từ cảng Hải Phòng, Cái Lân đi cửa khẩu Móng Cái
xuất sang Trung Quốc.
Hàng hóa vận tải trên các tuyến sông địa phương quản lý chủ yếu than từ cạn
ra sâu và VLXD, các vật tư thiết bị phục vụ các khu mỏ.
b) Vận tải đường biển:
Các tuyến vận tải biển chủ yếu phục vụ cho nhu cầu vận chuyển xuất nhập
khẩu của tỉnh, vùng và cả nước; gồm các tuyến vận tải liên vận quốc tế chủ yếu
vận tải hàng hóa đến các cảng biển khu vực Đông Á và các tuyến vận tải nội địa đi
đến các cảng, bến thuộc các tỉnh, thành phố trong nước, bên cạnh đó có tuyến vận
tải ven biển Quảng Ninh - Quảng Bình - Kiên Giang. Vận tải đường biển đóng vai
trò lớn trong việc vận chuyển các hàng hoá phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân
trong tỉnh trong đó đặc biệt là phục vụ cho nhu cầu vận chuyển than - một loại
khoáng sản có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh.
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Các tuyến vận chuyển than bằng đường biển tập trung hầu hết tại các khu vực
thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả…
c) Vận tải đường sắt:
Vận tải đường sắt quốc gia: Trên địa bàn Quảng Ninh có 01 tuyến đường sắt
quốc gia đang hoạt động là tuyến Yên Viên-Kép-Hạ Long-Cái Lân, khổ 1435mm;
đoạn tuyến Hạ Long-Cái Lân chưa xây dựng hoàn thiện do đó khả năng vận
chuyển trên tuyến còn rất hạn chế. Hiện nay trên tuyến chỉ khai thác 1 đôi
tàu/ngày.
Vân tải đường sắt nội bộ tỉnh: Trên địa bàn tỉnh có một số tuyến vận tải
đường sắt chuyên dùng của ngành than phục vụ vận chuyển cho hai khu vực
chính là vùng than Uông Bí và vùng Than Cẩm Phả như: Tuyến đường sắt Vàng
Danh – Thành phố Uông Bí - Điền Công; Tuyến đường sắt Cao Sơn - Mông
Dương – Thành phố Cẩm Phả; Tuyến đường sắt Cọc 6 – Cọc 4 – Cảng Cửa
Ông; Tuyến đường sắt Thống Nhất – Cọc 4.
d) Vận tải đường hàng không:
Hiện chưa có cảng hàng không quốc gia hoạt động, chỉ có một số sân bay trực
thăng nhỏ hoạt động. Chủ yếu phục vụ du lịch, thăm quan các danh lam thắng cảnh
biển trong tỉnh (đặc biệt là khu vực di sản thiên nhiên thế giới là Vịnh Hạ Long) và
phục vụ an ninh quốc phòng.
1.3.3.3. Hiện trạng phương tiện vận tải
 Phương tiện vận tải đường bộ:
Năm 2016, số lượng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh là 672.660
phương tiện, trong đó tỷ lệ xe mô tô là trên 92%. Giai đoạn 2005-2016 tăng trưởng
trung bình khoảng 14%/năm, giai đoạn 2011-2016 tốc độ tăng trưởng phương tiện
giảm dần và ổn định ở mức 8%/năm.
Bảng 1.3-18: Hiện trạng phương tiện đường bộ trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh giai đoạn 2005 - 2016

2005

Ô tô
11.296

Số lượng
Mô tô
177.816

Tổng
189.112

2006

13.850

221.114

234.964

2007

17.814

259.751

277.565

2008

22.607

271.199

293.806

2009

26.556

288.968

315.524

2010

29.127

364.280

393.407

Năm
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2011

Ô tô
33.975

Số lượng
Mô tô
465.055

Tổng
499.030

2012

37.079

501.309

538.388

2013

41.004

536.576

577.580

2014

45.093

564.740

609.833

2015

49.086

599.359

648.445

2016

57.335

615.325

672.660

Năm

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam, năm 2016

Năm 2016, số lượng xe mô tô trên địa bàn tỉnh là 615.325 xe, tăng 15.966 xe
so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng 2,7%/năm tương ứng với 4695 xe/1.000 dân,
cao hơn mức bình quân của cả nước (420 xe/1.000 dân).
Tổng số xe ô tô là 57.335 xe, tăng 8.249 xe so với năm trước, tốc độ tăng
trưởng 16,8%/năm tương ứng với tỷ lệ 46,04 xe/1.000 dân, cao hơn mức bình quân
của cả nước (27 xe/1000 dân).
Bảng 1.3-19: Cơ cấu phương tiện ô tô tỉnh Quảng Ninh năm 2016
Năm

Tổng
số

2016

57.335

Xe con
Xe khách
Số
Tỷ
Số
Tỷ
lượng
lệ
lượng
lệ
(chiếc) (%) (chiếc) (%)
26.997 47,1 3.200
5,6

Xe tải
Số
Tỷ lệ
lượng
(%)
(chiếc)
25.593
44,6

Xe CD và xe khác
Số lượng
(chiếc)

Tỷ lệ
(%)

1.656

2,7

Nguồn: Cục đăng kiểm Việt Nam, năm 2016

 Phương tiện vận tải đường thủy nội địa
Năm 2016 trên địa bàn tỉnh có 5.732 phương tiện thủy nội địa; giai đoạn
2010-2016 tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 1,94%/năm.
Về tổng trọng tải: Của đội tàu chở hàng là 799.737 tấn, đội tàu khách là
29.041 người; tốc độ tăng trưởng của giai đoạn 2010-2016 lần lượt là 4%/năm
và 13,6%/năm.
Bảng 1.3-20: Hiện trạng phương tiện thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2010-2016
Năm
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tổng số phương tiện
5.112
5.260
5.390
5.468
5.547
5.627
5.732
Tổng trọng tải tàu
543.097 587.636 602.159 613.856 634.345 659.719 799.737
hàng (tấn)
Tổng sức chở tàu
14.941 15.073 16.245 20.674 24.476 27.805 29.041
khách (người)
Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam, năm 2016
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 Phương tiện vận tải đường sắt
Hiện nay, trên tuyến chỉ khai thác 1 đôi tàu hỗn hợp khách - hàng ký hiệu
R157/R158.
 Phương tiện vận tải đường biển
Trong những năm vừa qua, số lượt tàu ra vào cảng giảm dần về số lượng
nhưng tăng về tổng tấn trọng tải, có thể thấy xu thế cỡ tàu lớn ra vào cảng đang
tăng dần trong những năm trở lại đây.
Phần lớn những tàu biển có tải trọng lớn đều vào khu bến Cái Lân, tải
trọng từ 3.000 DWT đến 75.000 DWT (trong đó tàu tải trọng 30.000 - 50.000
DWT chiếm tỷ trọng chủ yếu trên 60%) , hiện đang thử nghiệm tàu tải trọng đến
85.000 DWT ra vào làm hàng.
Bảng 1.3-21: Tổng hợp lượt tàu ra vào cảng biển Quảng Ninh giai đoạn
2010-2015
Lượt tàu
Năm

Lượt tàu

Tàu nội
GT

Tàu ngoại

Lượt tàu

GT

Lượt tàu

GT

2010

49.860

54.371.830

6.845

13.664.303

43.015

40.707.527

2011

52.345

64.147.181

5.405

14.202.245

46.940

49.944.936

2012

55.768

68.341.961

4.656

12.234.163

51.112

56.107.798

2013

58.043

76.045.435

3.900

11.060.000

4.143

64.985.435

2014

67.059

84.481.822

4.240

14.694.581

3.607

69.787.241

2015

66.650

77.660.000

4.250

19.100.000

2.400

58.560.000

Nguồn: Cảng vụ Quảng Ninh, năm 2016

1.3.3.4. Đánh giá chung hiện trạng hoạt động vận tải
- Vận tải hàng hóa: Giai đoạn 2010-2016 thị phần đảm nhận của các phương

thức vận tải có xu thế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ lệ đảm nhận
của đường bộ, tăng dần tỷ lệ đường biển và đường thủy nội địa, vận tải đường
sắt có xu thế giảm.
- Vận tải hành khách: Giai đoạn 2010-2016 thị phần đảm nhận của các
phương thức vận tải ít có sự biến đổi về thị phần đảm nhận; vận tải đường sắt,
đường thủy nội địa chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chưa hỗ trợ được vận tải đường bộ.
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1.3.4. Tình hình trật tự an toàn giao thông
Năm 2015 (số liệu tính từ ngày 16/12/2014 đến 15/12/2015) toàn tỉnh xảy
ra 147 vụ TNGT làm chết 84 người, làm bị thương 137 người. So với cùng kỳ
năm 2014, số vụ giảm 8 vụ (-5,16%); số người chết giảm 3 người (-3,45%); số
người bị thương giảm 7 người (-4,86%)
Bảng 1.3-22: Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2007 - 2015
Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Số vụ

174

155

132

136

121

104

190

155

147

Số người chết

204

188

139

155

140

126

108

87

84

90

58

186

144

137

Số người bị
111
97
79
74
thương
Nguồn: Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, tháng 12/2016

Công tác chỉ đạo: Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các sở, ban, ngành, các
tổ chức đoàn thể đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư
Trung ương Đảng; xây dựng nhiều chuyên đề, chương trình hành động phù hợp,
thiết thực để triển khai tại cơ sở. Kết quả TNGT giảm liên tục trong 4 năm là
một cố gắng, quyết tâm lớn.
Công tác tuyên truyền, hướng dẫn Luật giao thông được đổi mới về cả hình
thức và nội dung, các cơ quan truyền thông của tỉnh và địa phương đã đầu tư
nhiều hơn cho công tác thông tin, tuyên truyền về ATGT; Ban ATGT tỉnh đã
phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thể. địa phương tổ chức triển khai nhiều
chuyên đề, mô hình mới tuyên truyền, phổ biến về TTATGT với nhiều hình thức
phong phú phù hợp với điều kiện của địa bàn;
Hình 1.3-7: Biểu đồ tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2007 – 2015
600
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400
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0
2007

2008

2009
Số vụ
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Công tác quản lý, đầu tư hạ tầng giao thông được Sở GTVT và các địa
phương quan tâm, xây dựng công trình giao thông, chỉnh trang đô thị, nâng cấp
và làm mới vỉa hè, hệ thống thoát nước... phối hợp chương trình giao thông nông
thôn mới mở rộng đường nội thị, liên xã, phường; bảo đảm giao thông thông
suốt, an toàn;
Công tác xử lý vi phạm được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trong
đó, đã tập trung mở các đợt cao điểm về xử lý theo các chuyên đề: xử lý tốc độ,
vi phạm mũ bảo hiểm, vi phạm về hoạt động đường thủy nội địa. Việc kiểm
soát, xử lý các vi phạm quy định về nồng độ cồn áp dụng kinh nghiệm quốc tế
đã ảnh hưởng tích cực đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ
tạo được hiệu ứng xã hội và có sức răn đe, giáo dục tốt, góp phần nâng cao ý
thức của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, được dư luận nhân
dân đồng tình.
1.3.5. Đánh giá chung về tình hình thực hiện quy hoạch đã được duyệt trong
thời gian qua.
Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Quảng Ninh đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2738/QĐUBND ngày 30/8/2011. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, nhiều công trình giao
thông đã được triển khai xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông giữa
các vùng trong tỉnh và với các tỉnh lân cận, song song với đó là sự đổi mới đầu
tư trong hoạt động vận tải nên hoạt động GTVT của tỉnh đã có nhiều khởi sắc,
bước đầu đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân góp phần phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh.
1.3.5.1. Rà soát và đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch năm 2011
 Về kết cấu hạ tầng GTVT
Đường bộ:
Giai đoạn 2011-2016 đã triển khai nhiều dự án đầu tư xây mới và nâng cấp
hệ thống hạ tầng giao thông. Cụ thể như sau:
a) Đường bộ cao tốc
Quy hoạch đến năm 2020 xây dựng 02 tuyến gồm cao tốc Nội Bài-Hạ Long
và Hạ Long-Móng Cái và đường nối thành phố Hạ Long với cao tốc Hà Nội –
Hải Phòng; Tổng chiều dài xây dựng mới là 207km, hiện đang triển khai xây
dựng. Cụ thể như sau:
- Cao tốc Nội Bài-Hạ Long: Chưa triển khai xây dựng.
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- Cao tốc Hạ Long-Móng Cái: Đang triển khai xây dựng giai đoạn 1 từ Hạ
Long-Vân Đồn dài 59,5km, khởi công từ tháng 10/2015, điểm đầu tại nút giao
Minh Khai với QL.18 (phường Đại Yên, TP Hạ Long), điểm cuối tại giao với
tuyến đường trục chính nối Khu kinh tế Vân Đồn, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn.
- Đường nối thành phố Hạ Long với cao tốc Hà Nội – Hải Phòng: Khởi
công từ năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.
b) Các tuyến quốc lộ:
Quy hoạch 05 tuyến, tổng chiều dài 377,8km. Hiện nay có 07 tuyến, tổng
chiều dài 479,87km. Quy hoạch đến năm 2020, các tuyến quốc lộ xây mới 30km
(QL.4B kéo dài sang Khu kinh tế Vân Đồn) và nâng cấp 110km (QL.18;
QL.279; QL.10; QL.18C). Đến nay 30km (QL4B kéo dài) đã nhập vào cao tốc
Vân Đồn-Móng Cái (trong đó có 3,4km đã xây dựng; 6,6km chuẩn bị khởi công;
còn lại đang kêu gọi đầu tư); nâng cấp được 72,7km. Ngoài ra, hiện nayđã đưa
được 110,79 km đường lên quốc lộ (gồm 1,34km đường địa phương lên QL17B;
16,9km ĐT.340 lên QL18B; 72,6km ĐT.341 lên QL18C và 27,2km ĐT.328 lên
QL279). Cụ thể như sau:
Các tuyến quốc lộ hiện hữu:
1) Quốc lộ 18: Theo quy hoạch:
- Nâng cấp đoạn Uông Bí-Hạ Long dài 32km đạt quy mô 4 làn xe, hiện nay
đã hoàn thiện theo quy hoạch bằng nguồn vốn BOT;
- Cải tạo nút giao thông Loong Toòng, hiện nay chưa triển khai quy hoạch.
- Nâng cấp đoạn qua phường Quang Hanh-Cẩm Phả đạt quy mô 4 làn xe,
hiện nay đang triển khai nâng cấp theo dự án BOT Hạ Long-Mông Dương.
- Nghiên cứu, mở rộng đoạn từ cầu Khe Tiên đến cầu Tiên Yên đạt tiêu
chuẩn 4 làn xe, hiện nay chưa triển khai quy hoạch.
- Nghiên cứu cải tuyến đoạn qua khu vực trung tâm huyện Hải Hà theo
phương án nối thẳng tuyến từ Quảng Long đến Quảng Thành, quy mô đường
cấp III phù hợp với toàn tuyến Mông Dương-Móng Cái, hiện nay chưa triển khai
quy hoạch.
Ngoài ra hiện nay đang triển khai nâng cấp đoạn tuyến từ cầu Vàng ChuaUông Bí đạt quy mô 4 làn xe (thuộc dự án BOT Bắc Ninh-Uông Bí).
2) Quốc lộ 4B:
Quy hoạch nâng cấp đạt cấp IIIĐB, xây dựng mới 30km kéo dài tuyến tới
huyện Vân Đồn, xây dựng mới cầu Vân Tiên từ Mũi Chùa (Tiên Yên) sang Vân
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Đồn. Hiện nay chưa nâng cấp đoạn hiện trạng, đoạn QL4B kéo dài (30km) đã
nhập vào cao tốc Vân Đồn-Móng Cái (trong đó có 3,4km đã xây dựng; 6,6km
chuẩn bị khởi công; còn lại đang kêu gọi đầu tư).
3) Quốc lộ 279:
Quy hoạch nâng cấp đoạn từ thị trấn Trới đến đèo Hạ My đạt cấp IVMN.
Hiện nay QL.279 đã được điều chỉnh theo Quyết định số 3378/QĐ-BGTVT
ngày 27/10/2016 của Bộ GTVT. Cụ thể:
- Chuyển đoạn đầu tuyến QL.279 cũ từ Km 0 (ngã tư Ao Cá, TP Hạ Long)
đến Km 7+250 thành đường đô thị, giao tỉnh quản lý.
- Nâng cấp ĐT.328 đoạn từ Km 7+000 đến Km 34+200 thành QL.279.
Do đó hiện trạng QL.279 như sau: đoạn trong địa phận Quảng Ninh dài
62,55 km, điểm đầu từ giao QL.18 tại lý trình Km 140+300, điểm cuối tại Đèo
Hạ My (ranh giới Quảng Ninh và Bắc Giang):
- Đoạn từ giao QL.18 tại lý trình Km 140+300 đến bến xe Hoành Bồ dài
29,75 km, đạt cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe, kết cấu BTN.
- Đoạn từ BX Hoành Bồ đến đèo Hạ My dài 32,8km, đạt cấp VMN, kết cấu
BTN; chưa nâng cấp theo quy hoạch.
4) Quốc lộ 10:
Quy hoạch nâng cấp toàn bộ QL.10 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh (dài
6,5km từ cầu Đá Bạc đến Uông Bí) đạt tiêu chuẩn cấp II. Hiện nay chưa triển
khai quy hoạch.
5) Quốc lộ 18C:
Quy hoạch nâng cấp toàn tuyến dài (50km) đạt tiêu chuẩn cấp IIIMN. Đã
triển khai theo đúng quy hoạch; hiện nay toàn tuyến dài 121,14km (ĐT.341 sáp
nhập vào QL.18C theo Quyết định số 110/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2016), đạt
cấp IIIMN.
Các tuyến quốc lộ hình thành mới:
6) Quốc lộ 18B:
Là tuyến đường mới được nâng cấp từ ĐT.340 từ năm 2013; tuyến dài
17,5km, quy mô cấp IIIMN.
7) Quốc lộ 17B:
Là tuyến quốc lộ mới được bổ sung theo QĐ số 1982/QĐ-BGTVT ngày
27/06/2016. Đoạn qua địa bàn Quảng Ninh dài 1,34km, quy mô cấp IIIĐB.
54

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030

BCTH

Đánh giá chung nội dung quy hoạch các tuyến cao tốc, quốc lộ tại Quy
hoạch 2738: Giai đoạn quy hoạch, quy mô các tuyến cao tốc, quốc lộ trên địa
phận tỉnh Quảng Ninh hiện nay chưa phù hợp với quy hoạch các tuyến đường
cao tốc, quốc lộ được phê duyệt tại Quyết định 326/QĐ-TTg, Quyết định
356/QĐ-TTg và nhu cầu vận tải thực tế trên địa bàn tỉnh.
c) Các tuyến đường tỉnh:
Quy hoạch 15 tuyến, tổng chiều dài 386,6km; hiện nay có 14 tuyến, tổng
chiều dài 332,2km. Quy hoạch đến năm 2020, tiến hành xây mới 102,2km và
nâng cấp 170km. Đến nay, đã hoàn thành 100% các dự án xây mới và nâng cấp
145km. Ngoài ra, hiện nay đã bổ sung thêm 03 tuyến là ĐT.330B (10,2km)
ĐT.331B (dài 7,68 km) và ĐT.338 (dài 11,67km) và chuyển một số tuyến thành
quốc lộ và đường đô thị.Chi tiết các tuyến như sau:
1) Đường tỉnh 326: Quy hoạch cải tạo nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn
cấp IIIMN, hiện nay đang cải tạo, tăng cường mặt đường từng đoạn.
2) Đường tỉnh 328: Quy hoạch cải tạo nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn
cấp IIIMN, hiện nay tuyến đã nâng cấp và chuyển thành đoạn tuyến của QL279.
3) Đường tỉnh 329: Quy hoạch cải tạo nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn
cấp IVMN, hiện nay đoạn tuyến chính (dài 29,92km) đã đạt cấp IVMN, đoạn tuyến
nhánh (dài 6,92km) đạt cấp IIIĐB.
4) Đường tỉnh 330: Quy hoạch nâng cấp đoạn đầu đến thị trấn Ba Chẽ
(15km) đạt cấp IIIMN, hiện nay chưa triển khai thực hiện quy hoạch.
5) Đường tỉnh 330B: Là tuyến mới đưa vào quản lý đường tỉnh.
6) Đường tỉnh 331: Quy hoạch duy trì giữ cấp, hiện nay duy tu bảo dưỡng
giữ cấp theo quy hoạch.
7) Đường tỉnh 331B: Là tuyến đường mới được đưa vào quản lý đường
tỉnh, dài 7,68km đạt cấp VĐB.
8) Đường tỉnh 332: Quy hoạch nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IIIĐB, hiện nay
toàn tuyến đạt cấp theo quy hoạch.
9) Đường tỉnh 333: Quy hoạch nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IIIĐB, hiện chưa
triển khai thực hiện.
10) Đường tỉnh 334: Quy hoạch nâng cấp đoạn từ Km16-Km30 đạt cấp
IVĐB, hiện nay đoạn tuyến đã triển khai theo quy hoạch.
11) Đường tỉnh 335: Theo quy hoạch nâng cấp đoạn Trà Cổ - Mũi Ngọc
(7,8km) đạt cấp IIIĐB, hiện đã triển khai theo quy hoạch.
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12) Đường tỉnh 336: Quy hoạch giai đoạn trước mắt chuyển đoạn từ phà Bãi
Cháy – giao QL.18 thành đường đô thị, sau khi hoàn thành ĐT.328 chuyển toàn
tuyến thành đường đô thị. Hiện nay đã chuyển toàn tuyến thành đường đô thị.
13) Đường tỉnh 337: Chuyển đoạn từ Cột đồng hồ đến cầu Bang (dài 7,5km)
thành đường đô thị, nâng cấp đoạn còn lại đạt cấp II. Hiện đã chuyển giao đoạn
đầu thành đường đô thị, đoạn còn lại chưa nâng cấp.
14) Đường tỉnh 338: Là tuyến đường tỉnh mới được đưa vào quản lý từ
4/2013.
15) Đường tỉnh 340: Quy hoạch nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IIIMN, hiện nay đã nâng cấp và chuyển thành QL.18B.
16) Đường tỉnh 341: Quy hoạch xây dựng mới kéo dài đoạn cửa khẩu Pắc
Phong Sinh đến cửa khẩu Hoành Mô (32km) đạt tiêu chuẩn cấp VMN; hiện nay
đã hoàn thành quy hoạch và đã nhập tuyến vào QL.18C (theo Quyết định số
110/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2016).
17) Đường tỉnh 342: Quy hoạch xây dựng toàn tuyến dài 60,879km đạt tiêu
chuẩn cấp VMN; hiện nay có 6km tuyến đạt cấp IVMN, 54,88km đạt cấp VMN.
18) Đường tỉnh 345: Quy hoạch xây dựng toàn tuyến dài 20,2km đạt tiêu
chuẩn cấp VMN; hiện nay đang đầu tư xây dựng.
d) Đường Giao thông nông thôn:
Theo Quy hoạch đến năm 2020 xây dựng mới 500km và nâng cấp 1.000km
đường GTNT đáp ứng mục tiêu tỷ lệ cứng hóa mặt đường (nhựa, BTXM) đạt
80% (riêng đường huyện đạt 100%), 70% đường huyện đạt tiêu chuẩn tối thiểu
từ cấp V và 40% đường xã đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI theo tiêu chuẩn
TCVN 4054-2005.
Hiện nay, các dự án xây dựng, nâng cấp đường GTNT cơ bản đã hoàn
thành khoảng 80% khối lượng; tỷ lệ đường huyện có kết cấu mặt đường BTN,
BTXM đạt khoảng 80%, đường xã thôn đạt khoảng 70% và đang đưa vào cấp
theo quy hoạch.
e) Các đường khác:
- Đường tránh phía Nam Uông Bí: Là tuyến đường vành đai của TP. Uông
Bí, theo quy hoạch đến giai đoạn 2020 sẽ hoàn thành xây dựng đoạn từ Bí
Thượng – Nam Khê, tuy nhiên đến nay dự án chưa được triển khai.
- Đường nối QL.18 với KCN Hải Hà: Theo quy hoạch đến 2020 sẽ hoàn
thành với tiêu chuẩn cấp IIIĐB và nâng cấp sau đó, hiện đã hoàn thành.
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- Đường Chợ Rộc-Đò Lá-Tiền Phong: Hiện đang triển khai đoạn Phong
Hải-Tiền Phong.
- Đường nối khu du lịch, khu kinh tế, khu đô thị: Là tuyến đường bộ ven
biển, từ Móng Cái-Tiên Yên, hiện chưa triển khai, một số đoạn sẽ nhập vào cao
tốc Vân Đồn-Móng Cái.
f) Các dự án xây dựng cầu ra biên giới:
Theo quy hoạch, Quảng Ninh sẽ xây dựng mới 3 cầu kết nối đến 3 cửa
khẩu của tỉnh, dự kiến sẽ hoàn thành trước năm 2020. Cụ thể như sau:
- Cầu Bắc Luân II: Hiện cơ bản hoàn thành phần cầu, phần đường dẫn dự
kiến hoàn thành trong năm 2017.
- Cầu Hoành Mô: Đã khởi công xây dựng đầu năm 2017.
- Cầu Bắc Phong Sinh: Hiện chưa triển khai xây dựng.
Đường sắt:
- Đối với tuyến: Theo quy hoạch đến 2020 hoàn thiện tuyến ĐSQG Yên
Viên-Cẩm Phả-Cái Lân-Hạ Long theo tiêu chuẩn đường đơn cấp 2, khổ lồng
1435mm và 1000mm. Hiện nay dự án đang trong quá trình thực hiện và mới chỉ
hoàn thành xây dựng đoạn Hạ Long-Cái Lân (dài 5,6km).
- Đối với hệ thống ga đường sắt: Đã hoàn thành nâng cấp ga Hạ Long và
xây dựng ga Cái Lân; các ga khác chưa tiến triển khai thực hiện.
Đường biển:
Về quy hoạch nâng cấp các khu bến (khu bến Hòn Gai, Cẩm Phả, Vạn Gia,
Vạn Hoa) mới chỉ có khu bến Hòn Gai cơ bản thực hiện được một phần quy
hoạch các khu bến còn lại chưa triển khai.
- Khu bến Hòn Gai: Quy hoạch xây mới 3 khu bến (2,3,4) đã hoàn thành;
Việc di dời bến cảng dầu B12 chưa thực hiện được.
- Khu bến Cẩm Phả: Quy hoạch phát triển khu bến chuyên dùng vẫn chưa
triển khai.
- Khu bến cảng Hải Hà: Quy hoạch xây dựng mới cảng biển Hải Hà vẫn
chưa triển khai.
- Khu bến Vạn Gia, Vạn Hoa-Mũi Chùa: Quy mô giữ nguyên.
Đường thủy nội địa:
- Luồng tuyến đường thủy nội địa:
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+ Đối với luồng tuyến do TW quản lý: Quy hoạch cải tạo nâng cấp 12
luồng tuyến do trung ương quản lý đạt cấp II-I; hiện nay đã hoàn thành nâng câp
cải tạo 9/12 luồng (còn các luồng Tài Xá – Mũi Chùa; luồng sông Tiên Yên;
luồng sông Móng Cái).
+ Đối với luồng tuyến do địa phương quản lý: Đưa vào quản lý 5 luồng
tuyến mới cấp IV-VI; hiện nay đã đưa vào quản lý theo quy hoạch.
- Hệ thống cảng, bến thủy nội địa: Các dự án cải tạo, nâng cấp và xây
dựng mới các cảng, bến thủy nội địa đang trong quá trình triển khai thực hiện.
Hàng không:
Quy hoạch xây dựng Cảng hàng không nội địa Quảng Ninh: Đã khởi công
dự án và dự kiến đưa vào khai thác đầu năm 2018.
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Bảng 1.3-23: Tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch tại Quyết định 2738/QĐ-UBND

II

Hạng mục
Đường bộ
Cao tốc
Cao tốc Nội Bài – Hạ
Long
Cao tốc Hạ Long –
Móng Cái
Đường nối Hạ Long –
Cao tốc Hà Nội – Hải
Phòng
Quốc lộ

1

Quốc lộ 18

2

Quốc lộ 4B

3
4
5
III
1
2

Quốc lộ 10
Quốc lộ 279
Quốc lộ 18C
Đường tỉnh
ĐT.326
ĐT.328

Quy hoạch 05 tuyến, dài 377,8km
-Nâng cấp đoạn Uông Bí – Hạ Long và đoạn đi qua Quang
Hanh quy mô 4 làn xe; Mở rộng đoạn cầu Khe Tiên – cầu
Tiên Yên đoạn qua trung tâm huyện Hải Hà đạt 4 làn.
-Xây dựng cầu vượt Loong Toong
- Nâng cấp đoạn hiện trạng cấp IIIĐB
- Xây mới 30km
- Xây dựng cầu Vân Tiên
Nâng cấp 6,5km đạt cấp II
Nâng cấp đoạn từ Trới-đèo Hạ My đạt cấp IVMN
Nâng cấp IIIMN
Quy hoạch 15 tuyến, dài 386,6km
Nâng cấp IIIMN
Cải tạo toàn tuyến đạt cấp IIIMN

ĐT.329

Nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IVMN

TT
A
I
1
2
3

3

Quy hoạch đến năm 2020

Rà soát tình tình thực hiện đến tháng 8/2017

Xây dựng mới, dài 66,8km

Chưa triển khai

Xây dựng mới dài 120km

Đang triển khai đoạn Hạ Long – Vân Đồn dài 59,5km

Xây dựng mới dài 20,2km

Đang triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành 2017
Hiện nay có 07 tuyến, dài 479,87 km
-Đoạn Uông Bí – Hạ Long hoàn thành; Quang HanhCẩm Phả đang triển khai; đoạn Khe Tiên – cầu Tiên
Yên qua trung tâm Hải Hà chưa triển khai.
-Cầu vượt Loong Tòong chưa xây dựng
- Chưa triển khai nâng cấp đoạn hiện trạng
- Đoạn XD mới nhập vào cao tốc Vân Đồn-Móng Cái
- Cầu Vân Tiên vào dự án cao tốc Vân Đồn-Móng Cái
Chưa thực hiện
Chưa thực hiệnnâng cấp ĐT.328 thành QL279
Đã hoàn thành. Hiện nâng cấp ĐT.341 thành QL18C
Hiện có 14 tuyến, dài 332,2km
Đang cải tạo, tăng cường mặt đường từng đoạn
Đã nâng cấp và chuyển thành đoạn tuyến của QL279
Đoạn tuyến chính đã đạt cấp IVMN, đoạn nhánh đạt cấp
IIIĐB
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TT
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hạng mục
ĐT.330
ĐT.330B
ĐT.331
ĐT.331B
ĐT.332
ĐT.333
ĐT.334
ĐT.335
ĐT.336

13

ĐT.337

14
15

ĐT.338
ĐT.340

16

ĐT.341

17
18

ĐT.342
ĐT.345

IV

Giao thông nông thôn

V
1

Các tuyến đường khác
Đường nam Uông Bí
Đường nối QL.18 –
KCN cảng biển Hải Hà
Đường Chợ Rộc – Đò
Lá – Tiền Phong
Đường nối khu du lịch

2
3
4

Quy hoạch đến năm 2020
Nâng cấp đạt cấp IIIMN
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Rà soát tình tình thực hiện đến tháng 8/2017
Chưa triển khai
Là tuyến mới đưa vào quản lý

Giữ cấp
Nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IIIĐB
Nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IIIĐB
Nâng cấp đoạn từ Km16-Km30 đạt cấp IVĐB
Nâng cấpđoạn Trà Cổ - Mũi Ngọc đạt cấp IIIĐB
Chuyển thành đường đô thị
- Chuyển đoạn Cột đồng hồ - cầu Bang thành đường đô thị
- Nâng cấp đoạn còn lại đạt cấp II
Nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IIIMN
Xây dựng mới đoạn cửa khẩu Pắc Phong Sinh đến cửa
khẩu Hoành Mô đạt tiêu chuẩn cấp VMN
Xây dựng tuyến dài 60,879km đạt cấp VMN
Xây dựng mới 20,2km đạt cấp VMN
Xây mới 500km
Nâng cấp 1.000km

Là tuyến mới đưa vào quản lý
Hoàn thành
Chưa triển khai
Hoàn thành
Hoàn thành
Hoàn thành
- Đã chuyển thành đường đô thị
- Chưa triển khai
Là tuyến mới đưa vào quản lý
Đã nâng cấp và chuyển thành QL.18B
Đã thực hiện và chuyển thành QL.18C
Đã thực hiện theo quy hoạch
Đang triển khai
Xây mới: 350km
Nâng cấp 800km

Xây mới Đường nam Uông Bí

Chưa triển khai

Xây mới Đường nối QL.18 – KCN cảng biển Hải Hà

Đã hoàn thành

Xây mới Đường Chợ Rộc – Đò Lá – Tiền Phong

Đang triển khai đoạn Phong Hải-Tiền Phong.

Xây mới Đường nối khu du lịch – khu kinh tế - khu đô thị

Chưa triển khai, một số đoạn sẽ nhập vào cao tốc Vân
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VI

Hạng mục
– khu kinh tế - khu đô
thị
Cầu ra Biên Giới

Quy hoạch đến năm 2020
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Rà soát tình tình thực hiện đến tháng 8/2017
Đồn-Móng Cái.

1

Cầu Bắc Luân II

Xây mới Cầu Bắc Luân II

2
B
1
2
C

Cầu Hoành Mô
Đường sắt
Tuyến đường sắt
Ga đường sắt
Đường biển

Xây mới Cầu Hoành Mô

Cơ bản hoàn thành phần cầu, phần đường dẫn dự kiến
hoàn thành trong năm 2017.
Đã khởi công xây dựng đầu năm 2017.

Hoàn thiện tuyến Yên Viên – Phả Lại – Hạ Long – Cái Lân
Xây dựng ga Cái Lân, nâng cấp các ga Gạ Long,...

5,6km đoạn Cái Lân – Hạ Long
Hoàn thành xây dựng ga Cái Lân, nâng cấp ga Hạ Long

1

Khu bến Hòn Gai

2
3
4

Khu bến Cẩm Phả
Bến cảng Hải Hà
Bến cảng Vạn Gia
Bến cảng Vạn Hoa –
Mũi Chùa
Đường thủy nội địa

- Xây dựng mới 3 khu bến (2,3,4)
- Di dời cảng B12
Phát triển khu bến chuyên dùng
Xây dựng mới cảng biển Hải Hà
Xây dựng bến tổng hợp và bến container
Bến cảng Vạn Hoa: QH là bến cảng tổng hợp; Bến cảng
Mũi Chùa: QH là cảng chuyên dùng phục vụ công nghiệp

Hoàn thành xây dựng 3 khu bến
Chưa di dời bến B12
Chưa triển khai
Chưa triển khai
Chưa triển khai

5
D

Luồng tuyến do TW quản lý: cải tạo nâng cấp 12 luồng
tuyến đạt cấp II-I
Đưa vào quản lý 5 luồng tuyến mới đạt cấp IV-VI
2
Cảng bến ĐTNĐ
Cải tạo, nâng cấp hệ thống cảng TNĐ
Xây dựng CHK Quảng Ninh
E
Hàng không
Nguồn: Rà soát của Đơn vị tư vấn tháng 8/2017
1

Luồng tuyến ĐTNĐ

Chưa triển khai

Đã thực hiện 9/12 luồng
Đã hoàn thành
Đang thực hiện
Đang triển khai
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1.3.5.2. Đề xuất cập nhật, bổ sung quy hoạch
Tổng hợp định hướng điều chỉnh, bổ sung các nội dung chính của Quy
hoạch:
Bảng 1.3-24: Định hướng điều chỉnh và bổ sung các nội dung chính của
Quy hoạch
TT

Nội dung

Theo quyết định số
2738/QĐ-UBND

Định hướng điều chỉnh bổ sung

A

Đường bộ

I

Vận tải

1

Hành lang vận tải

Đã đề cập nhưng
chưa rõ

Quy hoạch theo các hành lang, vành
đai kinh tế

2

Vận tải hàng hóa

Đã đề cập nhưng
chưa rõ

Làm rõ trong quy hoạch

3

Vận tải hành khách
đường bộ (liên tỉnh, xe
buýt,..) đường thủy
nội địa

Đã đề cập nhưng
chưa rõ

Làm rõ trong quy hoạch, cập nhật
theo các Quy hoạch của quốc gia,
địa phương.

II
1

KCHT đường bộ
Cao tốc

-

Đường cao tốc Hạ
Long-Móng Cái

Đã đề cập

Rà soát điều chỉnh theo Dự thảo
“Điều chỉnh quy hoạch đường cao
tốc Việt Nam”

Đã đề cập

- Cập nhật các đường mới;
- Rà soát theo Quyết định 356/QĐTTg;

Chưa đề cập

Bổ sung quy hoạch

2

Đường quốc lộ

3

Đường tỉnh

-

ĐT.338

-

ĐT.340, ĐT.341,
ĐT.328, Đường 188

-

ĐT.330B, ĐT.331B

-

Các đường hiện trạng
còn lại

-

Đường tỉnh quy hoạch
mới

-

Giao thông nông thôn

4

Giao thông tĩnh

Chuyển thành QL.18B, QL.18C,
QL.279, QL17B
Chưa đề cập

Tuyến mới hình thành, bổ sung vào
quy hoạch

Đã đề cập

Rà soát đưa vào cấp phù hợp với
quy hoạch xây dựng vùng tỉnh
Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2050 và ngoài 2050 và các
quy hoạch có liên quan.
Nghiên cứu Quy hoạch tại khu vực
huyện Hoành Bồ, Đông Triều, Tp
Uông Bí

Đã đề cập

Cập nhật theo Chương trình MTQG
về phát triển GTNT mới
Tiếp tục triển khai theo quy hoạch
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Định hướng điều chỉnh bổ sung

-

Bến xe khách

Đã đề cập

Kế thừa, điều chỉnh, bổ sung theo
nhu cầu thực tế

-

Bãi đỗ xe

Đã đề cập

Kế thừa, cập nhật, chi tiết các bến

5

Tram dừng nghỉ quốc
lộ, cao tốc

Đã đề cập, chưa đầy
đủ

Bổ sung QH trạm dừng nghỉ trên
quốc lộ theo QĐ2753/QĐBGTVT và
các dự án BT, BOT cao tốc

Đã đề cập

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo
Quy hoạch vùng tỉnh, chiến lược
quốc gia…

B

Đường sắt

C

Đường thủy nội địa

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo
Quy hoạch vùng tỉnh, chiến lược
quốc gia…

-

Cảng TNĐ

Đã đề cập

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo
quy hoạch chi tiết cảng thủy phía
Bắc (Quyết định số 1112/QĐBGTVT); quy hoạch ĐTNĐ trên địa
bàn tỉnh.

-

Luồng tuyến

Đã đề cập

Rà soát, điểu chỉnh, bổ sung theo
nhu cầu

D

Cảng biển

Đã đề cập

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy
hoạch đường biển (Quyết định số
1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014); Quy
hoạch chi tiết nhóm cảng số 1 (QĐ)
2367/QĐ-BGTVT).

-

Cảng biển

-

Luồng tuyến

Đã đề cập

Rà soát, điểu chỉnh, bổ sung theo
Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển
số 1 (QĐ 2367/QĐ-BGTVT)

-

cảng cạn ICD

Chưa đề cập

Bổ sung quy hoạch

E

Hàng không

Đã đề cập

Điều chỉnh tiến độ quy hoạch theo
thực tế

F

Nhu cầu sử dụng quỹ
đất

Đã đề cập

G

Danh mục dự án ưu
tiên đầu tư

Đã đề cập

H

Giải pháp, chính
sách thực hiện

Đã đề cập

Cập nhật, điều chỉnh
Cập nhật, điều chỉnh
Cập nhật, điều chỉnh

Nguồn: Rà soát của Đơn vị tư vấn tháng 8/2017
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PHẦN II
DỰ BÁO NHU CẦU VẬN TẢI TỈNH QUẢNG NINH
ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
2.1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội
2.1.1. Quan điểm phát triển
- Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030 phù hơp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy
hoạch tồng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng và vùng
KTTĐ Bắc Bộ, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Xây dựng Quảng
Ninh là cực tăng trưởng, là cửa ngõ hợp tác kinh tế quốc tế, là nguồn cung cấp
nguyên liệu và năng lượng của quốc gia.
- Phát triển kinh tế - xã hội bền vững phù hợp với các mục tiêu của chiến
lược tăng trưởng xanh của Việt Nam. Cơ cấu nền kinh tế từng bước dịch chuyển
từ các hoạt động “nâu” sang “xanh”, ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ và các
ngành công nghiệp phi khai khoáng, đồng thời đảm bảo hoạt động khai thác than
được sạch hơn và bền vững hơn.
- Phát triển kinh tế - xã hội dựa trên nội lực là chính kết hợp với nguồn lực
từ bên ngoài tạo nên bước đột phá trên cơ sở phát huy hiệu quả các lợi thế so
sánh, tiềm năng đặc biệt, cơ hội nổi trội như tài nguyên thiên nhiên, văn hóa độc
đáo và đa dạng của Quảng Ninh. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là
nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm
đáp ứng nhu cầu phát triển và làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- Phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách
giàu nghèo, nâng cao mức sống của người dân, đảm bảo phát triển và công bằng
xã hội giữa các tầng lớp nhân dân, giữa khu vực nông thôn với thành thị và giữa
các địa phương trong tỉnh.
- Chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế, nắm bắt các điều kiện thuận lợi,
khắc phục các tác động tiêu cực của các xu thế kinh tế quốc tế và khu vực; bảo
đảm đường biên giới ổn định, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển với Trung
Quốc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm vững chắc
quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới trên bộ, trên biển;
giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao vị thế của
Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030).
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2.1.2. Mục tiêu phát triển
1. Mục tiêu tổng quát
Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu
kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực,
một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã
hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
nhân dân, giảm nghèo bền vững; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh;
giữ vững chủ quyền biên giới; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội; bảo vệ và cải thiện rõ rệt môi trường sinh thái; gìn giữ và phát huy bản sắc
văn hoá, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; bảo tồn và phát huy bền vững các
giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh
thắng, di tích lịch sử.
(Nguồn: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm
kỳ 2015-2020).
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020
a) Về phát triển kinh tế:
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11-12%/năm;
- Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2020 đạt
7.000-8.000 USD;
- Cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2020: Dịch vụ 48-49%; Công nghiệp - xây
dựng 47-48%; Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 3-5%;
- Thu ngân sách nội địa tăng tối thiểu 10%/năm, thu xuất nhập khẩu phấn
đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao;
- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 3-5%/năm;
- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn bình quân tăng trên 10%/năm;
- Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 15-16%/năm.
 Về phát triển xã hội:
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 84-89%;
- Số bác sĩ/1 vạn dân đạt trên 12 bác sĩ;
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%;
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%/năm (theo tiêu chí mới).
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(Nguồn: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm
kỳ 2015-2020).
2.1.3. Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực
a) Phát triển thương mại – dịch vụ - du lịch:
Phát triển nhanh thương mại, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ du lịch, đưa
Quảng Ninh trở thành cửa ngõ hợp tác kinh tế quốc tế nhất là với Trung Quốc, là
một trong những đầu tàu kinh tế thúc đẩy sự phát triển của các tỉnh phía Bắc và
cả nước.
Về du lịch: phát triển một cách toàn diện, có trọng tâm trọng điểm, trên cơ
sở các tài sản vốn có như các di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới, văn hóa riêng
của tỉnh; bảo tồn các di sản thiên nhiên và văn hóa của Quảng Ninh, thúc đẩy
các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là tại Vịnh Hạ Long; khu di tích danh
thắng tại Yên Tử... Phấn đấu đến năm 2020, du lịch là một trong những nguồn
tăng trưởng kinh tế chính của Quảng Ninh với lượng du khách đạt khoảng 10,5
triệu lượt người.
Về thương mại: phát triển trên cơ sở tận dụng thế mạnh hiện có của tỉnh,
tạo ra tác động tích cực tới hoạt động sản xuất và cung cấp thêm nhiều dịch vụ
cho xã hội; có sự tham gia của nhiều ngành kinh tế để các ngành phát huy và bổ
trợ lẫn nhau; phát triển theo định hướng đô thị hóa bằng cách dần dần nâng cao
hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các hoạt động thương mại, bảo vệ môi
trường và củng cố hệ thống phúc lợi xã hội tổng thể.
Chú trọng phát triển hoạt động xuất khẩu kết hợp với phát triển thị trường
nội địa tại các khu vực nông thôn, đô thị, miền núi và hải đảo. Đầu tư cơ sở hạ
tầng thương mại để nâng cao tính cạnh tranh; đẩy mạnh phát triển dịch vụ kho
vận; phấn đấu đến năm 2020, ngành vận tải và logistics đóng góp vào GDP lên
11 - 12%.
b) Định hướng phát triển công nghiệp – xây dựng
Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành động lực tăng trưởng
chính trong giai đoạn tới; phấn đấu đến năm 2020, giá trị tăng thêm ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 14%/năm.
Khai thác than bền vững, đảm bảo hoạt động khai thác phù hợp với mục
tiêu phát triển du lịch và chất lượng sống. Tập trung nghiên cứu công nghệ khai
thác tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, tận thu tối đa nguồn tài
nguyên, cải thiện điều kiện cho người lao động; chú trọng giải quyết môi trường.
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Phấn đấu tăng trưởng giá trị gia tăng ngành than là 3,1%/năm giai đoạn 2015 –
2020.
Phấn đấu giá trị gia tăng ngành điện tăng trưởng với tốc độ 22,1%/năm
trong giai đoạn 2015 – 2020. Tiếp tục duy trì phát triển các tiểu ngành như: Khai
thác khoáng sản phi kim loại (vật liệu xây dựng); gốm sứ và hàng thủ công mỹ
nghệ, đặc biệt để hỗ trợ ngành du lịch; ngành sản xuất vật liệu xây dựng và
ngành cơ khí. Tỷ lệ tăng trưởng ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở mức
10%/năm tới năm 2020.
c) Định hướng phát triển nông- lâm- ngư nghiệp
Về nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập
trung, đa dạng hóa sản phẩm nhằm phục vụ hỗ trợ cho ngành du lịch thông qua
các mặt hàng nông sản, ẩm thực… đa dạng hóa cơ cấu kinh tế nông thôn.
Về lâm nghiệp: Hình thành 2 vùng sản xuất lâm nghiệp: vùng cây nguyên
liệu gỗ cho chế biến phục vụ xuất khẩu, cung cấp gỗ mỏ cho ngành than, gỗ xây
dựng; vùng cây lâm nghiệp đặc sản phục vụ xuất khẩu (quế, hồi, thông nhựa).
Phấn đấu đến năm 2020, độ che phủ rừng trên toàn tỉnh đạt khoảng 55%. Kết
hợp giữa phát triển kinh tế rừng với mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Về thủy sản: Phát triển toàn diện và bền vững trên tất cả các lĩnh vực đánh
bắt, nuôi trồng và chế biến, nhất là công nghiệp chế biến phục vụ xuất khẩu đối
với những mặt hàng chất lượng cao. Đảm bảo bảo vệ môi trường vùng biển và
ven biển, đặc biệt là môi trường cho các hoạt động du lịch.
d) Định hướng phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh
- Về đường bộ: Đầu tư xây dựng các tuyến đường huyết mạch để kết nối
nội tỉnh cũng như với các địa phương khác trong cả nước và quốc tế phù hợp với
khả năng cân đối nguồn lực trong từng giai đoạn gồm: đường nối Hạ Long với
cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (còn gọi là đường Hạ Long – Hải Phòng); cao tốc
Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái; nâng cấp Quốc lộ 18; xây dựng cao tốc Nội
Bài – Hạ Long; nâng cấp quốc lộ 4B.
Hoàn thành tuyến đường từ khu công nghiệp Việt Hưng đến cảng Cái Lân;
nâng cấp mạng lưới đường tỉnh để phát triển đồng bộ hệ thống giao thông công
cộng, trong đó tập trung ưu tiên phát triển tuyến nối Hòn Gai, Bãi Cháy và Tuần
Châu; tuyến nối Hạ Long với Yên Tử với Cửa Ông – Cẩm Phả, nối dài tới Đông
Triều để trở thành “Tuyến đường lịch sử” nhằm khai thác hệ thống di tích lịch
sử từ thời nhà Trần.
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- Về đường sắt: Ưu tiên đầu tư tuyến đường sắt Hà Nội – Cái Lân, chuẩn bị
các điều kiện để xây dựng các tuyến Hạ Long –Móng Cái, Uông Bí – Lạch
Huyện và Lạng Sơn – Mũi Chùa vào giai đoạn đến năm 2030.
- Về đường biển: Đẩy mạnh phát triển dịch vụ cảng biển tại cảng Cái Lân
đồng thời quản lý các tác động về mặt môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động
của cảng hiện tại và nghiên cứu phát triển mở rộng đến năm 2020 phù hợp với
yêu cầu thực tế; nghiên cứu đánh giá phương án chuyển đổi cảng Cẩm Phả thành
cảng tổng hợp để tận dụng công suất dư thừa (do điều chỉnh hoạt động xuất khẩu
than), nghiên cứu phát triển cảng nước sâu tại khu vực Hòn Nét, Con Ong; phát
triển cảng Tiền Phong để kết nối khai thác hiệu quả cảng Lạch Huyện – Hải
Phòng và phục vụ khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc khi có đủ điều kiện đồng thời
tranh thủ cơ hội từ hoạt động thương mại và dịch vụ cảng biển của tổ hợp cảng
Lạch Huyện – Tiền Phong; phát triển cảng Hải Hà khi các điều kiện về thị
trường, quy mô sản xuất và các điều kiện kết nối thương mại được bảo đảm;
phát triển cảng Hòn Gai thành cảng khách du lịch quốc tế.
- Về hàng không: Đầu tư xây dựng sân bay Vân Đồn theo quy hoạch và
được tiếp tục mở rộng đến trước năm 2030.
(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh đến
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030).
49. Dự báo nhu cầu giao thông vận tải đến năm 2020, 2030

2.2.1. Phương pháp và cơ sở dự báo


Cơ sở khoa học dự báo nhu cầu vận tải:
- Hiện trạng, định hướng phát triển KT-XH của tỉnh, vùng và cả nước;
- Hiện trạng, định hướng phát triển GTVT của tỉnh, vùng và cả nước;

- Chiến lược, quy hoạch; điều chỉnh chiến lược, quy hoạch GTVT vùng và
cả nước;
- Nghiên cứu toàn diện về phát triển bền vững hệ thống GTVT Việt Nam
(VITRANSS2).


Phương pháp dự báo:

Có thể dự báo nhu cầu vận tải bằng một số phương pháp: Kịch bản phát
triển kinh tế xã hội, ngoại suy, mô phỏng, phương pháp tương tự, phương pháp
chuyên gia v.v.. Để phù hợp với điều kiện của tỉnh, cần sử dụng phối hợp giữa
phương pháp ngoại suy và phương pháp kịch bản kinh tế xã hội trên cơ sở phân
bổ luồng hàng tối ưu giữa các phương thức vận tải.
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Phương pháp ngoại suy:

Phương pháp ngoại suy có rất nhiều mô hình. Nhưng hiện nay các nước
trên thế giới thường sử dụng phương pháp ngoại suy với mô hình đàn hồi (hay
gọi tắt là phương pháp mô hình đàn hồi) và phương pháp hồi quy đa nhân tố.
Phương pháp này được sử dụng để dự báo tổng khối lượng vận tải.


Phương pháp mô hình đàn hồi:

Bản chất của phương pháp này là: Xác lập được hàm tương quan của khối
lượng vận tải và tổng sản phẩm nội địa (GDP) – cụ thể là xét mối tương quan
giữa tốc độ tăng trưởng của khối lượng vận tải và tốc độ tăng trưởng của GDP ở
một thời điểm (ti) nào đó:
y t– y t – 1

yt
Vvt (%)
E(t) =  =  Vvt = E(t)*VGDP
x t– x t – 1
VGDP (%)

xt
Trong đó:
yt, yt – 1 là khối lượng vận tải ở năm t và t-1
xt, xt – 1 là giá trị của GDP ở năm t và t-1
E(t) là hệ số đàn hồi
Vvt : Tốc độ tăng trưởng khối lượng vận tải
VGDP : Tốc độ tăng trưởng của GDP
Sau khi xây dựng được hàm tương quan: E(t) = F (yt, xt), có thể xác định
được giá trị của hệ số đàn hồi E(t) tại bất kỳ thời điểm nào đó (ví dụ như
E(2015), E(2020), E(2030)...).
Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia (trong đó có các chỉ
tiêu kinh tế tổng hợp) chúng ta có được tốc độ tăng của GDP (VGDP) của từng
thời điểm của tương lai (VGDP (2020), VGDP (2030)).
Căn cứ vào hệ số đàn hồi E(t) và tốc độ tăng trưởng GDP chúng ta có thể
xác định được tốc độ tăng trưởng của khối lượng vận tải ở các thời điểm trong
tương lai (Vvt tại các năm quy hoạch).
Khi biết được luồng hàng hiện tại và tốc độ tăng trưởng của nó trong tương
lai, dự báo được luồng hàng, luồng khách yêu cầu vận chuyển trên mạng lưới
giao thông trong tương lai.
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Phương pháp hồi quy đa nhân tố :
Hàm hồi quy có dạng :
Yi = ao + a1 x1i + a2 x2i
Trong đó:
Yi là khối lượng vận tải ở năm i.
x1i là giá trị GDP công nghiệp ở năm i.
x2i là giá trị GDP các ngành khác ở năm i.
ao, a1, a2 là hệ số tương quan.



Phương pháp theo kịch bản phát triển kinh tế:

Phương pháp dự báo này dựa trên các nhân tố, các mối quan hệ rằng buộc,
các chuyên gia sẽ đánh giá, phân tích và đưa ra những kịch bản phát triển khác
nhau, từ đó cùng lập luận, đánh giá, đi đến kết luận một, hai hay ba kịch bản
phát triển. Mô hình này chủ yếu là tốc độ tăng trưởng kinh tế chung (GDP) hoặc
tốc độ phát triển của một ngành nghề nào đó.


Phương pháp xu thế (thông qua các năm trong quá khứ)

Phương pháp dự báo này được tiến hành trên cơ sở giả định rằng quy luật
đã phát hiện trong quá khứ và hiện tại được duy trì trong tương lai để dự báo.
Các quy luật này được xác định nhờ phân tích chuỗi thời gian và sử dụng để suy
diễn với cùng bản chất trong tương lai. Mô hình này chủ yếu dùng để tính tốc độ
tăng trưởng trong một giai đoạn hoặc một năm, thường được dự báo cho tương
lai gần (khoảng 5 năm).


Kết hợp phương pháp kịch bản và xu thế

Phương pháp dự báo này dựa trên cả ba mô hình trên, Trước hết là tập hợp
chuỗi số liệu trong quá khứ của hai nhân tố trở lên. Từ đó xây dựng mô hình
tương quan để dự báo ước lượng trong tương lai, sau đó kiểm tra tính đúng đắn
của mô hình (sai số trong khoảng ± 10%) sau đó điều chỉnh các nhân tố để đạt
được mô hình chính xác nhất. Sau đó kết hợp với các kịch bản phát triển của
một nhân tố (thường là GDP) để đưa ra các kịch bản phát triển các nhân tố khác
trong tương lai.


Đề xuất lựa chọn phương pháp dự báo

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh và chuỗi số
liệu thống kê về tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP), nhóm nghiên cứu lựa chọn
phương pháp kịch bản và xu thế để dự báo tốc độ tăng trưởng GDP cho giai
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đoạn 2015-2020, 2021-2030, kết hợp với chuỗi số liệu thống kê khối lượng hàng
hóa và hành khách vận chuyển và luân chuyển, căn cứ vào chuỗi số liệu thống
kê của GDP các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ để xây dựng hàm
quan hệ giữa hai chỉ tiêu này, căn cứ vào tốc độ tăng trưởng của GDP theo kịch
bản để dự báo khối lượng vận chuyển và luân chuyển của hàng hóa và hành
khách.
2.2.2. Các điểm phát sinh thu hút chính đến năm 2020, 2030
a) Khu kinh tế:
- Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái: Phát triển thành khu vực kinh tế cửa ngõ
giữa Trung Quốc-ASEAN cho các hoạt động về thương mại, du lịch và sản xuất.
Phát triển các dịch vụ du lịch phục vụ đối tượng du khách qua cửa khẩu với
Trung Quốc như khu vui chơi giải trí, ẩm thực, trung tâm mua bán...; đầu tư các
điểm du lịch đáp ứng nhu cầu của gia đình để khai thác du khách Trung Quốc từ
các khu vực gần biên giới; đầu mối giao thông Trung Quốc-ASEAN gồm các
cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính, điểm thông quan (bao gồm cả khu vực Km3Km4 Hải Yên).
- Khu kinh tế Vân Đồn: Xây dựng phát triển trở thành khu kinh tế đặc biệt
với bộ máy tổ chức hành chính phù hợp; là khu vực phát triển năng động, văn
minh, hiện đại; là trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển – đảo
cao cấp, dịch vụ tổng hợp cao cấp về tài chính, ngân hàng, viễn thông; là một
cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo thế đan xen lợi ích góp phần bảo đảm vững
chắc về quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn
vẹn lãnh thổ.
b) Khu công nghiệp, cụm công nghiệp:
 Khu công nghiệp: Tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển 11khu công
nghiệp gồm:
Bảng 2.2-1: Tổng hợp các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, 2030
TT

Tên

Địa điểm

Tổng diện
tích (ha)

1

KCN Cái Lân

Phường Giếng Đáy,
Bãi Cháy – TP Hạ
Long

2

KCN Việt Hưng

Xã Việt Hưng, TP Hạ
Long

301

3

KCN Hải Yên

Phường Hải Yên, TP

182,4

390,7

Ghi chú
Theo Quyết định
2969/QĐ-UBND
ngày 14/9/2016
Quyết định số
330/QĐ-UBND ngày
26/01/2007
Quyết định số
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Địa điểm
Móng Cái

Tên

Tổng diện
tích (ha)

4

KCN Đông Mai

Phường Đông Mai, TX
Quảng Yên

160

5

KCN Hoành Bồ

Xã Lê Lợi, huyện
Hoành Bồ

681

6

KCN Phương Nam

Phường Phương Nam,
TP Uông Bí

709,01

7

KCN-Cảng biển Hải Hà

Huyện Hải Hà

4.988

TX. Quảng Yên

1.500

KCN dịch vụ Nam Tiền
Phong
Khu công nghiệp Quán
Triều
Khu công nghiệp Tiên
Yên
Khu công nghiệp phụ
trợ ngành than
TỔNG

8
9
10
11

Huyện Đông Triều

150

Huyện Tiên Yên

150

TP. Cẩm Phả

400

BCTH

Ghi chú
1280/QĐ-UBND
ngày 04/6/2012
Quyết định số
1153/QĐ-UBND
ngày 17/4/2008
Quyết định số
2360/QĐ-UBND
ngày 09/8/2010
Quyết định số
1144/QĐ-UBND
ngày 22/4/2010
Quyết định số
236/QĐ-UBND ngày
6/02/2012

9.612,11

 Cụm công nghiệp:
Các cụm công nghiệp quy hoạch mới và mở rộng đến năm 2020 gồm 19
cụm công nghiệp, cụ thể dưới bảng sau:
Bảng 2.2-1: Tổng hợp các cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, 2030

TT

Tên

Địa điểm

Tính chất

I. Thị xã Đông Triều
Cụm công
Phường Kim Sơn, Cơ khí, sản xuất
1
nghiệp Kim Sen TX. Đông Triều VLXD, …
Sản xuất VLXD,
Cụm công
Xã Tràng An, TX.
2
tiểu thủ công
nghiệp Tràng An Đông Triều
nghiệp …
Công nghiệp chế
Cụm công
Xã An Sinh, TX.
3
biến nông, lâm
nghiệp An Sinh Đông Triều
sản …

Giai đoạn
quy hoạch (ha)
Tổng diện
Giai đoạn tích (ha)
Đến năm
20212020
2030
70,78
100,00
170,78
70,78

-

70,78

-

50,00

50,00

-

50,00

50,00
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TT

Tên

II. TP. Uông Bí
Cụm công
nghiệp liên
4 phường Phương
Đông – Phương
Nam

Địa điểm

Tính chất

Phường Phương
Cơ khí và sản
Đông & phường
xuất VLXD, chế
Phương Nam, TP.
biến lâm sản …
Uông Bí

Cơ khí, chế biến
Cụm công
Phường Bắc Sơn,
5
và sản xuất
nghiệp Bắc Sơn TP. Uông Bí
VLXD …
III. Huyện Hoành Bồ
Chế biến nông,
Cụm công
Xã Thống Nhất, lâm sản; cơ khí
6 nghiệp Hoành
huyện Hoành Bồ và sản xuất
Bồ
VLXD …
IV. TP. Hạ Long
Cơ khí lắp ráp,
sửa chữa thiết
Cụm công
Phường Hà
bị; sản xuất
Khánh, TP. Hạ
7 nghiệp Hà
VLXD; chế biến
Khánh
Long
nông, lâm sản
…
V. TP. Cẩm Phả
Sản xuất VLXD;
chế biến lâm
Cụm công
Phường Quang
sản; tiểu thủ
8 nghiệp Quang Hanh, TP. Cẩm
công nghiệp; cơ
Hanh
Phả
khí, sửa chữa
thiết bị …
Cụm công
Cơ khí, sửa chữa
Xã Dương Huy
máy móc thiết bị
9 nghiệp Dương
TP. Cẩm Phả
Huy
…
CCN Cẩm Thịnh Phường Cẩm
Cơ khí, sửa chữa
Thịnh, TP. Cẩm
10 (CCN phụ trợ
….
của ngành than) Phả
VI. Huyện Ba Chẽ
Sản xuất VLXD;
chế biến nông,
Cụm công
Xã Nam Sơn,
11
lâm sản; sửa
nghiệp Nam Sơn huyện Ba Chẽ
chữa cơ khí…
12

Cụm công
nghiệp Đạp

Xã Đạp Thanh,
huyện Ba Chẽ

Sản xuất VLXD;
chế biến nông,

BCTH

Giai đoạn
quy hoạch (ha)
Tổng diện
Giai đoạn tích (ha)
Đến năm
20212020
2030
25,00
71,00
96,00

25,00

50,00

75,00

-

21,00

21,00

55,36

19,60

74,96

55,36

19,60

74,96

47,54

2,50

50,04

47,54

2,50

50,04

49,50

95,00

144,50

29,50

20,00

49,50

10,00

35,00

45,00

10,00

40,00

50,00

47,55

50,00

97,55

47,55

-

47,55

50,00

50,00
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TT

Tên

Địa điểm

Tính chất

VII. Huyện Bình liêu

Cụm công
14 nghiệp thị trấn
Bình Liêu

Sản xuất VLXD;
Xã Đồng Tâm,
chế biến nông,
huyện Bình Liêu lâm sản; sửa
chữa cơ khí…
Sản xuất VLXD;
Thị trấn Bình
chế biến nông,
Liêu, huyện Bình
lâm sản; sửa
Liêu
chữa cơ khí…

VIII. Huyện Đầm Hà
Cụm công
15 nghiệp Đông
Đầm Hà

Xã Tân Bình,
huyện Đầm Hà

Cụm công
Xã Dực Yên,
16 nghiệp Tây Đầm
huyện Đầm Hà
Hà

Sản xuất VLXD;
chế biến nông,
lâm sản; sửa
chữa cơ khí…
Sản xuất VLXD;
chế biến nông,
lâm sản; sửa
chữa cơ khí…

IX. Huyện Hải Hà
Cụm công
17 nghiệp Quảng
Đức

Giai đoạn
quy hoạch (ha)
Tổng diện
Giai đoạn tích (ha)
Đến năm
20212020
2030

lâm sản; sửa
chữa cơ khí…

Thanh

Cụm công
13 nghiệp Đồng
Tâm

BCTH

Xã Quảng Đức,
huyện Hải Hà

Sản xuất VLXD;
chế biến nông,
lâm sản; sửa
chữa cơ khí…

10,00

32,50

42,50

10,00

25,00

35,00

-

7,50

7,50

10,00

60,00

70,00

10,00

10,00

20,00

-

50,00

50,00

10,00

60,00

70,00

10,00

10,00

20,00

X. TP. Móng Cái
20,00
30,00
50,00
Cụm công
Chế biến nông,
Xã Hải Tiến, TP.
lâm sản; sửa
18 nghiệp Tây
20,00
30,00
50,00
Móng Cái
Móng Cái
chữa cơ khí …
XI. Thị xã Quảng Yên
10,00
6,00
16,00
Công nghiệp,
tiểu thủ công
Cụm công
Phường Đông
Mai, TX.Quảng nghiệp, chế biến
19 nghiệp Đông
10,00
6,00
16,00
nông, lâm, thủy
Mai
Yên
sản…
Tổng cộng
355,73
486,60
842,33
Nguồn: Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020 và định hướng đến 2030.
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c) Khu đô thị:
Đến năm 2030 hệ thống đô thị tỉnh Quảng Ninh có 16 đô thị, trong đó có
05 thành phố trực thuộc tỉnh, gồm 02 đô thị loại I (TP. Hạ Long, TP. Móng Cái),
02 đô thị loại II (TP. Cầm Phả, TP.Uông Bí, TP. Quảng Yên); 02 đô thị loại II
khác gồm TX. Vân Đồn, TX. Đông Triều; 02 đô thị loại III gồm TX. Hải Hà,
TX. Tiên Yên; 05 đô thị loại IV gồm các thị trấn: Trới, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba
Chẽ, Cô Tô; 02 đô thị loại V gồm thị trấn Hoành Mô-Đồng Văn, thị trấn Bắc
Phong Sinh.
(Nguồn: Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2050 và ngoài 2050).
d) Vùng du lịch:
Phát triển không gian du lịch theo 04vùng du lịch trọng điểm gồm: Vùng
du lịch Hạ Long (tương ứng với tiểu vùng đô thị Hạ Long); Vùng du lịch biên
giới (tương ứng với tiểu vùng các khu kinh tế cửa khẩu với Trung Quốc), không
gian chung gồm có thành phố Móng Cái, huyện Hải Hà, huyện Đầm Hà, huyện
Bình Liêu, kết nối với huyện Tiên Yên, huyện Ba Chẽ; Vùng du lịch văn hóa –
lịch sử - tâm linh (tương ứng với tiểu vùng phía Tây), không gian chung gồm có
thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên và huyện Đông Triều; Vùng du lịch Vân
Đồn – Cô Tô (tương ứng với tiểu vùng khu kinh tế Vân Đồn và huyện đảo Cô
Tô, không gian chính gồm có huyện Vân Đồn và huyện Cô Tô, ngoài ra còn có
thêm không gian thành phố Cẩm Phả.
Định hướng mở rộng không gian du lịch Hạ Long gắn với Vân Đồn – Vịnh
Bái Tử Long và các vùng phụ cận, đồng thời phát triển các không gian du lịch
mới ở Hải Hà, Cô Tô, Cẩm Phả, Hoành Bồ, Tiên Yên, Bình Liêu...
(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050).
2.2.3. Dự báo nhu cầu vận tải hành khách
Dự báo nhu cầu vận tải trong những năm sắp tới có ý nghĩa quan trọng
trong việc quy hoạch phát triển GTVT. Có khá nhiều phương pháp dự báo khác
nhau, mỗi phương pháp đều có các ưu nhược điểm và những yếu tố ảnh hưởng
(như dân số, GRDP tỉnh, GRDP bình quân đầu người, giá trị sản xuất …) nhất
định.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm đã nghiên cứu trong nhiều năm thì đối với
khối lượng vận tải hành khách cho nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển
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GTVT trên địa bàn một tỉnh thì áp dụng mô hình tính toán dựa trên mối quan hệ
tương quan giữa tốc độ tăng trưởng vận tải hành khách, dân số và GRDP của
khu vực là cho kết quả đáng tin cậy hơn cả.
Căn cứ vào chuỗi số liệu vận tải hành khách, GRDP bình quân đầu người
tương ứng của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2005 – 2016, nhóm nghiên cứu tiến
hành xây dựng hàm hồi quy 2 biến để dự báo nhu cầu vận tải hành khách trong
tương lai của tỉnh Quảng Ninh có dạng như sau:
Y = (Ax + B)*k
Trong đó :
Y : nhu cầu vận chuyển/luân chuyển hành khách
X : GRDP bình quân/ người
A, B là các hằng số cần tìm
k : Hệ số điều chỉnh theo giai đoạn
Bảng 2.2-2: Khối lượng vận chuyển hành khách tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2005 – 2016
Năm

GRDP ss2010
(tỷ đồng)

Dân số
(nghìn người)

Hành khách
vận chuyển
(nghìn người)

Hành khách
luân chuyển
(nghìn người.km)

2005

27.683

1.096,1

10.693

939.648

2006

31.496

1.109,3

12.300

1.101.195

2007

35.640

1.122,5

14.673

1.310.155

2008

40.208

1.135,1

17.851

1.585.540

2009

44.577

1.146,6

22.090

1.929.200

2010

50.195

1.158,8

28.011

2.439.032

2011

55.615

1.173,0

35.302

3.157.463

2012

57.963

1.187,9

39.234

3.522.658

2013

61.934

1.202,9

43.360

3.906.123

2014

67.035

1.218,0

48.511

4.431.030

2015

72.285

1.235,5

55.934

5.125.339

2016

79.786

1.245,2

62.466

5.882.006

(Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Ninh, năm 2016)
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Bảng 2.2-3: Khối lượng vận chuyển hành khách tỉnh Quảng Ninh của các
phương thức vận tải giai đoạn 2010-2016
Đơn vị: Nghìn người
Năm
2010
2011

Đường bộ
23.297
29.447

Đường thủy nội địa
1.072
1.292

Đường biển
3.283
4.039

Đường sắt
359
524

2012

32.662

1.408

4.627

537

5.140
5.654
6.412
7.048

551
565
576
587

2013
36.126
1.543
2014
40.579
1.713
47.045
1.901
2015
2016
52.730
2.101
(Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Ninh, năm 2016)

Hình 2.2-1: Hàm hồi quy tăng trưởng vận tải hành khách
Căn cứ vào các hàm tính toán trên, nhóm nghiên cứu đã áp dụng vào số dự
báo GRDP và dân số trong tương lai để tính ra nhu cầu vận tải hành khách cụ
thể như sau:
Bảng 2.2-4. Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hành khách tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, 2030
GRDP
ss2010
(tỷ đồng)
142.982

Hành khách vận
chuyển (nghìn người)

Hành khách luân chuyển
(nghìn người.km)

2020

Dân số
(nghìn
người)
1.290

74.211

6.975.861

2030

1.396

273.480

125.487

12.046.759

Năm

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)

Trong đó, cơ cấu vận tải hành khách theo phương thức vận tải chính cụ
thể như sau:
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Bảng 2.2-5. Khối lượng vận tải hành khách theo phương thức vận tải đến
năm 2020, 2030

59.189

Đường thủy
nội địa
3.041

Đường
biển
8.358

95.426

5.115

17.267

Năm

Tổng

Đường bộ

2020

74.211

2030

125.487

Đơn vị: Nghìn người/năm
Hàng
Đường sắt
không
1.150
2.500
2.179

5.300

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)

Trong đó, nhóm nghiên cứu tiến hành dự báo khối lượng vận tải hành
khách của phương thức đường bộ, đường thủy nội địa và đường biển. Khối
lượng vận tải hành khách bằng đường sắt dự báo theo Điều chỉnh Chiến lược
phát triển đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, vận tải
hành khách bằng đường hàng không theo Quy hoạch Cảng hàng không Quảng
Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Từ đó, xác định được thị phần đảm nhận vận tải hành khách của các
phương thức vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020,
2030:
Bảng 2.2-6. Thị phần vận tải hành khách theo phương thức vận tải đến năm
2020, 2030
Đường thủy
Đường biển
Đường sắt
nội địa
2020
79,8%
4,1%
11,3%
1,5%
2030
76,04%
4,08%
13,76%
1,74%
(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)
Năm

Đường bộ

Biểu đồ cơ cấu KLVC hành khách năm 2020

Hàng không
3,4%
4,38%

Biểu đồ cơ cấu KLVC hành khách năm 2030
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Bảng 2.2-7. Kết quả dự báo khối lượng khách du lịch tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, 2030
Đơn vị: triệu lượt
Năm
2020
2030

Theo nguồn
quốc tịch
Khách
Khách
nội địa quốc tế
6,5
4
13
10

Theo khu vực
Hạ
Long
4,62
8,94

Vân
Đồn
3,71
7,41

Móng
Cái
0,70
1,28

Tổng
Uông Bí

Khác

0,84
1,28

0,63
4,09

10,5
23

(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)

2.2.4. Dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa
Căn cứ vào chuỗi số liệu vận tải hàng hóa, GRDP bình quân đầu người
của tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 – 2016, nhóm nghiên cứutiến hành xây dựng
hàm hồi quy 2 biến để dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa trong tương lai của tỉnh
Quảng Ninh có dạng như sau:
Y = (Ax + B)*k
Trong đó :
Y : Nhu cầu vận chuyển/luân chuyển hàng hóa
X : GRDP bình quân/người
A, B là các hằng số cần tìm
k : Hệ số điều chỉnh theo giai đoạn
Bảng 2.2-8: Khối lượng vận tải hàng hóa tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2005 – 2016
GRDP ss2010
Dân số
Hàng hóa vận chuyển
(tỷ đồng)
(nghìn người)
(nghìn tấn)
2005
27.683
1.096,1
9.862
2006
31.496
1.109,3
11.453
2007
35.640
1.122,5
13.563
2008
40.208
1.135,1
14.923
2009
44.577
1.146,6
16.622
2010
50.195
1.158,8
20.827
2011
55.615
1.173,0
27.002
2012
57.963
1.187,9
29.487
2013
61.934
1.202,9
32.499
2014
67.035
1.218,0
36.886
2015
72.285
1.235,5
42.137
2016
79.786
1.245,2
46.991
(Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Ninh, năm 2016)

Năm

Hàng hóa luân chuyển
(nghìn tấn.km)
1.054.936
1.170.536
1.311.000
1.578.000
1.929.000
2.458.062
3.184.450
3.426.625
3.795.585
4.294.429
4.944.052
5.677.221

80

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030

BCTH

Bảng 2.2-9: Khối lượng vận tải hàng hóa theo các phương thức vận tải
của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2016
Đơn vị: Nghìn tấn
Năm
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Đường bộ
14.355
18.619
19.602
21.758
24.816
28.139
31.724

Đường thủy nội địa
4.373
5.681
7.237
7.865
8.545
10.089
10.994

Đường biển
2.099
2.702
2.648
2.876
3.155
3.528
3.886

Đường sắt
469
344
353
361
370
381
387

(Nguồn: Niên giám thống kê Quảng Ninh,năm 2016)

Hình 2.2-2: Hàm hồi quy tăng trưởng vận tải hàng hóa

Căn cứ vào các hàm tính toán trên, nhóm nghiên cứu đã áp dụng vào số
dự báo GRDP và dân số trong tương lai để tính ra nhu cầu vận tải hàng hóa cụ
thể như sau:
Bảng 2.2-10. Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, 2030
Năm

Dân số
(nghìn người)

GRDP ss2010
(tỷ đồng)

Hàng hóa vận
chuyển (nghìn tấn)

Hàng hóa luân
chuyển (nghìn
tấn.km)

2020

1.290

142.982

71.707

8.533.155

2030

1.396

273.480

125.406

15.048.725

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)

Trong đó, dự báo lượng hàng hóa vận chuyển trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh theo cơ cấu hàng hóa nội tỉnh và thông qua như sau:
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Bảng 2.2-11: Dự báo thị phần vận tải hàng hóa thông qua địa bàn tỉnh
Quảng Ninh đến năm 2020, 2030
Thị phần

Hàng hóa
thông qua
(triệu tấn)

Thị phần

57,33

79,9%

14,38

20,1%

97,06

77,4%

57,33

79,9%

Năm

Hàng hóa nội tỉnh
(triệu tấn)

2020
2030

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)

Bảng 2.2-12. Khối lượng vận tải hàng hóa theo phương thứcvận tải
đến năm 2020, 2030
Đơn vị: Nghìn tấn
Năm

Tổng

Đường bộ

Đường
thủy nội
địa

Đường
biển

Đường sắt

Hàng
không

2020

71.707

36.684

28.499

5.344

1.170

10

2030

125.407

59.049

55.211

9.287

1.830

30

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)

Trong đó, nhóm nghiên cứu tiến hành dự báo khối lượng vận tải hàng hóa
của phương thức đường bộ, đường thủy nội địa và đường biển. Khối lượng vận
tải hàng hóa bằng đường sắt dự báo theo Điều chỉnh Chiến lược phát triển
đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, vận tải hàng hóa
bằng đường hàng không theo Quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh đến
năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Từ đó, xác định được thị phần đảm nhận vận tải hàng hóa của các phương
thức vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong tương lai:
Bảng 2.2-13. Thị phần vận tải hàng hóa theo phương thứcvận tải đến năm
2020, 2030
Năm

Đường bộ

Đường thủy
nội địa

Đường biển

Đường sắt

Hàng không

2020

51,16%

39,74%

7,45%

1,63%

0,014%

2030

47,09%

44,03%

7,41%

1,46%

0,024%

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)
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Biểu đồ cơ cấu KLVC hàng hóa năm 2030

2.2.5. Dự báo khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển và cảng hàng không
Bảng 2.2-14 . Dự báo hàng hóa thông qua cảng biển đến năm 2020

STT

Tên cảng

Cảng biển Quảng Ninh

Tổng
hàng

Container

Bách
Rời
hóa,
(than/rời
tổng hợp khác…)

Lỏng

(Triệu
tấn)

(Triệu
tấn)

(1000
Teu)

(Triệu
tấn)

(Triệu
tấn)

(Triệu
tấn)

65,570,5

4-9

320720

22

34

5,5

4-9

320720

12

8

2

26

0,5

1

Khu bến Cái Lân

31

2

Khu bến Cẩm Phả

25-30

3,5
5

3

Khu bến Yên Hưng
(sông Chanh, Đầm Nhà Mạc)

8

4

Khu bến Hải Hà, Vân Đồn

2

5

Bến cảng Vạn Gia

1

1

6

Bến cảng Mũi Chùa

0,5

0,5

7

Bến cảng Vạn Hoa

3

Phát triển thực tế theo sự hình thành Khu công
nghiệp, Khu kinh tế

Chủ yếu phục vụ an ninh, quốc phòng

(Nguồn: Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030)
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Bảng 2.2-15. Dự báo hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Ninh
đến năm 2030
Tên cảng

STT

1
2
3
4
5
6
7

Cảng biển Quảng Ninh
Khu bến Cái Lân
Khu bến Cẩm Phả
Khu bến Yên Hưng
(sông Chanh, Đầm Nhà Mạc)
Khu bến Hải Hà, Vân Đồn
Bến cảng Vạn Gia
Bến cảng Mũi Chùa
Bến cảng Vạn Hoa

Tổng
hàng

Bách
Rời
hóa,
(than/rời Lỏng
tổng hợp khác…)
(Triệu
(Triệu (Triệu
tấn)
tấn)
tấn)
54,5
47
9,5
14
8
1
11
39
2,5

Container

(Triệu (Triệu
tấn)
tấn)
121
10
32
9
47,5

(1000
Teu)
800
720

13,5
21
1
1

7,5
1

6

80

20
1
1
Chủ yếu phục vụ an ninh, quốc phòng

(Nguồn: Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc đến năm 2020, định hướng đến
năm 2030)

Trong đó, dự báo lượng hàng hóa thông qua cảng biển Quảng Ninh theo
cơ cấu hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu/nội địa và quá cảnh như sau:
Bảng 2.2-16: Dự báo thị phần vận tải hàng hóa thông qua
cảng biển Quảng Ninh đến năm 2020, 2030
Năm
2020

Xuất khẩu
39,8

Nhập khẩu
8,2

Nội địa
18,5

Quá cảnh
1,8

2030

70,52

14,54

32,72

3,22

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, 8/2017)

Bảng 2.2-17: Dự báo khối lượng hàng hóa qua cảng hàng không đến năm
2020, 2030
Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2020

Năm 2030

Hàng hoá

Tấn/năm

10.000

30.000

(Nguồn: Quy hoạch cảng hàng không Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030).
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2.2.6. Dự báo phát triển phương tiện giao thông
Phương tiện giao thông đường bộ
 Dự báo số lượng ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:
Căn cứ vào chuỗi số liệu ô tô, GRDP bình quân đầu người tương ứng của
tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 đến năm 2016, nhóm nghiên cứu dự báo số lượng
ô tô trong tương lai của tỉnh Quảng Ninh theo hàm có dạng như sau:
Y = (Ax + B)*k
Trong đó :
Y : số lượng xe ô tô
X : GDP bình quân/ người
A, B là các hằng số cần tìm
k : Hệ số điều chỉnh
Bảng 2.2-18: Số lượng phương tiện ô tô giai đoạn 2005 – 2016
Năm

GRDP ss2010
(tỷ đồng)

Dân số
(nghìn người)

Ô tô (Chiếc)

Ô tô/ 1000 dân

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

27.683
31.496
35.640
40.208
44.577
50.195
55.615
57.963
61.934
67.035
74.260
79.786

1.096,1
1.109,3
1.122,5
1.135,1
1.146,6
1.158,8
1.173,0
1.187,9
1.202,9
1.218,0
1.229,8
1.245,2

11.296
13.850
17.814
22.607
26.556
29.127
33.975
37.079
41.004
45.093
49.086
57.335

10,3
12,5
15,9
19,9
23,2
25,1
29,0
31,2
34,1
37,0
39,9
46,04

Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam, 2005-2016
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Hình 2.2-3: Hàm hồi quy tăng trưởng ô tô
Căn cứ vào các hàm tính toán trên, nhóm nghiên cứu đã áp dụng vào số dự
báo GRDP và dân số trong tương lai và kết hợp với các chính sách hạn chế sử
dụng phương tiện cá nhân (mô tô và ô tô), khuyến khích sử dụng phương tiện
vận tải công cộng để tính ra số ô tô trong tương lai, cụ thể như sau:
Bảng 2.2-19: Kết quả dự báo số lượng ô tô tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, 2030
Năm

Ô tô
(chiếc)
69.319
101.039

Dân số (nghìn người) GRDP ss2010 (tỷ đồng)

2020
2030

1.230
1.396

142.982
273.480

Ô tô/ 1000
dân
53,7
72,0

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)

Đây là kết quả dự báo số phương tiện ô tô theo chuỗi số liệu của Cục Đăng
kiểm Việt Nam, số lượng ô tô trong thực tế sẽ cao hơn. Trong đó, dự báo cơ cấu
phương tiện ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 2030 là:
Bảng 2.2-20: Kết quả dự báo cơ cấu phương tiện ô tô tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, 2030
Xe con
Năm

Tổng
số

2016

57.335

Số
lượng
(chiếc)
26.997

2020

69.319

2030

90.935

Xe khách

47,1

Số
lượng
(chiếc)
3.200

31.245

45,1

40.917

45,0

Tỷ lệ
(%)

44,6

Xe chuyên
dùng và xe
khác
Số
Tỷ lệ
lượng
(%)
(chiếc)
1.656
2,7

31.324

45,2

3.753

5,0

41.764

45,9

4.914

4,9

Xe tải

5,6

Số
lượng
(chiếc)
25.593

2.998

4,7

3.340

4,2

Tỷ lệ
(%)

Tỷ lệ
(%)

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)
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 Dự báo số lượng mô tô tỉnh Quảng Ninh
- Dự báo số lượng mô tô tỉnh Quảng Ninh
Căn cứ vào chuỗi số liệu ô tô, GRDP bình quân đầu người tương ứng của
tỉnh Quảng Ninh từ năm 2005 - 2016, nhóm nghiên cứu dự báo số lượng mô tô
trong tương lai của tỉnh Quảng Ninh theo hàm có dạng như sau:
Y = (Ax + B)*k
Trong đó:
Y: số lượng xe mô tô
X: GDP bình quân/ người
A, B: là các hằng số cần tìm
k: Hệ số điều chỉnh
Bảng 2.2-21: Số lượng phương tiện mô tô tỉnh Quảng Ninh
giai đoạn 2005 – 2016
GRDP ss2010
Dân số
Môtô (Chiếc)
(tỷ đồng)
(nghìn người)
2005
27.683
1.096,1
177.816
2006
31.496
1.109,3
221.114
2007
35.640
1.122,5
259.751
2008
40.208
1.135,1
271.199
2009
44.577
1.146,6
288.968
2010
50.195
1.158,8
364.280
2011
55.615
1.173,0
465.055
2012
57.963
1.187,9
501.309
2013
61.934
1.202,9
536.576
2014
67.035
1.218,0
564.740
2015
74.260
1.229,8
599.359
2016
79.786
1.245,2
615.325
Nguồn: Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt. 2005 - 2016
Năm

Môtô/ 1000
dân
162
199
231
239
252
314
396
422
446
464
487
495

Hình 2.2-4: Hàm hồi quy tăng trưởng mô tô
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Căn cứ vào các hàm tính toán trên, nhóm nghiên cứu đã áp dụng vào số dự
báo GRDP và dân số trong tương lai và kết hợp với các chính sách hạn chế sử
dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích sử dụng vận tải hành khách công cộng
để dự báo ra số mô tô trong tương lai, cụ thể như sau:
Bảng 2.2-22: Kết quả dự báo số lượng mô tô tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, 2030

2020

1.230

142.982

Mô tô
(chiếc)
647.295

2030

1.396

273.480

751.212

Năm

Dân số (nghìn người) GRDP ss2010 (tỷ đồng)

Mô tô/ 1000
dân
502
538

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)

b. Phương tiện giao thông đường thủy
Bảng 2.2-23. Dự báo cỡ tàu ra vào cảng thủy nội địa Quảng Ninh
giai đoạn đến năm 2020, 2030
Cơ cấu phương tiện

2020

2030

1. Đội tàu vận tải hàng hóa (tấn phương tiện)

1.425.000

2.192.000

2. Đội tàu vận tải khách địa phương

7.168 ghế

10.092 ghế

143

201

28.730 ghế

43.600 ghế

639

969

Tương đương số tàu 50 ghế
3. Tàu vận tải khách du lịch Vịnh
Tương đương số tàu 45 ghế

(Nguồn: Quy hoạch phát triển GTVT ĐTNĐ Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng
đến 2030)

c. Phương tiện giao thông đường biển
Bảng 2.2-23. Dự báo cỡ tàu ra vào cảng biển Quảng Ninh
giai đoạn đến năm 2020, 2030
TT

1

2

Tên cảng/bến cảng

Loại cảng và khu bến

Cỡ tàu (DWT)

Cảng biển Quảng Ninh (tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I)
Tổng hợp
5.000  50.000
Khu bến Cái Lân
Container
(3.000  4.000) TEU

Khu bến Yên Hưng

CD (xi măng, clinker, than)

10.000  30.000

CD hàng lỏng

5.000  40.000

Khách

10÷25 vạn GT

Bách hóa, TH

10.000  50.000
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Tên cảng/bến cảng
(S. Chanh, S. Bạch Đằng, đầm
Nhà Mạc)

Loại cảng và khu bến
CD, xăng dầu

Cỡ tàu (DWT)
10.000  40.000

Khu bến Cẩm Phả

Chuyên dùng

10.000  70.000

Tổng hợp

30.000  50.000
20.000

4

Khu bến Hải Hà

CD hàng lỏng
CD, TH phục vụ KCN

5

Bến cảng Vạn Gia

TH địa phương (chuyển tải)

5.000  10.000

6

Bến cảng Vạn Hoa, Mũi Chùa

TH địa phương

1.000  3.000

7

Phao neo, chuyển tải

30.000  80.000

100.000

(Nguồn: Rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030)

2.2.7. Dự báo lưu lượng giao thông trên các tuyến chính
a. Đường bộ
Bảng 2.2-24. Dự báo lưu lượng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ
đến năm 2020, 2030
Đơn vị: PCU/ngày đêm
STT
1
2

3
4

5
6
7
8
9
10

Tên đường
Cao tốc Nội Bài – Hạ Long
+ Đoạn Chí Linh – Uông Bí
+ Đoạn Uông Bí – Hạ Long
Cao tốc Hạ Long – Móng Cái
+ Đoạn Hạ Long – Vân Đồn
+ Đoạn Vân Đồn – Móng Cái
Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng
Quốc lộ 18
+ Đoạn Chí Linh – Uông Bí
+ Đoạn Uông Bí – Hạ Long
+ Đoạn Quang Hanh – Vân Đồn
+ Đoạn Vân Đồn – Tiên Yên
+ Đoạn Tiên Yên – Móng Cái
QL.18B
QL.18C
QL.10
QL.279
QL.4B
QL.17B

Năm 2015

Năm 2020

Năm 2030

-

25.310
25.592

54.150
54.584

-

12.005
11.250
11.125

18.633
17.310
17.652

17.472
16.262
25.183
12.206
8.288
2.012
731
6.939
2.302
871
6.220

16.324
15.722
19.063
7.975
6.415
3.635
1.318
7.266
5.053
1.339
6.893

20.066
17.768
25.949
11.200
7.604
6.056
2.403
9.129
9.939
1.926
8.403
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(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 5/2017)

Bảng 2.2-25. Dự báo lưu lượng giao thông trên các tuyến đường tỉnh
chính đến năm 2020, 2030
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tên đường
ĐT.326
ĐT.329
ĐT.330
ĐT.330B
ĐT.331
ĐT.331B
ĐT.332
ĐT.333
ĐT.334
ĐT.335
ĐT.337
ĐT.338
ĐT.342
ĐT.345

Năm 2016
2.314
1.021
1.025
1.254
4.390
1.013
1.530
1.122
2.617
3.774
2.550
2.025
1.230
1.895

Đơn vị: PCU/ngày đêm
Năm 2020
Năm 2030
2.754
3.278
1.172
1.676
1.365
2.044
1.756
2.809
5.175
6.063
2.450
3.010
2.793
5.317
2.319
5.444
3.012
4.017
4.561
5.585
3.996
6.173
3.669
6.074
2.421
3.125
2.516
3.350

(Nguồn: Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tính toán, tháng 8/2017)

Hình 2.2-5: Phân bổ lưu lượng giao thông trên các tuyến chính đến năm
2020
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b. Đường thủy nội địa
Bảng 2.2-26: Dự báo lưu lượng vận tải trên một số tuyến sông chính
đến năm 2020, 2030
TT

Sông (Luồng)

Trạm đếm

Lượt tàu /ngày
2016

2020

2030

I

ĐTNĐ quốc gia

1

Đá Bạch

Bạch Đằng

180

230

341

2

Mạo khê

Minh Tân

104

133

197

3

Luồng Ba Mom

Trạm Ba Mom

625

798

1.181

4

Luồng Bài Thơ

Trạm Hạ Long

140

179

265

5

Luồng Lạch Buộm

Trạm Cẩm Phả

151

187

291

6

Móng Cái

Móng Cái

54

69

103

II

ĐTNĐ địa phương

1

Dân Tiến

Dân Tiến

57

72

107

2

Hà Cối

Dân Tiến

24

31

46

3

Đầm Hà

Tiên Yên

23

30

44

4

Ba chẽ

Tiên Yên

23

30

44

5

Luồng Vịnh Hạ Long

Hạ Long

541

690

1.021

6

Sông Cầm

Đông Triều

12

15

22

7

Sông Sinh

Đông Triều

9

12

17

8

Sông Trới

Hạ Long

22

28

42

9

Diễn Vọng

Xí nghiệp xây lắp dịch vụ

55

81

253

10

Luồng Ngọc Vừng

Xí nghiệp xây lắp dịch vụ

27

34

50

11

Luồng Quan Lạn

Xí nghiệp xây lắp dịch vụ

29

37

55

12

Sông Cái Tắt

Hạ Long

26

33

48

13

Sông Hốt

Hạ Long

14

18

26

(Nguồn: Quy hoạch phát triển GTVT đường thủy nội địa Quảng Ninh đến năm 2020 và định
hướng đến 2030)
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PHẦN III
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

3.1. Quan điểm và mục tiêu phát triển
3.1.1. Quan điểm phát triển
1) Phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh phù hợp với định hướng phát triển
kinh tế-xã hội của tỉnh; chiến lược, quy hoạch phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh,
của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
2) Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, tăng cường kết
nối giữa vùng đô thị trung tâm Hạ Long với tiểu vùng khác trên cơ sở phát huy
tối đa các nguồn lực, lợi thế của tỉnh; đặc biệt chú trọng đến sự kết nối với các
tỉnh lân cận, với Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cả nước và quốc tế.
3) Phát triển vận tải hàng hóa và hành khách theo hướng nâng cao chất
lượng dịch vụ với chi phí hợp lý, phát huy tối đa lợi thế của từng phương thức
vận tải; đặc biệt chú trọng phát triển vận tải hàng hóa đa phương thức, dịch vụ
logistics và các loại hình vận tải hành khách phục vụ du lịch.
4) Phát triển phương tiện vận tải theo hướng hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu,
thân thiện với môi trường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt
động khai thác vận tải.
5) Thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển GTVT; huy
động tối đa mọi nguồn lực, coi trọng nguồn lực trong nước, đặc biệt chú trọng
xã hội hóa đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.
6) Dành quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đảm bảo
hành lang an toàn giao thông. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao
thông và bảo vệ môi trường trong GTVT.
3.1.2. Mục tiêu phát triển
 Mục tiêu tổng quát
Phát triển hệ thống GTVT theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp với định
hướng tổ chức không gian lãnh thổ Quảng Ninh là “Một tâm, hai tuyến, đa
chiều, hai mũi đột phá” trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về địa lý của tỉnh là
cửa ngõ giao thông của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong giao thương với
các nước Đông Bắc Á, khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng và điểm kết nối
của khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc.
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Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hợp lý, đảm bảo kết nối hài
hòa các phương thức vận tải, liên thông với mạng lưới giao thông vùng, quốc
gia và quốc tế. Đa dạng các loại hình vận tải và phương tiện vận tải nhằm thỏa
mãn nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách với chất lượng ngày càng cao.
 Mục tiêu cụ thể:
a) Về vận tải:
- Đến năm 2020: Khối lượng vận tải hành khách đạt 74,2 triệu lượt/năm;
tốc độ tăng trưởng bình quân 7,2%/năm; khối lượng vận tải hàng hóa đạt 71,7
triệu tấn/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 12,5%/năm.
- Định hướng đến năm 2030: Khối lượng vận tải hành khách đạt 125,5 triệu
lượt/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,4%/năm; khối lượng vận tải hàng hóa
đạt 125,4 triệu tấn/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,8%/năm.
b) Về kết cấu hạ tầng
 Đến năm 2020:
 Đường bộ: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng tập
trung ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình có tính đột phá gồm các tuyến cao
tốc, quốc lộ trọng yếu, các tuyến có nhu cầu vận tải lớn, các tuyến có tính kết
nối, đồng thời tiếp tục đưa vào cấp kỹ thuật hệ thống đường tỉnh hiện có. Cụ thể
như sau:
- Đường cao tốc: Đẩy nhanh quá trình xây dựng các tuyến cao tốc qua địa
bàn tỉnh gồm: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long; cao tốc Hạ Long -Móng Cái;
chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu lập dự án cao tốc Nội Bài
- Hạ Long.
- Đường quốc lộ: Đẩy nhanh quá trình nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ
qua địa bàn tỉnh; nghiên cứu nâng cấp các tuyến đường (đường tỉnh, đường
huyện, đường khác) trọng yếu, có nhu cầu vận tải lớn lên quốc lộ.
- Đường tỉnh: Từng bước cải tạo, nâng cấp các tuyến đường đạt tối thiểu
cấp III miền núi (trừ một số tuyến không trọng yếu sẽ đầu tư trong giai đoạn
2021-2030); xây dựng mới một số tuyến đường tỉnh có tính chất đặc biệt quan
trọng, có tính kết nối và có nhu cầu vận tải cao; nâng cấp một số tuyến đường cấp
huyện quan trọng lên đường tỉnh.
- Đường đô thị: Tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới mạng
lưới đường đô thị theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị được phê duyệt. Chú
trọng phát triển các tuyến đường vành đai, đường trục chính tại thành phố Hạ
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Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái,...; các tuyến đường ven biển kết nối các
vùng đô thị để phân bổ lưu lượng giao thông, tránh nguy cơ ùn tắc.
- Đường giao thông nông thôn: Duy tu bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống đường
giao thông nông thôn hiện có, xây dựng mới các tuyến đường giao thông nông
thôn phù hợp với quy hoạch giao thông nông thôn mới của các địa phương theo
Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới.
- Hệ thống cầu, cống: Trên các đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường
giao thông nông thôn được xây dựng phù hợp theo cấp đường, tải trọng thiết kế
theo quy định.
- Bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe: Xã hội hóa đầu tư xây dựng mới một số bến
xe khách hiện đại tại các thành phố có nhu cầu đi lại lớn (Hạ Long, Uông Bí,
Móng Cái) và huyện Bình Liêu; nâng cấp, tăng năng lực phục vụ của các bến xe
hiện có; ưu tiên quỹ đất bố trí các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe theo Quy hoạch chung
xây dựng đô thị, đặc biệt phát triển các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe trong các đô thị
như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Quảng Yên.
 Đường biển: Hoàn thành Bến số 1 cảng khách quốc tế Bãi Cháy; xây dựng
các bến cảng tổng hợp của Khu bến Cái Lân; nghiên cứu xây dựng khu bến tại Con
Ong - Hòn Nét theo hướng kéo dài bến Cửa Ông về phía Tây khoảng 4km để tạo
thành cảng liền bờ Cửa Ông.
 Đường sắt: Đề nghị Trung ương xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên-Phả
Lại-Hạ Long-Cái Lân theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải.
 Đường thủy nội địa: Tập trung xây dựng các khu cảng, bến thủy nội địa
phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách tại khu vực Hạ Long, Cẩm Phả, Cô
Tô, Vân Đồn, Quảng Yên; nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa chính đạt cấp
kỹ thuật theo tiêu chuẩn.
 Hàng không: Hoàn thành xây dựng Cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh,
phát triển các đường bay đến các thị trường quốc tế tiềm năng như: Trung Quốc,
Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, ...; nghiên cứu phát triển các sân bay taxi phục vụ
du lịch tại huyện đảo Cô Tô, thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long và các đảo
khác thuộc Khu kinh tế Vân Đồn.
 Định hướng đến năm 2030:
Cơ bản hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống GTVT trên địa bàn tỉnh, tiếp tục
xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch tạo sự đồng bộ, kết
nối hài hòa các phương thức vận tải, liên thông với mạng lưới GTVT của Vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cả nước và quốc tế. Cụ thể:
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- Đường bộ: Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ, chú trọng đầu tư các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tuyến đường tỉnh
trọng yếu trên địa bàn tỉnh.
- Đường biển: Xây dựng hoàn thiện xây dựng hệ thống cảng biển theo quy
hoạch của Bộ Giao thông vận tải phục vụ vận tải hàng hóa (đặc biệt hàng xuất
khẩu) và vận tải du lịch.
- Đường sắt: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để hiện đại hóa tuyến
đường sắt quốc gia Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân; nghiên cứu dự án và xây
dựng vào thời điểm phù hợp các tuyến đường sắt quốc gia theo quy hoạch của Bộ
Giao thông vận tải, đường sắt đô thị theo quy hoạch của tỉnh.
- Đường thủy nội địa: Tiếp tục phát triển hệ thống luồng đường thủy nội địa;
nạo vét toàn bộ các luồng tuyến thủy nội địa; hiện đại hóa các cảng, bến phục vụ
vận tải, đặc biệt bến, cảng phục vụ du lịch tại những khu vực tiềm năng phát triển
du lịch (trong đó có bến du thuyền).
- Hàng không: Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh theo hướng
trở thành đầu mối vận chuyển hành khách và nơi trung chuyển, vận tải hàng hóa
của khu vực. Tiếp tục phát triển các sân bay taxi phục vụ du lịch.
3.2. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
3.2.1. Quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ
3.2.1.1. Quy hoạch các tuyến cao tốc
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 03 tuyến cao tốc với tổng chiều
dài 243 km gồm: cao tốc Nội Bài - Hạ Long, cao tốc Hạ Long - Móng Cái; cao
tốc Hà Nội - Hải Phòng –Hạ Long. Cụ thể như sau:
1. Cao tốc Nội Bài - Hạ Long
Điểm đầu tại Km10+500 đường Bắc Thăng Long - Nội Bài; điểm cuối giao
với cao tốc Hạ Long - Móng Cái tại nút giao Sơn Dương; toàn tuyến dài 166km,
đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ninh dài khoảng 66,8km.
Hướng tuyến đoạn từ Chí Linh-Hạ Long đi song song về phía Bắc QL.18,
đi theo hướng Đông Tây qua Nam Mẫu, Lán Tháp, đèo Đồng Bống, đèo Đông
San (Km115); từ Km131 tuyến đi giao với cao tốc Hạ Long – Vân Đồn tại nút
giao Sơn Dương.
Giai đoạn 2017-2020: Nghiên cứu lập dự án kêu gọi đầu tư xây dựng đoạn
tuyến trên địa bàn tỉnh.

95

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030

BCTH

Định hướng đến năm 2030: Triển khai xây dựng đoạn tuyến qua địa bàn
tỉnh đạt cấp 100-120km/h, quy mô 4-6 làn xe.
2. Tuyến cao tốc Hạ Long – Móng Cái
Điểm đầu tại ngã 3 Cái Mắm, thành phố Hạ Long (giao với QL.18 tại lý
trình Km102+300); điểm cuối tại thành phố Móng Cái (giao với ĐT.355 tại lý
trình Km 2; toàn tuyến nằm trên địa phận tỉnh Quảng Ninh, dài 151km.
Hướng tuyến chi tiết như sau: Từ ngã 3 Cái Mắm tuyến đi lên Sơn Dương,
đến Mông Dương vượt sông Mông Dương, đảo Cái Bầu, kết nối vào đường trục
chính sân bay Vân Đồn, qua cầu Vân Tiên sang Tiên Yên, vượt sông Tiên Yên,
đến khu vực Đầm Hà, Hải Hà tuyến cơ bản đi về phía Bắc QL.18, sau đó chuyển
tuyến về phía Nam đi trùng vành đai 3 thành phố Móng Cái giao với ĐT.355 tại
Km 2 (đường đi Trà Cổ) kết nối với đường dẫn cầu Bắc Luân II.
Hiện nay đang triển khai xây dựng đoạn tuyến từ thành phố Hạ Long-Vân
Đồn dài 60km; điểm đầu tại lý trình Km102+300 QL.18, điểm cuối giao
với đường trục chính vào sân bay Vân Đồn; tốc độ thiết kế 100km/h, quy mô 4
làn xe; dự án đã khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành đầu năm 2018. Đối với
đoạn Vân Đồn-Móng Cái dự kiến khởi công cuối năm 2017 theo hình thức PPP.
Giai đoạn 2017-2020: Xây dựng toàn tuyến đạt cấp 100km/h, quy mô 4 làn
xe; đồng thời hoàn thành xây dựng cầu Bắc Luân II, quy mô 4 làn xe và 2 làn
phụ, xây dựng đường dẫn cầu Bắc Luân II kết nối với ĐT.335 và với điểm cuối
đường cao tốc Hạ Long - Móng Cái.
Định hướng đến năm 2030: Phát triển theo nhu cầu thực tế.
3. Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long
Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh dài 25,2km (gồm cả cầu Bạch Đằng, đường
dẫn và đường nối TP Hạ Long với cầu Bạch Đằng), gồm 19,8km đường nối TP.
Hạ Long với cầu Bạch Đằng và 5,4km đường dẫn, cầu dẫn và cầu chính Bạch
Đằng; điểm đầu tuyến tại Đình Vũ, Hải Phòng; điểm cuối tuyến tại ngã 3 Cái
Mắm, thành phố Hạ Long (giao với QL.18 tại lý trình Km102+300).
Giai đoạn 2017-2020: Hoàn thành xây dựng toàn tuyến đạt cấp 100km/h,
quy mô 4 làn xe.
Định hướng đến năm 2030: Phát triển theo nhu cầu thực tế.
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Bảng 3.2-1: Tổng hợp quy hoạch các tuyến đường cao tốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 2030
Quy hoạch đến năm
2020
Điểm cuối

Chiều dài
đoạn qua
địa bàn
tỉnh
(km)

Chiều dài
đoạn qua
địa bàn tỉnh
(km)

Cấp kỹ
thuật

-

66,8

Cấp 100120, 4-6
làn xe

151,0

Cấp 100,
4 làn xe

151,0

Theo nhu
cầu

25,2

Cấp 100,
4 làn xe

25,2

Theo nhu
cầu

TT

Tên đường

1

Cao tốc Nội BàiHạ Long

Giao với đường Bắc
Thăng Long-Nội Bài

Xã Sơn Dương, huyện
Hoành Bồ

66,8

-

2

Cao tốc Hạ
Long-Móng Cái

Nút giao
Km102+300/QL.18 (điểm
cuối cao tốc Hải Phòng Hạ Long)

Thành phố Móng Cái

151,0

3

Cao tốc Hà Nội Hải Phòng - Hạ
Long

Đình Vũ, Hải Phòng

Nút giao
Km102+300/QL.18 (điểm
cuối cao tốc Hà Nội - Hải
Phòng - Hạ Long)

25,2

Tổng

Điểm đầu

Chiều
dài
(km)

Định hướng đến năm
2030

Cấp kỹ
thuật

243,0
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3.2.1.2. Quy hoạch các tuyến quốc lộ
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 08 tuyến quốc lộ với tổng chiều
dài 558,79 km. Cụ thể như sau:
1. Quốc lộ 18
Đoạn qua địa phận Quảng Ninh dài 244,44km; điểm đầu tại cầu Vàng
Chua, thị xã Đông Triều (lý trình Km 46+300); điểm cuối tại cầu Bắc Luân I,
thành phố Móng Cái (lý trình Km 289).
Giai đoạn 2017-2020: Hoàn thành nâng cấp, mở rộng: Đoạn từ ranh giới
tỉnh Hải Dương đến TP. Uông Bí dài 31km (thuộc dự án BOT Bắc Ninh-Uông
Bí), đoạn Hạ Long-Mông Dương (từ Km132+400-Km150 và Km155+950Km170+790) dài 32,44km đạt quy mô 4 làn xe; Đoạn Uông Bí-Hạ Long dài
30,1km đạt quy mô 4 làn xe (riêng đoạn Cái Mắm từ giao cao tốc Hạ Long-Vân
Đồn đến giao đường Hoàng Quốc Việt đạt quy mô 8 làn xe). Các đoạn tuyến
còn lại duy tu bảo dưỡng giữ cấp. Hệ thống cầu trên tuyến vĩnh cửu đạt tải trọng
HL93.
Định hướng đến năm 2030: Nâng cấp đoạn Mông Dương-Móng Cái đạt tối
thiểu cấp IIIĐB, một số đoạn qua đô thị đạt tiêu chuẩn đường đô thị; duy tu bảo
dưỡng giữ cấp các đoạn tuyến còn lại.
2. Quốc lộ 18B
Toàn tuyến dài 16,9km nằm trên địa bàn huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh;
điểm đầu tại ngã ba Quảng Đức (giao với QL.18 tại lý trình Km 261+700); điểm
cuối tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh.
Giai đoạn 2017-2020: Duy tu giữ cấp toàn tuyến đạt quy mô cấp III MN, quy
mô 2 làn xe.
Định hướng đến năm 2030: Duy tu bảo dưỡng giữ cấp toàn tuyến; đồng
thời xây dựng cầu Bắc Phong Sinh kết nối sang Trung Quốc, quy mô 4 làn xe,
kết cấu vĩnh cửu đạt tải trọng HL93, đoạn đường dẫn lên cầu đạt cấp II.
3. Quốc lộ 18C
Toàn tuyến dài 112,14km nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; điểm đầu tại
thị trấn Tiên Yên (giao QL18); điểm cuối tại Móng Cái (giao QL18).
Giai đoạn 2017-2020:
- Đoạn từ Tiên Yên (giao QL18) đến Cửa khẩu Hoành Mô (dài 48,5km): duy

tu giữ cấp IIIMN, quy mô 2 làn xe; hệ thống cầu trên tuyến vĩnh cửu đạt tải trọng

98

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030

BCTH

HL93. Hoàn thành xây dựng cầu Hoành Mô-Động Trung quy mô 4 làn xe, tải
trọng HL93.
- Đoạn từ Cửa khẩu Hoành Mô đến cửa khẩu Bắc Phong Sinh (dài 32,64km):

Duy tu bảo dưỡng giữ cấp VMN.
- Đoạn từ cửa khẩu Bắc Phong Sinh đến Móng Cái (dài 40km): Cải tạo nâng

cấp đạt cấp IIIMN , quy mô 2 làn xe.
Định hướng đến năm 2030: Nâng cấp đoạn từ cửa khẩu Hoành Mô đến cửa
khẩu Bắc Phong Sinh (dài 32,64km) đạt tiêu chuẩn cấp IIIMN, quy mô 2 làn xe
và duy tu giữ cấp đoạn tuyến còn lại.
4. Quốc lộ 279
Tuyến QL.279 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài 62,55km; điểm đầu
tại phường Quang Hanh, Cẩm Phả (giao với QL.18 tại lý trình Km 140+300),
điểm cuối tại đèo Hạ My, ranh giới với tỉnh Bắc Giang.
Giai đoạn 2017-2020:
- Đoạn từ Quang Hanh Km 0 (giao QL.18 tại lý trình Km 140+300) đến thị
trấn Trới (lý trình Km 29+700): Duy tu giữ cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe.
- Đoạn từ thị trấn Trới đến đèo Hạ My (ranh giới với tỉnh Bắc Giang) dài
32,8km: Nâng cấp đạt cấp IVMN, quy mô 2 làn xe; chỉnh tuyến, cải tạo một số
đoạn đảm bảo khai thác trên tuyến.
Định hướng đến 2030: Nâng cấp đoạn từ Quang Hanh đến thị trấn Trới dài
27,2km đạt tiêu chuẩn cấp II, quy mô 4 làn xe; đoạn từ thị trấn Trới đến đèo Hạ
My tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp IVMN, quy mô 2 làn xe.
5. Quốc lộ 4B
Đoạn qua địa phận Quảng Ninh dài 37km; điểm đầu từ xã Điền Xá, huyện
Tiên Yên; điểm cuối tại cảng Đông Bắc Cái Bầu.
Giai đoạn 2017-2020: Nâng cấp đoạn tuyến hiện trạng dài 27km đạt cấp
IIIMN, 2 làn xe.
Định hướng năm 2030: Xây dựng mới đoạn tuyến kéo dài từ cảng Mũi
Chùa đến cảng Đông Bắc Cái Bầu dài 10 km đạt cấp III ĐB, quy mô 2 làn xe. Hệ
thống cầu trên tuyến đạt tải trọng HL93.
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6. Quốc lộ 10
Đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài 6,5km; điểm đầu tại phường
Phương Đông, thành phố Uông Bí; điểm cuối tại cầu Đá Bạc (tiếp giáp thành
phố Hải Phòng).
Giai đoạn 2017-2020: Nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IIĐB, quy mô 4 làn xe;
hệ thống cầu trên tuyến đạt tải trọng HL93.
Định hướng đến 2030: Duy tu bảo dưỡng giữ cấp toàn tuyến.
7. Quốc lộ 17B
Đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh dài 1,4km; điểm đầu tại Km 62+250
QL.18, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, điểm cuối tại cầu Đá Vách (tiếp
giáp với tỉnh Hải Dương).
Giai đoạn 2017-2020: Duy tu bảo dưỡng tuyến đạt giữ cấp cấp III ĐB, quy
mô 2 làn xe.
Định hướng đến năm 2030: Duy tu bảo dưỡng giữ cấp toàn tuyến.
8. Quốc lộ 279B
Quy hoạch mới tuyến QL.279B trong giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở nâng
cấp ĐT.330, ĐT.330B (Quảng Ninh); đường huyện Mục-Đèo Kiếm (Bắc Giang)
và kết nối đến QL.279 tại cầu Mục.
Điểm đầu tuyến tại xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (giao với QL.18 tại lý
trình Km 187+470); điểm cuối tại xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ (ranh giới với
huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang); đoạn trên địa bàn tỉnh dài 68,92km. Đây là
tuyến giao thông quan trọng, kết nối 2 quốc lộ là QL.279 và QL.18, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các huyện phía Đông tỉnh Quảng Ninh và
Bắc Giang.
Về cấp kỹ thuật: Nâng cấp các đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IVMN-IIIMN,
quy mô 2 làn xe. Cụ thể nâng cấp đoạn tuyến từ trung tâm xã Thanh Lâm đến
ranh giới tỉnh Bắc Giang (trên ĐT.330) dài 32km đạt cấp IVMN, các đoạn tuyến
còn lại duy tu bảo dưỡng giữ cấp.
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Bảng 3.2-2: Tổng hợp quy hoạch đường quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 2030
TT

Tên
đường

Điểm đầu

Giai đoạn 2017–2020

Điểm cuối

Chiều
dài
(km)

Cấp

XD
mới
(km)

Định hướng đến năm 2030

Nâng
cấp
(km)

Giữ
cấp
(km)

Cấp

63,44

181

IIIĐB–II

16,9

IIIMN

XD
mới
(km)

Nâng
cấp
(km)

Giữ
cấp
(km)

96,86

147,58

1

Quốc lộ
18

Cầu Vàng Chua,
TX Đông Triều

Cầu Bắc Luân I, TP.
Móng Cái

244,44

IIIĐB–II

2

Quốc lộ
18B

Ngã ba Quảng
Đức, huyện Hải
Hà

Cửa khẩu Bắc Phong
Sinh

16,9

IIIMN

3

Quốc lộ
18C

Thị trấn Tiên Yên

Phường Hải Yên, TP.
Móng Cái

121,14

VMN–
IIIMN

40,0

81,14

IVMN– IIIMN

32,64

88,5

4

Quốc lộ
279

Phường Quang
Hanh, thành phố
Cẩm Phả

Đèo Hạ My, xã Tân
Dân, huyện Hoành
Bồ

62,55

IVMN–
IIIĐB

32,8

29,75

IVMN– II

29,75

32,8

5

Quốc lộ
4B

Xã Điền Xá,
huyện Tiên Yên

Cảng Đông Bắc Cái
Bầu

37,0

IIIMN

27,0

IIIMN– IIIĐB

6

Quốc lộ
10

Phường Phương
Đông, TP Uông Bí

Cầu Đá Bạc (tiếp
giáp với thành phố
Hải Phòng)

6,5

II

6,5

II

6,5

7

Quốc lộ
17B

Phường Mạo Khê,
TX Đông Triều

Cầu Đá Vách (tiếp
giáp với tỉnh Hải
Dương)

1,34

IIIĐB

IIIĐB

1,34

8

Quốc lộ
279B

Xã Nam Sơn,
huyện Ba Chẽ

Huyện Sơn Động,
tỉnh Băc Giang

68,92

Tổng

558,79

1,34

16,9

10,0

IVMN–IIIMN
169,74

310,13

10,00

27,0

32,0

36,92

191,25

357,54
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 Quy hoạch tuyến đường bộ ven biển, chi tiết như sau:
Đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ninh dài 236,5km; điểm đầu cảng Núi Đỏ,
Mũi Ngọc thuộc địa phận xã Bình Ngọc, thành phố Móng Cái; điểm cuối kết nối
cao tốc Hạ Long-Hải Phòng sang thành phố Hải Phòng.
Quy hoạch hướng tuyến trùng với ĐT.335, QL.18, cao tốc Hạ Long-Móng
Cái, cao tốc Hạ Long-Hải Phòng.
Bảng 3.2-3: Tổng hợp quy hoạch các đoạn tuyến của tuyến đường bộ
ven biển đoạn qua tỉnh Quảng Ninh
Đoạn

TT

Chiều
dài (km)

Hướng tuyến

Cấp kỹ
thuật

1

Mũi Ngọc – Móng
Cái

15

Trùng ĐT.335

IIIĐB, 2 làn
xe

2

Móng Cái - Tiên
Yên

90

Trùng QL.18

IIIĐB, 2 làn
xe

3

Tiên Yên - Mông
Dương

43

Trùng cao tốc
Hạ Long - Móng
Cái

Cấp 100, 4
làn xe

4

Mông Dương – Hạ
Long

77

Trùng với
QL.18

4 làn xe

5

Hạ Long – Ranh giới
TP. Hải Phòng

23

Tổng

248

Trùng cao tốc
Hạ Long-Hải
Phòng

Cấp 100, 4
làn xe

Ghi chú

Theo Quyết định
số 129/QĐ-TTg
ngày 18/01/2010

Điều chỉnh cục
bộ theo Văn bản
số 2409/TTgKTN ngày
31/12/2015

3.2.1.3. Quy hoạch các tuyến đường tỉnh
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 16 tuyến đường tỉnh, tổng chiều
dài 409,93km. Cụ thể như sau:
1. Đường tỉnh 326
Điểm đầu tại thị trấn Trới, giao với QL.279 tại lý trình Km 29+750; điểm
cuối giao ĐT.329 tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả; tuyến dài 42,15
km. Quy hoạch đến năm 2020 đạt cấp IVĐB - IIIĐB; định hướng đến 2030 duy tu
bảo dưỡng giữ cấp.
Giai đoạn 2017-2020: Nâng cấp đoạn từ đầu tuyến (thị trấn Trới) đến giao
ĐT.337 (dài 16,1km) đạt tiêu chuẩn cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe; đoạn tuyến còn
lại duy tu bảo dưỡng giữ cấp IVĐB, quy mô 2 làn xe; hệ thống cầu trên tuyến đạt
tải trọng HL93.
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Định hướng đến năm 2030: Nâng cấp đoạn tuyến từ giao ĐT.337 (lý trình
Km16+100) đến cuối tuyến (giao ĐT.329) dài 26,05km đạt tiêu chuẩn cấp IIIĐB,
quy mô 2 làn xe; đoạn tuyến còn lại duy tu bảo dưỡng giữ cấp.
2. Tuyến Đông Triều - Hoành Bồ (ĐT.327)
Tuyến được nâng cấp trên cơ sở tuyến đường huyện của TX. Đông Triều,
huyện Hoành Bồ.
Điểm đầu tuyến từ thị xã Đông Triều (giao với QL.18); tuyến đi qua xã
Tràng Lương, Năm Dai, Nam Mẫu, Vàng Danh, Đồng Sơn và kết thúc tại xã
Quảng La, huyện Hoành Bồ. Tuyến dài 41 km có chức năng giảm tải cho QL.18
và phát triển kinh tế-xã hội khu vực các xã miền núi phía Bắc huyện Đông
Triều, thành phố Uông Bí, huyện Hoành Bồ. Quy hoạch đến năm 2020 tuyến đạt
cấp IIIMN, định hướng đến năm 2030 duy tu bảo dưỡng giữ cấp.
Giai đoạn 2017-2020: Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IIIMN; hệ
thống cầu trên tuyến đạt tải trọng HL93.
Định hướng đến năm 2030: Duy tu bảo dưỡng giữ cấp.
3. Đường tỉnh 329
Nhánh 1 (QL.18 cũ) dài 6,92km điểm đầu tại Km 165+098 QL.18, điểm
cuối tại giao QL.18 tại Km167+730. Giai đoạn 2017-2020: Duy tu, bảo dưỡng
giữ cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe; định hướng đến năm 2030: Chuyển thành đường
đô thị giao TP. Cẩm Phả quản lý.
Nhánh 2 dài 29,93km, điểm đầu giao nhánh 1, điểm cuối tại thị trấn Ba
Chẽ. Giai đoạn 2017-2020: Duy tu, bảo dưỡng giữ cấp IVMN, định hướng đến
năm 2030: Duy tu bảo dưỡng giữ cấp.
4. Đường tỉnh 330
ĐT.330 là tuyến đường giao thông kết nối giữa huyện Ba Chẽ với QL.18;
điểm đầu từ giao QL18 tại lý trình Km203 (xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên), điểm
cuối tại Đèo Kiếm (xã Lương Mông, Ba Chẽ); toàn tuyến dài 68km.
Giai đoạn 2017-2020: Nâng cấp đoạn tuyến từ giao ĐT.330B đến trung
tâm xã Thanh Lâm (dài 26,9km) đạt tiêu chuẩn cấp IVMN, quy mô 2 làn xe; duy
tu bảo dưỡng giữ cấp đoạn tuyến còn lại.
Định hướng đến năm 2030: Chuyển đoạn tuyến từ giao ĐT.330B (lý trình
Km9+100 ĐT.330) đến Đèo Kiếm dài 58,9km thành một đoạn tuyến của
QL.279B; đoạn tuyến còn lại dài 9,1km nâng cấp đạt tiêu chuẩn cấp IIIMN, quy
mô 2 làn xe.
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5. Đường tỉnh 330B
ĐT.330B là tuyến đường giao thông kết nối giữa trung tâm huyện Ba Chẽ
với QL.18; điểm đầu từ giao QL.279 (xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ), điểm cuối
tạicầu Ba Chẽ, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (giao QL.18 Km187+470); toàn
tuyến dài 10,02km.
Giai đoạn 2017-2020: Duy tu bảo dưỡng toàn tuyến giữ cấp IIIMN, quy mô
2 làn xe.
Định hướng đến năm 2030: Chuyển toàn bộ tuyến cùng với một đoạn
tuyến của ĐT.330 thành QL.279B.
6. Đường tỉnh 331
Toàn tuyến nằm trong địa phận thị xã Quảng Yên; điểm đầu tuyến tại thị
trấn Minh Thành; điểm cuối tại Phà Rừng; toàn tuyến dài 15 km. Quy hoạch đến
năm 2020 tuyến đạt cấp IIIĐB, định hướng đến năm 2030 đạt cấp II.
Giai đoạn 2017-2020: Duy tu, bảo dưỡng toàn tuyến giữ cấp IIIĐB, quy mô
2 làn xe đảm bảo lưu thông trên tuyến; cầu trên tuyến đạt tải trọng HL93.
Định hướng đến năm 2030: Nâng cấp, cải tạo đạt cấp II, quy mô 4 làn xe.
7. Đường tỉnh 331B
Tuyến nằm hoàn toàn trên địa phận thị xã Quảng Yên, nối trung tâm xã
Hoàng Tân với ĐT.331. Điểm đầu tại cầu Kim Lăng, điểm cuối tại xã Hoàng
Tân; tuyến dài 7,68km. Quy hoạch đến năm 2020 tuyến đạt cấp IIIĐB; định
hướng đến năm 2030 duy tu bảo dưỡng giữ cấp.
Giai đoạn 2017-2020: Nâng cấp toàn tuyến đạt cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe.
Định hướng đến năm 2030: Duy tu bảo dưỡng giữ cấp.
8. Đường tỉnh 332
Toàn tuyến nằm trên địa bàn huyện Đông Triều; điểm đầu tại TX. Đông
Triều (giao QL.18 tại lý trình Km 53+500); điểm cuối tại phà Triều; tuyến dài
8,0km.
Giai đoạn 2017-2020: Nâng cấp nhánh 3 của tuyến dài 0,8km đạt cấp IIIĐB,
quy mô 2 làn xe; duy tu, bảo dưỡng giữ cấp đoạn còn lại.
Định hướng đến năm 2030:
- Chuyển toàn tuyến QL18 cũ (dài 3km) thành đường đô thị và đoạn còn lại
(dài 5km) thành đường địa phương giao cho thị xã Đông Triều quản lý;
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- Xây dựng mới tuyến dài khoảng 2,3km đạt cấp II, quy mô 4 làn xe (là
đoạn từ cầu Đạm Thủy đến cầu Triều mới kết nối với tuyến trục Bắc-Nam của
tỉnh Hải Dương).
9. Đường tỉnh 333
Toàn tuyến nằm trên địa bàn huyện Đông Triều; điểm đầu tại xã Yên Thọ
(giao QL.18 tại lý trình Km 65+650); điểm cuối tại phà Đụn; tuyến dài 5km.
Quy hoạch đến năm 2020 đạt cấp IIIĐB, định hướng đến năm 2030 duy tu bảo
dưỡng giữ cấp.
Giai đoạn 2017-2020: Nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đạt cấp IIIĐB, quy mô
2 làn xe.
Định hướng đến năm 2030: Duy tu, bảo dưỡng giữ cấp đảm bảo lưu thông
thông suốt trên tuyến.
10.Đường tỉnh 334
Điểm đầu tại phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (giao với QL.18); điểm
cuối tại cảng Vạn Hoa, huyện Vân Đồn; tuyến dài 32,45km. Quy hoạch đến năm
2020 tuyến đạt cấp IVĐB-II, định hướng đến năm 2030 tuyến đạt cấp IIIĐB – II.
Giai đoạn 2017-2020: Nâng cấp đoạn tuyến từ sân golf Ao Tiên đến chùa
Cái Bầu (dài 10km) đạt cấp II, quy mô 4 làn xe; duy tu bảo dưỡng, giữ cấp đoạn
tuyến còn lại cấp IVĐB-IIIĐB, quy mô 2 làn xe.
Định hướng đến năm 2030: Nâng cấp tuyến đạt tối thiểu tiêu chuẩn cấp
IIIĐB, quy mô 2 làn xe, một số đoạn phát triển theo quy hoạch khu kinh tế Vân
Đồn.
11.Đường tỉnh 335
Toàn tuyến nằm trong địa bàn thành phố Móng Cái; điểm đầu tại trung tâm
thành phố; điểm cuối tại cảng Mũi Ngọc; tuyến dài 15km. Quy hoạch đến năm
2020 đạt cấp IIIĐB, định hướng đến năm 2030 đạt cấp IIIĐB-II.
Giai đoạn 2017-2020: Duy tu bảo dưỡng toàn tuyến giữ cấp IIIĐB, quy mô 2
làn xe; đoạn trong TP. Móng Cái theo tiêu chuẩn đường đô thị.
Định hướng đến năm 2030: Nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến từ Km 0-Km
7+200 (Móng Cái-Trà Cổ) đạt tiêu chuẩn cấp II, quy mô 4 làn xe; duy tu bảo
dưỡng giữ cấp đoạn tuyến còn lại đạt cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe. Hệ thống cầu
trên tuyến đạt tải trọng HL93.

105

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030

BCTH

12.Đường tỉnh 337
Toàn tuyến nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long; điểm đầu từ cầu Bang;
điểm cuối giao với đường tỉnh ĐT.326; tuyến dài 5km. Quy hoạch đến năm
2020, định hướng đến năm 2030 duy tu bảo dưỡng giữ cấp IIIĐB.
Giai đoạn 2017-2020: Duy tu, bảo dưỡng toàn tuyến giữ cấp IIIĐB, quy mô
2 làn xe.
Định hướng đến năm 2030: Duy tu, bảo dưỡng giữ cấp; đồng thời xây dựng
nút giao thông khác mức khớp nối với cao tốc Hạ Long -Móng Cái.
13.Đường tỉnh 338
Tuyến nối thành phố Uông Bí với thị xã Quảng Yên; điểm đầu tại phường
Mạo Khê; điểm cuối cầu sông Chanh; tuyến dài 26,7km. Quy hoạch đến năm
2020 tuyến đạt cấp IIIĐB, định hướng đến năm 2030 duy tu bào dưỡng giữ cấp.
Giai đoạn 2017-2020: Nâng cấp đoạn từ cầu sông Chanh đến Khu công
nghiệp Nam Tiền Phong dài 15,03km đạt cấp IIIĐB, quy mô 2 làn xe và duy tu
bảo dưỡng giữ cấp đoạn còn lại; hệ thống cầu trên tuyến đạt tải trọng HL93.
Định hướng đến năm 2030: Duy tu bảo dưỡng giữ cấp IIIĐB, quy mô 2 làn
xe và định hướng phát triển theo quy hoạch chung thị xã Quảng Yên.
14.Đường tỉnh 338B
Đây là tuyến hình thành mới trên địa bàn thị xã Quảng Yên được quy
hoạch trong giai đoạn 2021-2030. Điểm đầu tuyến tại giao ĐT.338 tại khu vực
xã Hiệp Hòa, hướng tuyến đi theo hướng Bắc Nam đi qua sông Chanh (xây
dựng cầu sông Chanh 2), vòng qua khu vực Đầm Nhà Mạc và điểm cuối giao
với ĐT.338 tại khu công nghiệp Nam Tiền Phong.
Về cấp kỹ thuật: Định hướng xây dựng tuyến đạt cấp IIIĐB, quy mô 2 làn
xe; hệ thống cầu trên tuyến đạt tải trọng HL93.
15.Đường tỉnh 342
Điểm đầu tuyến tại khu vực Trại Me, xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ
(giao với ĐT.326); điểm cuối tuyến tại xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ (ranh giới
với tỉnh Lạng Sơn; tuyến dài 60,88km. Quy hoạch đến năm 2020 tuyến đạt cấp
VMN, định hướng đến năm 2030 tuyến đạt cấp VMN - IVMN.
Giai đoạn 2017-2020: Duy tu bảo dưỡng toàn tuyến giữ cấp VMN.
Định hướng đến năm 2030: Nâng cấp đoạn tuyến dài 54,88km (từ giao
ĐT.326 đến giao ĐT.330 cũ hoặc QL.279B) đạt tiêu chuẩn cấp IVMN, quy mô 2
làn xe; đoạn còn lại dài 6km duy tu giữ cấp VMN.
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16.Đường tỉnh 345
Tuyến nằm trên địa phận huyện Đông Triều; gồm 2 nhánh:
- Nhánh 1: Điểm đầu tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều (giao với
QL.18 tại lý trình Km 48+500); điểm cuối tuyến tại ranh giới với tỉnh Bắc
Giang; dài 15,5 km.
- Nhánh 2: Điểm đầu tại thôn Tân Tiến, xã An Sinh, thị xã Đông Triều
(giao với nhánh 1 tại Km13+900); điểm cuối tại ranh giới với tỉnh Hải Dương;
dài 3,2 km.
Quy hoạch đến năm 2020: Hoàn chỉnh tuyến đạt cấp VMN – IIIMN, định
hướng đến năm 2030 tuyến đạt cấp IIIMN. Cụ thể:
Giai đoạn 2017-2020: Xây dựng hoàn chỉnh nhánh 2 (dài 3,2km) đạt cấp
IIIMN, quy mô 2 làn xe và duy tu bảo dưỡng đoạn tuyến còn lại giữ cấp VMN.
Định hướng đến năm 2030: Nâng cấp, cải tạo tuyến đạt tiêu chuẩn đường
cấp IIIMN, quy mô 2 làn xe.
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Bảng 3.2-4: Quy hoạch hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 2030
TT

Số hiệu
tuyến

Chiều dài
Điểm đầu

Điểm cuối

(km)

Cấp

Giai đoạn 2017-2020
XD
Nâng
mới
cấp (km)

1

ĐT.326*

Thị trấn Trới, huyện
Hoành Bồ

Phường Mông Dương,
TP Cẩm Phả

42,15

IVĐB-IIIĐB

16,1

2

ĐT.327*

TX. Đông Triều

Xã Quảng La, Hoành Bồ

41,0

IIIMN

41,0

3

ĐT.329

Thị trấn Ba Chẽ

36,85

IVMN-IIIĐB

4

ĐT.330*

Xã Lương Mông, Ba Chẽ

68,0

VMN IVMN

5

ĐT.330B

Xã Hải Lạng, huyện Tiên
Yên

10,02

6

ĐT.331

Phà Rừng

7

ĐT.331B

8

ĐT.332

9

ĐT.333

10
11
12

ĐT.334*
ĐT.335
ĐT.337

13

ĐT.338

14

ĐT.338B*

15

ĐT.342

16

ĐT.345

Mông Dương, TP Cẩm
Phả
Xã Hải Lạng, huyện
Tiên Yên
Xã Nam Sơn, thị trấn
Ba Chẽ
Thị trấn Minh Thành,
TX Quảng Yên
Cầu Kim Lăng, TX
Quảng Yên
Trung tâm TX. Đông
Triều
Xã Yên Thọ, TX.Đông
Triều
Cửa Ông
Móng Cái
Cầu Bang
Phường Mạo Khê, TX
Đông Triều
Phường Hiệp Hòa, TX
Quảng Yên
Trại Me, Sơn Dương ,
Hoành Bồ
Xã Bình Dương, TX
Đông Triều
Tổng

Giữ cấp
(km)
26,05

Định hướng đến năm 2030
XD mới
Nâng
Giữ cấp
Cấp
(km)
cấp (km)
(km)
IIIĐB

IVMN

41,1

IIIMN

IIIMN

10,02

IIIMN

15,0

IIIĐB

15,0

II

Xã Hoàng Tân, TX
Quảng Yên

7,68

IIIĐB

7,68

Phà Triều

8,0

IIIĐB

0,8

Phà Đụn

5,0

IIIĐB

5,0

7,2

II

IVĐB-II
IIIĐB
IIIĐB

10,0

22,45
15,0
5,0

IIIĐB-II
IIIĐB-II
IIIĐB

26,7

IIIĐB

15,03

11,67

IIIĐB

KCN Nam Tiền Phong

17,5

IIIĐB
VMN

18,7

VMN

409,93

60,88
3,2

15,5

3,2

138,01

Chuyển 6,92km về
29,93
đường đô thị
Chuyển 58,9km thành QL279B;
nâng cấp 9,1km còn lại
Chuyển tuyến thành QL279B
15,0
7,68
Xây mới 2,3 km theo DA đường
trục Hải Dương, tuyến hiện tại
chuyển tx Đông Triều quản lý

IIIĐB

32,45
15,0
5,0

60,88

41,0

IIIĐB

Cảng Vạn Hoa
Mũi Ngọc
Giao ĐT.326
Khu công nghiệp Nam
Tiền Phong

Xã Thanh Lâm, huyện
Ba Chẽ
Ranh giới tỉnh Bắc Giang
và Hải Dương

16,1

IIIMN
36,85

26,9

26,05

251,22

5,0
18,95
7,2

13,5
7,8
5,0
26,7

17,5

VMN IVMN

54,88

6,0

IIIMN

15,5

3,2

146,68

161,91

19,8

Ghi chú *: ĐT 326 nâng cấp đoạn tuyến từ thị trấn đến giao với ĐT 337; ĐT 327 là tuyến quy hoạch mới; ĐT 330 nâng cấp đoạn tuyến từ giao với ĐT 330B đến xã Thanh Lâm;
ĐT.334 nâng cấp đoạn tuyến từ Sân golf Ao Tiên đến chùa Cái Bầu; nghiên cứu xây dựng một số nút giao giai đoạn 2 với đường cao tốc.
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 Đường ra biên giới và đường hành lang biên giới:
Xây dựng tuyến hành lang biên giới dài khoảng 100km và xây dựng các
đường ra biên giới nối cột mốc biên giới, dài khoảng 50km, đạt tiêu chuẩn cấp
V(do Bộ Quốc phòng triển khai theo quy hoạch quốc phòng). Phát triển một số
tuyến kết nối từ trung tâm huyện đến các tuyến đường biên giới và đường hành
lang biên giới.
3.2.1.4. Định hướng phát triển giao thông tại các đô thị, khu kinh tế, khu du lịch
Định hướng phát triển mạng lưới giao thông đô thị tại các thành phố, thị
trấn hoàn chỉnh, đồng bộ theo Quy hoạch chung xây dựng của các đô thị được
phê duyệt.
Định hướng đến năm 2020, tỷ lệ đường đô thị được cứng hóa đạt 100%;
Tỷ lệ đất giao thông đô thị so với diện tích xây dựng đô thị theo Nghị định
11/NĐ-CP ngày 24/02/2010; cụ thể đối với thành phố Hạ Long đạt 21-23%, các
đô thị khác đạt 16-18% quỹ đất xây dựng đô thị.
Định hướng phát triển một số dự án giao thông tại các đô thị, khu kinh tế,
khu du lịch:
- Khu vực phía Tây:
+Tuyến đường trục trung tâm TX Đông Triều đến khu di tích Nhà Trần.
+ Đường tránh phía Nam thị xã Đông Triều;
+ Đường tránh phía Nam thành phố Uông Bí;
+ Đường nối QL.18 -Yên Tử - Ngọa Vân;
+Tuyến đường trục trung tâm khu dịch vụ cảng biển, Khu đô thị Đầm nhà
Mạc theo Quy hoạch chung Khu đô thị Đầm Nhà Mạc;
+ Các tuyến đường quan trọng khác theo các quy hoạch của địa phương:
Xem xét cụ thể về quy mô, hướng tuyến khi triển khai.
-Khu vực thành phố Hạ Long:
+ Đường nối Khu công nghiệp Việt Hưng với Cảng Cái Lân;
+ Đường Cái Mắm-Đồng Đăng phân luồng xe tải tránh trung tâm thành
phố Hạ Long;
+ ĐT.336 cũ: Cải tạo nâng cấp trở thành đường liên khu vực, quy mô
đường đô thị;
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+ Xây dựng cầu vượt tại nút giao thông Loong Tòong, Cứu Hỏa và Kênh
Liêm (kết hợp xem xét phương án liên thông 03 nút);
+Tuyến bao biển thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả, theo nhu cầu
thực tế định hướng kéo dài tuyến đến khu kinh tế Vân Đồn.
+ Nghiên cứu xây dựng hầm qua Vịnh Cửa Lục nhằm chia sẻ lưu lượng,
giảm tải cho cầu Bãi Cháy và đảm bảo giao thông thông suốt khi có bão, gió
mạnh.
+ Nghiên cứu xây dựng đường giao thông kết nối hai bờ sông Cửa Lục
bằng hầm tuynel cạnh cầu Bãi Cháy và đường vành đai đi phía Nam Quốc lộ
279 mới;
+ Các tuyến đường quan trọng khác theo các quy hoạch của địa phương:
Xem xét cụ thể về quy mô, hướng tuyến khi triển khai.
- Khu vực phía Đông:
+ Đường hầm tuynel kết nối trung tâm thành phố Cẩm Phả với đường cao
tốc Hạ Long-Móng Cái;
+ Tuyến đường trục nối Cảng hàng không Quảng Ninh với các khu chính
của Khu kinh tế Vân Đồn.
+ Tuyến đường bao biển và tuyến đường trục giữa từ Đông Xá đến Hạ
Long thuộc khu kinh tế Vân Đồn.
+ Tuyến đường nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ18C trên địa bàn huyện Tiên
Yên;
+ Đường nối trung tâm Móng Cái cái ra tiếp cận vùng nước cảng Vạn Gia
(khu Bãi Đai).
+ Các tuyến đường quan trọng khác theo các quy hoạch của địa phương:
Xem xét cụ thể về quy mô, hướng tuyến khi triển khai.
3.2.1.5. Định hướng phát triển giao thông nông thôn
Cơ bản hoàn thiện, phát triển mạng lưới giao thông nông thôn theo chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 phê duyệt
tại Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016.
Phấn đấu đạt các tiêu chí giao thông trong chương trình mục tiêu Quốc gia
về xây dựng nông thôn mới phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày
16/04/2009 và phù hợp với Chiến lược phát triển Giao thông nông thôn Việt

110

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030

BCTH

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định 1509/QĐBGTVT ngày 08/07/2011.
Mục tiêu đến năm 2020 mật độ đường Giao thông nông thôn (bao gồm
đường huyện và đường trục xã) đạt 0,5 km/km2; tổng chiều dài các tuyến đường
Giao thông nông thôn khoảng 3.000km. Đặc biệt tập trung xây dựng mới tại các
huyện miền núi có tỷ lệ đường Giao thông nông thôn thấp như: Hoành Bồ, Ba
Chẽ, Tiên Yên; tỷ lệ chiều dài tuyến đường/ diện tích đất các huyện tối thiểu đạt
0,3km/km2.
Cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thống đường Giao thông nông thôn, đến
năm 2020, 100% đường huyện, trục xã được cứng hóa mặt đường kết cấu BTN,
BTXM; đạt tiêu chuẩn đường Giao thông nông thôn loại A. Đối với các tuyến
đường khác (thôn, xóm, nội đồng) đầu tư từng bước theo Chương trình nông
thôn mới, quy mô áp dụng Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014
của Bộ GTVT về việc hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường Giao thông
nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2010 - 2020.
3.2.1.6. Quy hoạch bến, bãi đỗ xe
a. Hệ thống bến xe khách:
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 quy hoạch 18 bến xe khách,
gồm xây dựng mới 13 bến xe, duy trì cấp kỹ thuật 02 bến xe, nâng cấp kỹ thuật
03 bến xe. Định hướng đến năm 2030 sẽ tập trung nâng cấp một số bến xe khách
tại các thành phố lớn với quy mô hiện đại và nghiên cứu xây dựng bến xe khách
Đầm Hà. Cụ thể như sau:
1. Thành phố Hạ Long
Quy hoạch 02 bến xe khách, gồm xây dựng mới bến xe Bãi Cháy mới đạt
loại 1, diện tích tối thiểu 15.000m2, vị trí tại Phường Giếng Đáy, TP Hạ Long
(đối diện bến xe Bãi Cháy cũ) và xây dựng mới bến xe khách miền Đông đạt
loại 3, diện tích tối thiểu 5.000 m2, vị trí tại Phường Hà Tu, TP Hạ Long.
Đối với bến xe Bãi Cháy cũ sẽ chuyển thành bến xe nội tỉnh, bãi đỗ xe
công cộng sau khi bến xe Bãi Cháy mới đi vào hoạt động, các tuyến vận tải hành
khách đi/đến bến xe Bãi Cháy cũ sẽ phân bổ đến bến xe Bãi Cháy mới.
2. Thành phố Móng Cái
Quy hoạch 03 bến xe khách, gồm duy trì bến xe Móng Cái (kết hợp thành
bãi đỗ xe) đạt loại 1, diện tích tối thiểu 15.000m2, vị trí tại Phường Ka Long, TP
Móng Cái, xây dựng mới 02 bến xe khách gồm: bến xe Hải Yên đạt loại 1 với
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diện tích tối thiểu 15.000m2, vị trí tại Phường Hải Yên, TP Móng Cái và bến xe
Hải Xuân đạt loại 2, diện tích tối thiểu 10.000m2.
3. Thành phố Uông Bí
Quy hoạch 01 bến xe khách, cụ thể xây dựng mới bến xe phía Tây tại Khu
vực giáp Phường Phương Đông và Phương Nam, TP Uông Bí đạt loại 3, với
diện tích tối thiểu 5.000m2;
Đối với bến xe Uông Bí chuyển đổi chức năng thành bến xe nội tỉnh, bãi đỗ
xe công cộng khi bến xe phía Tây hoạt động, các tuyến vận tải hành khách
đi/đến bến xe Uông Bí sẽ phân bổ đến bến xe phía Tây.
4. Thành phố Cẩm Phả
Quy hoạch 02 bến xe khách, gồm duy trì bến xe trung tâm Cẩm Phả đạt
loại 2, diện tích tối thiểu 10.000m2, vị trí tại Phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả và
nâng cấp bến xe Cẩm Hải đạt loại 4, diện tích tối thiểu 2.500m2, vị trí tại xã Cẩm
Hải, TP Cẩm Phả.
Đối với bến xe Cửa Ông được chuyển thành bến xe nội tỉnh, bãi đỗ xe
vàbến xe Mông Dương chuyển thành bãi đỗ xe công cộng. Các tuyến vận tải
hành khách đi/đến bến xe Cửa Ông, Mông Dương sẽ phân bổ đến bến xe Cẩm
Phả và bến xe Cẩm Hải.
5. Thị xã Quảng Yên
Quy hoạch 02 bến xe khách, gồm xây dựng mới bến xe Quảng Yên 1 đạt
loại 2, diện tích tối thiểu 10.000m2, vị trí tại xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên, nằm
trên ĐT.338 cách trung tâm thị xã Quảng Yên khoảng 2km và bến xe Quảng
Yên 2 đạt loại 2, diện tích tối thiểu 10.000m2, vị trítại xã Liên Vị, phục vụ chủ
yếu cho KCN Nam Tiền Phong, các khu vực lân cận.
Đối với bến xe Quảng Yên và bến xe Liên Vị cũ, sau khi bến xe mới đi vào
hoạt động sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng làm bãi đỗ xe, các tuyến vận tải hành
khách đi/đến bến xe Quảng Yên, Liên Vị cũ sẽ phân bổ đến 02 bến xe mới.
6. Thị xã Đông Triều
Quy hoạch 02 bến xe khách, gồm xây dựng mới bến xe Đông Triều mới đạt
loại 3, diện tích tối thiểu 5.000 m2, vị trí tại xã Hồng Phong, khu vực giao QL.18
với tuyến Nam thị xã Đông Triều và bến xe Mạo Khê tại khu Vĩnh Tuy 1 thị
trấn Mạo khê theo tiêu chuẩn bến xe loại 3, diện tích tối thiểu 5.000m2.
Đối với bến xe Đông Triều cũ được chuyển thành bãi đỗ xe khi bến xe mới
đi vào hoạt động; các tuyến vận tải hành khách được phân bổ về các bến xe mới.
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7. Huyện Vân Đồn
Quy hoạch 01 bến xe khách, cụ thể nâng cấp bến xe khách Cái Rồng đạt
loại 1, diện tích tối thiểu 15.000m2, vị trí tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.
8. Huyện Tiên Yên
Quy hoạch 01 bến xe khách, cụ thể xây dựng bến xe Tiên Yên mới tại khu
vực thị trấn Tiên Yên đạt tiêu chuẩn loại 2, với diện tích tối thiểu 10.000m2.
Đối với bến xe Tiên Yên cũ chuyển thành bến xe nội tỉnh, bãi đỗ xe công
cộng sau khi bến xe Tiên Yên mới đi vào hoạt động, các tuyến vận tải hành
khách đi/đến bến xe Tiên Yên sẽ phân bổ đến bến xe Tiên Yên mới.
9. Huyện Hoành Bồ
Quy hoạch 01 bến xe khách, cụ thể nâng cấp bến xe Hoành Bồ đạt loại 3,
diện tích tối thiểu 5.000m2, vị trí tại thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ.
10. Huyện Bình Liêu
Quy hoạch 01 bến xe khách, cụ thể xây dựng bến xe Bình Liêu mới đạt tiêu
chuẩn bến loại 3, diện tích tối thiểu 5.000m2, vị trí tại khu vực đường tránh
QL18C vào trung tâm thị trấn Bình Liêu.
Đối với bến xe Bình Liêu cũ chuyển thành bến xe nội tỉnh, bãi đỗ xe công
cộng sau khi bến xe mới đi vào hoạt động, các tuyến vận tải hành khách đi/đến
bến xe Bình Liêu sẽ phân bổ đến bến xe Bình Liêu mới.
11. Huyện Hải Hà
Quy hoạch 01 bến xe khách, cụ thể xây dựng mới bến xe khách Hải Hà đạt
loại 2, diện tích tối thiểu 10.000m2, vị trí tại xã Quảng Thành, huyện Hải Hà.
Đối với bến xe khách Hải Hà hiện tại chuyển đổi thành bãi đỗ xe sau khi
bến xe Hải Hà mới đi vào hoạt động. Các tuyến xe khách sẽ được phân bổ về
bến xe khách Hải Hà mới.
12. Huyện Đầm Hà
Sau năm 2020: Quy hoạch 01 bến xe khách, cụ thể xây dựng mới bến xe
khách Đầm Hà kết hợp thành bãi đỗ xe tại thị trấn Đầm Hà theo tiêu chuẩn loại
3, diện tích tối thiểu 5.000m2.
13. Huyện Ba Chẽ
Quy hoạch 01 bến xe khách, cụ thể xây dựng mới bến xe khách Bã Chẽ
theo tiêu chuẩn loại 3, diện tích tối thiểu 5.000m2, vị trí bến xe tại trung tâm thị
trấn Ba Chẽ (nằm sát ĐT.330).
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Bảng 3.2-5: Quy hoạch hệ thống bến xe khách tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, 2030

TT

Tên bến xe

I

Thành phố Hạ Long

1

Bến xe Bãi Cháy mới

2
3
II
1
2.
III
1
2
3
IV
1
2
3
V
1
2
3
VI
1

Cấp kỹ
thuật
(loại)

Diện tích
tối thiểu
theo Quy
chuẩn
(m2)

Vị trí

Phường Giếng Đáy,
TP Hạ Long
Phường Hà Tu, TP
Bến xe miền Đông
3
5.000
Hạ Long
Chuyển bến xe Bãi Cháy thành bến nội tỉnh và bãi đỗ xe (khi bến xe
Bãi Cháy mới đi vào hoạt động)
Thành phố Uông Bí
Khu vực giáp
Phường Phương
Bến xe phía Tây
3
5.000
Đông và Phương
Nam, TP Uông Bí
Chuyển bến xe Uông Bí hiện tại thành bến xe nội tỉnh và bãi đỗ xe
Thành phố Cẩm Phả
Bến xe trung tâm
Phường Cẩm Bình,
2
10.000
Cẩm Phả
TP Cẩm Phả
Xã Cẩm Hải, TP
Bến xe Cẩm Hải
4
2.500
Cẩm Phả
Chuyển bến xe Mông Dương thành bãi đỗ xe; bến xe Cửa Ông thành
bến xe nội tỉnh, bãi đỗ xe
Thành phố Móng Cái
Phường Hải Yên, TP
Bến xe Hải Yên
1
15.000
Móng Cái
Phường Hải Xuân,
Bến xe Hải Xuân
2
10.000
TP Móng Cái
Bến xe Móng Cái
Phường Ka Long, TP
1
15.000
hiện tại
Móng Cái
Thị xã Quảng Yên
Xã Hiệp Hòa, TX
Bến xe Quảng Yên 1
2
10.000
Quảng Yên
Xã Liên Hòa, TX
Bến xe Quảng Yên 2
2
10.000
Quảng Yên
Chuyển bến xe Quảng Yên và bến xe Liên Vị thành bãi đỗ xe (sau khi
các bến xe Quảng Yên mới đi vào hoạt động)
Thị xã Đông Triều
Bến xe Đông Triều
3
5.000
Xã Hồng Phong, TX
1

15.000

Ghi chú

Xây dựng mới
Xây dựng mới

Xây dựng mới

Duy trì
Nâng cấp

Xây dựng mới
Xây dựng mới
Duy trì và kết
hợp bãi đỗ xe
Xây dựng mới
Xây dựng mới

Xây dựng mới
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Tên bến xe

TT

Cấp kỹ
thuật
(loại)

Diện tích
tối thiểu
theo Quy
chuẩn
(m2)

Vị trí

Đông Triều
Khu vực Vĩnh Tuy 1,
2
Bến xe Mạo Khê
3
5.000
thị trấn Mạo khê
Chuyển bến xe Đông Triều hiện tại thành bãi đỗ xe (khi bến xe Đông
3
Triều mới đi vào hoạt động)
VII Huyện Vân Đồn
Thị trấn Cái Rồng,
1
Bến xe Cái Rồng
1
15.000
huyện Vân Đồn
VIII Huyên Tiên Yên
Khu vực thị trấn Tiên
1
Bến xe Tiên Yên mới
2
10.000
Yên
2
Chuyển bến xe Tiên Yên cũ thành bãi đỗ xe
IX Huyện Hoành Bồ
Thị trấn Trới, huyện
1
Bến xe Hoành Bồ
3
5.000
Hoành Bồ
X
Huyện Bình Liêu
1
Bến xe Bình Liêu mới
3
5.000
Thị trấn Bình Liêu
Chuyển bến xe Bình Liêu hiện tại thành bãi đỗ xe (sau khi bến xe mới
2
đi vào hoạt động)
XI Huyện Hải Hà
Xã Quảng Thành,
1
Bến xe Hải Hà
2
10.000
huyện Hải Hà
Chuyển bến xe Hải Hà hiện tại chuyển thành bến xe nội tỉnh kết hợp
2
bãi đỗ xe (sau khi bến xe mới đi vào hoạt động)
XII Huyện Đầm Hà

BCTH

Ghi chú

mới

1

Bến xe Đầm Hà

Xây dựng mới

Nâng cấp

Xây dựng mới

Nâng cấp
Xây dựng mới

Xây dựng mới

3

5.000

Thị trấn Đầm Hà

Sau năm
2020: Xây
dựng mới kết
hợp bãi đỗ xe

3

5.000

Thị trấn Ba Chẽ,
huyện Ba Chẽ

Xây dựng mới

XIII Huyện Ba Chẽ
1

Bến xe Ba Chẽ

b. Hệ thống bến xe hàng:
Định hướng phát triển các bến xe hàng tại các khu vực kết nối thuận tiện
với các tuyến đường giao thông chính, các hành lang vận tải trên địa bàn tỉnh và
trên các luồng hàng hóa từ các khu vực phát sinh thu hút hàng hóa lớn: cửa khẩu
quốc tế, khu kinh tế, Khu-cụm công nghiệp, khu bến cảng, khu vực khai thác
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khoáng sản, thuỷ hải sản, khu đầu mối vận tải như: cửa khẩu quốc tế Bắc Phong
Sinh, Hoành Mô-Đồng Văn, Móng Cái; các khu công nghiệp: Cái Lân, Hải Hà,
Nam Tiền Phong, Phương Nam,...
c. Hệ thống bãi đỗ xe công cộng:
Ưu tiên phát triển các bãi đỗ xe, điểm đỗ xe công cộng tại các thành phố,
thị xã, thị trấn theo Quy hoạch chung xây dựng tại các đô thị, vùng huyện được
phê duyệt; trong đó đảm bảo giữ quỹ đất để phát triển theo từng giai đoạn, tại
một số khu vực có nhu cầu lớn, quỹ đất hạn chế sẽ quy hoạch loại hình bãi đỗ xe
ngầm (công viên Hạ Long, Tuần Châu, ...).
Định hướng sử dụng các bến xe khách liên tỉnh chuyển đổi mục đích sử
dụng thành bãi đỗ xe công cộng như Bến xe Bãi Cháy hiện tại, bến xe Cửa Ông,
bến xe Mông Dương,...
3.2.1.7. Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên các quốc lộ, cao tốc
a)

Trên các tuyến quốc lộ:

Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 04 trạm dừng nghỉ
trên QL.18 và QL.18C, vị trí và quy mô cụ thể như sau:
- Trạm dừng nghỉ Đông Triều: Trạm dừng nghỉ loại 1, vị trí trạm tại Km
46+480 QL.18 (bên phải đường), thuộc địa bàn thị xã Đông Triều.
- Trạm dừng nghỉ Cẩm Hải: Trạm dừng nghỉ loại 1, vị trí trạm tại Km
171+250 QL.18 (bên phải đường), thuộc địa bàn phường Cẩm Hải, thành phố
Cẩm Phả.
- Trạm dừng nghỉ Tiên Yên: Trạm dừng nghỉ loại 1, vị trí trạm tại Km
204+900 QL.18 (bên trái đường), thuộc địa bàn huyện Tiên Yên.
- Trạm dừng nghỉ Bình Liêu (cùng với bến xe Bình Liêu): Trạm dừng nghỉ
loại 3, vị trí tại Km 27+300, QL.18C thuộc địa bàn huyện Bình Liêu.
b)

Trên các tuyến cao tốc:

- Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng: Vị trí đoạn từ Km8+300-Km11+600, thuộc
thị xã Quảng Yên.
- Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn: Vị trí tại lý trình Km 20 + 735, thuộc xã Vũ
Oai, huyện Hoành Bồ.
- Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái: Dự kiến bố trí trạm dừng nghỉ tại khu vực
Đầm Hà.
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- Cao tốc Nội Bài - Hạ Long: Dự kiến bố trí trạm dừng nghỉ tại khu vực
thành phố Uông Bí.
3.2.1.8. Chiến lược đảm bảo an toàn giao thông
- Hàng năm giảm 5 ÷ 10% số người chết do tai nạn giao thông đường bộ.
- Phát triển văn hóa giao thông trong cộng đồng: 100% các bậc học và 85%
người tham gia giao thông được phổ biến kiến thức, pháp luật về trật tự, an toàn
giao thông.
- Nâng cấp, cải tạo và tăng cường điều kiện an toàn của KCHT giao thông
đường bộ, đặc biệt ưu tiên trên các quốc lộ có tình hình tai nạn giao thông
nghiêm trọng theo chương trình đánh giá an toàn giao thông đường bộ quốc tế.
- Xóa bỏ các điểm đen TNGT đường bộ. Bảo đảm hành lang ATGT cho các
quốc lộ.
- Cơ bản trên hệ thống quốc lộ được xây dựng và lắp đặt đầy đủ các công
trình bảo đảm an toàn giao thông như: trạm dừng nghỉ dọc đường, cầu vượt cho
người đi bộ, đường cứu nạn, cảnh báo tự động, gác chắn tại giao cắt giữa đường
bộ và đường sắt, đường tránh đô thị .v.v. và đặc biệt là làn đường dành cho xe
mô tô, xe gắn máy.
- Hoàn chỉnh hệ thống quản lý đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ.
- Nâng cấp hệ thống đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe đạt tiêu chuẩn
khu vực.
- Các tuyến cao tốc, quốc lộ được xây dựng hệ thống các trạm cấp cứu y tế,
cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ. Hoàn thiện các trạm cấp cứu 115.
3.2.2. Quy hoạch mạng lưới giao thông đường sắt
a. Mạng lưới đường sắt quốc gia
Giai đoạn 2017-2020: Hoàn thành xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên-Phả
Lại-Hạ Long-Cái Lân; toàn tuyến dài 127,96 km qua địa bàn 4 tỉnh, thành phố
gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương và Quảng Ninh (đoạn qua Quảng Ninh dài
khoảng 66,8km). Tuyến được thiết kế đường lồng khổ 1.435mm và 1.000mm,
tiêu chuẩn cấp 2 tốc độ 120 km/giờ cho tàu khách và 80km/giờ cho tàu hàng.
Định hướng đến năm 2030: Nghiên cứu xây dựng 03 tuyến đường sắt gồm:
- Tuyến đường sắt ven biển Nam Định-Thái Bình-Hải Phòng-Quảng Ninh:
Đạt tiêu chuẩn đường đơn cấp 1, khổ 1435mm.
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- Tuyến đường sắt Hạ Long-Móng Cái: Đạt tiêu chuẩn đường đơn cấp 2, khổ
1435mm.
- Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Mũi Chùa: Đạt tiêu chuẩn đường đơn cấp 2,
khổ 1435mm.
b. Mạng lưới đường sắt đô thị:
Giai đoạn đến năm 2030: Nghiên cứu xây dựng 02 tuyến Monorail (Uông
Bí -Quảng Yên dài khoảng 15km; Uông Bí - Hạ Long - Cẩm Phả dài khoảng
80km) theo quy hoạch chung xây dựng. Giai đoạn sau năm 2030 tùy theo nhu
cầu thực tế sẽ kéo dài tuyến Uông Bí - Hạ Long - Cẩm Phả tới Vân Đồn, Uông
Bí - Quảng Yên sang thành phố Hải Phòng.
3.2.3. Quy hoạch giao thông đường thủy nội địa
a. Quy hoạch luồng tuyến đường thủy nội địa
- Luồng đường thủy nội địa Trung ương:
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 có 31 luồng với tổng chiều
dài 608,1km; trong đó có 25 luồng trên Vịnh (dài 522,0km), 6 luồng trong đất
liền (dài 102,5km). Trong đó xem xét điều chuyển luồng Uông Bí, một phần
luồng Tiên Yên về luồng địa phương và chuyển luồng Thanh Lân – Cô Tô thành
luồng đường thủy nội địa quốc gia; ngoài ra sẽ phát triển thêm một số luồng
(theo nhu cầu phát triển).
Bảng 3.2-6: Quy hoạch tuyến ĐTNĐ quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, 2030

Tên tuyến

TT

Quy hoạch đến
năm 2020

Định hướng đến
năm 2030

Chiều
dài
(km)

Cấp kỹ
thuật

Chiều
dài
(km)

Cấp kỹ
thuật

15

1

15

1

13,5

2

13,5

2

I

Luồng trên Vịnh

1

Luồng Ba Mom

2

Luồng Bái Tử Long

3

Luồng Bài Thơ

7

2

7

2

4

Lạch Cái Bầu - Cửa Mô

48

1

48

1

5

Nhánh

12

1

12

1

6

Cửa Mô - Sậu Đông

10

1

10

1

7

Hòn Đũa - Cửa Đối

46,6

2

46,6

2

8

Luồng Hòn Gai

16

1

16

1

522,0
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Quy hoạch đến
năm 2020

Định hướng đến
năm 2030

Chiều
dài
(km)

Cấp kỹ
thuật

Chiều
dài
(km)

Cấp kỹ
thuật

9

Lạch Ngăn

16

2

16

2

10

Lạch Đầu Xuôi

9

2

9

2

11

Lạch cửa Vạn

4,5

2

4,5

2

12

Lạch Giải

6

2

6

2

13

Luồng Lạch Sâu

11,5

2

11,5

2

14

Luồng Lạch Buộm

11

1

11

1

15

Móng Cái - Cửa mô (kéo dài 18km)

66

1

66

1

16

Vân Đồn - Cửa Đối

37

2

37

2

17

Luồng Vịnh Hạ Long

9,5

1

9,5

1

18

Luồng Vũng Đục

2,5

3

2,5

3

19

Tài Xá – Mũi Chùa

31,5

3

31,5

2

20

Cửa Đối - đảo Cô Tô

18

1

18

1

21

Luồng ra đảo Trần (bổ sung)

25

2

25

2

22

Nối đảo Cô Tô - Đảo trần (bổ sung)

40

2

40

2

23

Luồng Cửa Đại - Đảo Trần (bổ sung)

20

2

20

2

24

Từ Luồng ĐTNĐ quốc gia đến Cô Tô, qua
cửa Vành (bổ sung)

30

2

30

2

25

Luồng Cô Tô (bến Cô Tô khu 4)-đảo Thanh
Lân

16,4

1

16,4

1

II

Luồng trong đất liền

102,5

1

Sông Chanh

20,5

-

Từ hạ lưu cầu đến ngã 3 sông Bạch Đằng

6

2

6

2

2

Sông Móng Cái (kéo dài từ cảng Thọ XuânNgã 3 sông Bắc Luân 2km)

19

3

19

2

3

Sông Đá Bạch

23

2

23

1

4

Sông Mạo Khê

18

2

18

2

5

Sông Kinh Thầy

5

2

5

2

6

Sông Tiên Yên (chuyển 10km về luồng địa
phương quản lý)

11

2

21

2

20,5

- Tuyến đường thủy nội địa địa phương:
Quy hoạch đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 27 luồng ĐTNĐ
tỉnh quản lý với tổng chiều dài 372,6 km; trong đó có 2 luồng chuyên dùng (dài
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22km). Trong đó bổ sung một số tuyến mới trên các sông trong đất liền và các
tuyến thăm quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; ngoài ra sẽ phát triển thêm
một số luồng (theo nhu cầu phát triển).
Bảng 3.2-7: Quy hoạch luồng ĐTNĐ địa phương trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 2030

Tên luồng

TT

Quy hoạch đến
năm 2020

Định hướng đến
năm 2030

Chiều
dài
(km)

Chiều
dài
(km)

Cấp kỹ
thuật

Cấp kỹ
thuật

I

Luồng

368,4

1

Hà Cối

14

4

14

3

2

Dân Tiến

18

3

18

3

3

Cái Chiên

10

4

10

3

4

Ba Chẽ

23

4

23

4

5

Đầm Hà

7

3

7

3

6

Sông Cầm

8

4

8

4

7

Sông Sinh

11

4

11

4

8

Sông Trới

14

3

14

3

9

Sông Cái Tắt

16,7

4

16,7

4

10

Sông Hốt

14,8

4

14,8

3

11

Sông Má Ham

8

4

8

4

12

Sông Uông Bí (chuyển từ luồng Trung ương)

14

4

14

3

13

Sông Tiên Yên (chuyển từ luồng Trung ương)
Đoạn Cầu Tiên Yên – Mũi Chùa

10

3

10

3

14

Luồng Vịnh Hạ long

45

2

45

2

15

Ra đảo Ngọc Vừng

5,4

4

5,4

3

16

Ra đảo Quan Lạn

6,4

4

6,4

3

17

Tuần Châu –Cát Bà

8

3

8

2

18

Luồng Cô Tô (bến Cô Tô khu 1) – Thanh Lân

4

2

4

2

19

Sông Đạm Thủy

8

4

8

4

20

Sông Mông Dương

3

4

3

3

21

Luồng sông Rút (bổ sung)

13

4

13

3

22

Luồng Lục Lầm (bổ sung)

7

2

7

2

23

Luồng Bắc Vàn – Cô Tô con (bổ sung)

2,2

2

2,2

2

24

Luồng phục vụ du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử
Long (bổ sung)

-

357,9
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Quy hoạch đến
năm 2020

Định hướng đến
năm 2030

Chiều
dài
(km)

Cấp kỹ
thuật

Chiều
dài
(km)

Cấp kỹ
thuật

-

luồng Động Thiên Cung - Chó Đá - Ba Hang Đỉnh Hương - Hòn Trống Mái

3,5

4

3,5

4

-

luồng Động Hoa Cương (theo luồng Lạch Sâu) Hòn Muối Nam - Cặp Táo - Luồng chuyên dùng
(Tuần Châu – Gia Luận)

9

4

9

4

-

luồng Đảo Ti Tốp - hòn Đầu Người - Luồng Lạch
Giải - Hang Luồn

2,5

4

2,5

4

-

luồng Hang Tiên Ông - Áng Dù - Hồ Ba Hầm Đền Bà Men - Lạch Cửa Vạn

11

4

11

4

-

(luồng Hòn Gai) - Hang Cỏ - Hang Thầy - Cống
Đỏ - Hang Cặp La - Khu sinh thái Tùng Áng
Cống Đỏ - Công viên Hòn Xếp - Khu vực Vông
Viêng - Luồng Hòn Gai

42

4

42

4

12,1

6

12,1

6

25

Luồng Tiến Tới – Cửa Tiếu

II

Luồng chuyên dùng

1

Sông Diễn Vọng

-

Đoạn Khe Tam – Làng Khánh

5

4

5

3

-

Đoạn Làng Khánh – Cửa Lục

12

3

12

3

2

Sông Hang Mai

5

4

5

4

22

22

b. Quy hoạch cảng đường thủy nội địa:
- Cảng, bến hàng hóa:
Quy hoạch tập trung phát triển vào 40 cụm cảng, bến. Công suất đến năm
2020 đạt khoảng 15,4 triệu tấn/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 20,9 triệu
tấn/năm. Nghiên cứu xây dựng cảng đầu mối tại Đầm Nhà Mạc. Ngoài ra sẽ
phát triển thêm tại một số vị trí (tùy theo nhu cầu phát triển). Định hướng phát
triển các cụm cảng, bến chính theo các khu vực như sau:
+ Khu vực thị xã Đông Triều: Tập trung phát triển Cụm cảng, bến Kim
Sơn trên sông Mạo Khê; Cảng, bến của các Nhà máy gạch trên luồng sông Cầm;
Bến thủy nội địa Yên Đức; Cảng XNCK thủy Quảng Ninh.
+ Khu vực thị xã Quảng Yên: Tập trung phát triển Cảng đầu mối tại khu
vực Đầm Nhà Mạc, vị trí quy mô theo định hướng quy hoạch khu vực đầm Nhà
Mạc; Cảng trên luồng sông Chanh của Công ty cổ phần Minh Phúc.
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+ Khu vực thành phố Uông Bí: Tập trung phát triển Cụm cảng sông Uông
Bí; Cảng, bến trên luồng sông Sinh; Cảng VLXD Phương Nam; Cảng, bến trên
sông Hang Mai; Cảng Bạch Thái Bưởi.
+ Khu vực thành phố Hạ Long: Tập trung phát triển Cảng KCN Việt
Hưng; Cụm cảng Hoài Nam và Công ty cổ phần 12-11; Bến của Nhà máy đóng
tầu TKV; Cảng Nam Cầu Trắng.
+Khu vực huyện Hoành Bồ: Tập trung phát triển Bến Đông Bắc Hạ Long
luồng sông Trới; Cụm cảng Thống Nhất.
+ Khu vực thành phố Cẩm Phả: Tập trung phát triển cụm cảng Quang
Hanh; Cảng Đông Bắc; Cảng Cửa Suốt; Bến xăng dầu B12; Cảng nhà máy điện
Mông Dương; một số bến (Đức Ngọc, Hạnh Toàn, Bảo Nguyên, Dương Nhật,
Vũng Bầu-đóng tàu, Hà Chanh) và xây dựng mới Cảng kho xăng dầu Mông
Dương.
+ Khu vực huyện Vân Đồn: Tập trung phát triển Cảng Tây Nam đảo Cái
Bầu.
+ Khu vực huyện Tiên Yên: Tập trung phát triển các Cụm bến trên sông
Tiên Yên.
+ Khu vực huyện Ba Chẽ: Tập trung phát triển Cảng KCN Nam Sơn.
+ Khu vực huyện Đầm Hà: Tập trung phát triển Cảng Đầm Buôn.
+ Khu vực Móng Cái: Tập trung phát triển các Cụm cảng trên sông Móng
Cái; Bến Thái Hưng; Cụm cảng Dân Tiến.
+ Khu vực huyện đảo Cô Tô: Tập trung phát triển các Bến xã Thanh Lân;
Cảng Cô Tô; Cảng Đảo Trần.
Trong quá trình quy hoạch chi tiết tổ chức rà soát, cập nhật lại hệ thống
cảng bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế và đảm bảo
theo định hướng phát triển của các địa phương. Ngoài các cảng, bến chính trên
sẽ phát triển thêm cảng, bển tại một số vị trí theo nhu cầu phát triển.
- Cảng, bến hành khách:
Cảng hành khách: Quy hoạch tập trung phát triển vào 10 cảng chính và
18 bến phục vụ vận chuyển hành khách (trong đó có các cảng bến phục vụ
khách du lịch văn minh, hiện đại. Công suất đến năm 2020 đạt khoảng 8,3 triệu
khách/năm, đến năm 2030 công suất phục vụ khoảng 9,5 triệu khách/năm).
Ngoài ra sẽ phát triển thêm tại một số vị trí (tùy theo nhu cầu phát triển).
Định hướng phát triển các cụm cảng, bến chính theo các khu vực như sau:
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+ Khu vực Vịnh Hạ Long: Tập trung phát triển Cảng khách quốc tế Tuần
Châu, Cảng khách quốc tế Hòn Gai, xây dựng mới Cảng khách Cột 3, Cảng
Nam Cầu Trắng (xây dựng sau khu Nhà máy sàng tuyển Nam Cầu Trắng dừng
hoạt động) , nâng cấp các bến cập tàu trên Vịnh.
+ Khu vực Vịnh Bái Tử Long: Tập trung phát triển mở rộng Cảng Cái
Rồng; xây dựng mới Cảng Vũng Đục, Cảng Cửa Ông; nâng cấp các bến cập tàu
trên Vịnh.
+ Khu vực Móng Cái: Tập trung phát triển Cảng khách Dân tiến, Cảng
khách Mũi Ngọc, Cảng Núi đỏ theo nhu cầu thực tế.
+ Khu vực huyện đảo Cô Tô: Tập trung phát triển, xây dựng mới Bến Bắc
Vàn, Bến Cô Tô; Bến khách tại đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực.
Ngoài các cảng, bến chính trên sẽ phát triển thêm cảng, bển tại một số vị
trí theo nhu cầu phát triển.
- Cảng, bến chuyên dùng xuất nhập than:
Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh quy hoạch 12 cảng, bến và cụm cảng
than, tổng công suất khoảng 50,6 triệu tấn. Định hướng phát triển các cụm cảng,
bến chính như sau:
+ Tập trung phát triển các cảng, bến của Tập đoàn công nghiệp ThanKhoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, Công ty Kho vận Đá Bạc, …
quản lý như Cảng Điền Công, Cảng bến Cân, Cảng Hồng Thái Tây, Cụm cảng
Km6, Cụm cảng Khe Dây, Cảng Binh Đoàn 16,..
+ Một số cảng, bến khác cơ bản duy trì phát triển như Cảng Nam Cầu
Trắng, Bến của Công ty cổ phần đầu tư phát triển 368, Cảng Làng Khánh 2,
Cụm cảng Cẩm Hải – Mông Dương (gồm các cảng, bến của Công ty TNHH
Hạnh Toàn, Công ty TNHH Đức Trung và Công ty TNHH vận tải Bình Minh).
Đối với Cụm cảng Nam Cầu Trắng sẽ chấm dứt tiêu thụ than vào năm 2019.
Từng bước điều chỉnh quy hoạch các cảng bến tiêu thụ kinh doanh theo
hướng không bổ sung, giảm dần các bến than nhỏ lẻ có quy mô nhỏ, lẻ để quản
lý đầu tư tập trung; quy hoạch các cảng bến than gắn với phương án bố trí các
tuyến đường vận chuyển chuyên dùng, kho than, khu vực sản xuất; kiên quyết
thu hồi những cảng bến tiêu thụ than không đảm bảo quy định và không phù
hợp. Ngoài ra sẽ phát triển thêm cảng, bến tại một số vị trí theo nhu cầu phát
triển.
c. Định hướng phát triển giao thông đường thủy nội địa tại các địa phương:
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Ngoài các cảng, bến, luồng đường thủy nội địa chính, định hướng phát
triển các bến hành khách, bến hàng hóa, luồng đường thủy tại các địa phương
theo quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt. Từng bước giảm dần các cảng,
bến nhỏ lẻ để quản lý đầu tư tập trung. Chú trọng phát triển bến du thuyền tại
khu du lịch như: Hạ Long (Tuần Châu, Bãi Cháy, Hòn Gai,...), Vân Đồn, các
đảo (Cô Tô, Cái Chiên, Vĩnh Thực,...) và một số bến thủy nội địa tại các đảo,
một số luồng đường thủy nội địa phục vụ du lịch.
1. Thị xã Đông Triều: Tập trung phát triển các bến dọc sông Cấm, Sông
Đạm Thủy, sông Kinh Thầy, sông Mạo khê, Sông Đá Bạch.
2. Thành phố Uông Bí: Phát triển bến dọc sông Sinh, sông Uông, Sông Đá
Bạch, Sông Hang Mai.
3. Thị xã Quảng Yên: Phát triển các bến dọc sông Chanh (ngoài khu hậu cần
cảng lạch Huyện), dọc sông Rút phục vụ khu vực phía Nam, gồm cả khu Đầm
Nhà Mạc.
4. Huyện Hoành Bồ: Tập trung phát triển các bến dọc sông Trới và sông
Diễn Vọng (phía bờ và đoạn sông thuộc địa bàn huyện).
5. Thành phố Hạ Long:
- Phát triển bến du thuyền tại các khu du lịch như: Hạ Long (Tuần Châu, Bãi
Cháy, Hòn Gai,…), Vân Đồn, các đảo (Cô Tô, Cái Chiên, Vĩnh Thực,…).
- Phát triển các bến dọc sông Trới, sông Diễn Vọng.
- Phát triển hệ thống cảng du lịch, hàng hóa tại khu hậu cần nghề cá (Nam
suối Lộ phong) phường Hà Phong.
- Bến khách du lịch tại bến Đoan địa bàn phường Hòn Gai, cảng khách tại
phường Hồng Hải.
6. Thành phố Cẩm Phả: Phát triển các bến dọc sông Mông Dương; luồng Tài
Xá - Mũi Chùa. Khu vực các phường ven biển hạn chế phát triển; hợp nhất các
bến nhỏ lể thành cụm; phát triển các bến phục vụ các khu công nghiệp theo nhu
cầu.
7. Huyện Vân Đồn: Phát triển theo quy hoạch chung khu kinh tế Vân Đồn;
chú trọng các bến phục vụ nhân dân ở các xã đảo như Bản Sen, Minh Châu;
Thắng Lợi; Ngọc Vừng, Quan Lạn, .v.v phát triển các bến du lịch tại các điểm
thăm quan hang dộng, bãi tắm trên vịnh Bái Tử Long, xây dựng cảng khách Vạn
Hoa trong tổng thể khu khu công viên phức hợp vui chơi giải trí phía Đông –Bắc
đảo Cái Bầu phục vụ khách du lịch.
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8. Huyện đảo Cô Tô: Phát triển bến phục vụ kết nối các đảo chính của huyện
Cô Tô gồm: Cô Tô, thanh Lân và đảo Trần.
9. Huyện Tiên Yên: Phát triển các bến dọc sông Tiên Yên, sông Ba Chẽ.
10. Huyện Ba Chẽ: Phát triển các bến dọc sông Ba Chẽ.
11. Huyện Đầm Hà: Phát triển cảng, bến khu vực Đại Bình, các bến phía
Đông – Nam huyện, khai thác và nâng cấp cảng Đầm Buôn khi có nhu cầu.
12. Huyện Hải Hà: Phát triển cảng, bến dọc sông Ma Ham, nâng cấp cảng
Gềnh Võ với quy mô phù hợp. Đối với cảng bến dọc sông Hà Cối cần xem xét
để phù hợp lộ trình đầu tư khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, chú trọng các bến
kết nối với đảo Cái Chiên.
13. Thành phố Móng Cái: Phát triển một số bến hàng và vật liệu xây dựng
trên sông Bắc Luân (sông Biên giới khi có yêu cầu); sông Dân Tiến và sông
Móng Cái (hạ lưu Thác Hàn). Chú trọng các bến nối kết với đảo Vĩnh Trung,
Vĩnh Thực.
3.2.4. Quy hoạch cảng hàng không, sân bay
a. Cảng hàng không:
Giai đoạn 2017-2020: Quy hoạch Cảng hàng không Quảng Ninh là cảng
hàng không quốc tế; vị trí tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn phục vụ nhu cầu đi
lại của tỉnh, trong nước và quốc tế; phát triển các đường bay đến các thị trường
quốc tế tiềm năng như: Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, ...; cấp sân
bay đạt cấp 4E, sân bay quân sự cấp II; quy mô 284,625ha. Sân đỗ máy bay tối
thiểu cho bốn chiếc Boeing 777 và Airbus 321, công suất thông qua cảng hàng
không đạt khoảng 2,5 triệu khách/năm và 10.000 tấn hàng hóa/năm.
Định hướng đến năm 2030: Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Quảng
Ninh theo hướng trở thành đầu mối vận chuyển hành khách và nơi trung chuyển,
vận tải hàng hóa của khu vực; công suất thông qua cảng tối thiểu đạt 5 triệu
khách/năm và 30.000 tấn hàng hóa/năm.
b. Sân bay taxi:
Nghiên cứu và phát triển các sân bay taxi phục vụ du lịch tại huyện đảo Cô
Tô, thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long và các đảo nhỏ khác thuộc Khu
kinh tế Vân Đồn hoặc một số vị trí có điều kiện phù hợp để xây dựng.
c. Sân bay thủy phi cơ:
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Phát triển sân bay dành cho thủy phi cơ tại Vịnh Hạ Long ở khu vực bến
cảng Tuần Châu, nghiên cứu phát triển để kết nối đất liền với Cô Tô; sau năm
2020 định hướng phát triển tại những khu vực có tiềm năng về du lịch.
3.2.5. Quy hoạch cảng biển, luồng tàu
3.2.5.1. Quy hoạch các bến cảng biển
Quy hoạch cảng biển Quảng Ninh là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu
vực (loại I), gồm 04 khu bến (khu bến Cái Lân, khu bến Cẩm Phả, khu bến Yên
Hưng, khu bến Hải Hà), 06 bến cảng (bến cảng khách Hòn Gai, bến cảng Vạn
Gia, bến cảng Mũi Chùa, bến cảng tổng hợp Vân Đồn, bến cảng Vạn Hoa, bến
cảng huyện đảo Cô Tô), các bến phao và khu neo đậu chuyển tải.
Lượng hàng thông qua vào năm 2020 khoảng 65,5-75,5 triệu tấn/năm; năm
2030 khoảng 121-142,5 triệu tấn/năm. Trong đó, riêng hàng container dự kiến
đến năm 2020 đạt khoảng 0,32-0,72 triệu TEU/năm; năm 2030 đạt khoảng 0,81,04 triệu TEU/năm.
(1) Khu bến Cái Lân: Là khu bến chính của cảng biển Quảng Ninh, gồm các
bến cảng tổng hợp và container, các bến chuyên dụng của các nhà máy xi măng
Thăng Long, xi măng Hạ Long, nhiệt điện Thăng Long, bến cảng dầu B12.
Năng lực thông qua dự kiến đạt khoảng 25-33 triệu tấn/năm vào năm 2020;
khoảng 35-40 triệu tấn/năm vào năm 2030. Bao gồm:
- Bến cảng tổng hợp và container Cái Lân: Tập trung duy trì khai thác hiệu
quả các bến hiện có cho tàu tổng hợp đến 50.000 tấn, tàu container đến 4.000
TEU (kết hợp làm hàng tổng hợp khi cần thiết). Đầu tư xây dựng các bến tổng
hợp phía thượng lưu của các cầu cảng hiện hữu, các bến số 8, 9 cho tàu trọng tải
đến 50.000 tấn; các bến cho phương tiện thủy cỡ nhỏ, phương tiện thủy nội địa
làm nhiệm vụ gom hàng. Năng lực thông qua dự kiến năm 2020 đạt khoảng 1522 triệu tấn/năm; năm 2030 đạt khoảng 26-30 triệu tấn/năm.
- Các bến cảng chuyên dùng: Các bến chuyên dùng hàng rời của các Nhà
máy xi măng Thăng Long, Hạ Long: Giữ nguyên quy mô hiện nay, đầu tư chiều
sâu để nâng cao năng lực và hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu tới môi trường. Về
lâu dài sẽ tiến tới dừng việc xuất nhập xi măng và các loại hàng hóa ảnh hưởng
đến môi trường vào thời điểm thích hợp. Năng lực thông qua dự kiến đạt khoảng
8 triệu tấn/năm;
- Bến cảng xăng dầu B12: Không phát triển mở rộng, thực hiện việc di dời
chuyển đổi công năng trước năm 2020. Nghiên cứu vị trí di dời phù hợp tại khu
bến Yên Hưng (phía bờ trái sông Chanh gần đảo quả Muỗm hoặc bờ phải sông
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Chanh phía thượng lưu Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco-Vinalines) hoặc khu
vực Đầm nhà Mạc (phía sông Bạch Đằng); phía sông Chanh tiếp nhận cỡ tàu
đến 40.000 tấn, sông Bạch Đằng tiếp nhận cỡ tàu đến 20.000 tấn.
(2) Bến cảng khách Hòn Gai: Bến cảng khách Hòn Gai đầu tư xây dựng
phía Công viên Đại Dương tiếp nhận tàu khách du lịch Bắc - Nam, tàu khách
quốc tế có trọng tải từ 100.000 - 225.000 GT (tương lai đến 250.000 GT), số bến
tàu sẽ phát triển theo yêu cầu thực tế.
(3) Khu bến Cẩm Phả: Là khu bến cảng chuyên dùng, có bến làm hàng tổng
hợp, container và bến chuyên dùng hàng lỏng. Năng lực thông qua dự kiến năm
2020 đạt khoảng 32-36,5 triệu tấn/năm; năm 2030 đạt khoảng 54,5-67,5 triệu
tấn/năm (trong đó năng lực thông qua tại cầu bến dự kiến năm 2020 đạt khoảng
12-14,5 triệu tấn/năm; năm 2030 đạt khoảng 29,5-37,5 triệu tấn/năm). Năng lực
thông qua tại khu neo, điểm chuyển tải năm 2020 đạt khoảng 20-22 triệu
tấn/năm, năm 2030 đạt khoảng 25 đến 30 triệu tấn/năm. Bao gồm:
- Bến cảng chuyên dùng cho than: Duy trì và định hướng mở rộngkhu bến
Cửa Ông về phía Tây (khoảng 4km) kết nối với Bến cảng tổng hợp Cẩm Phả tại
khu vực hòn Con Ong;tiếp nhận tàu có trọng tải từ 50.000-70.000 tấn tại cầu
bến, 100.000 tấn và lớn hơn tại khu chuyển tải. Năng lực thông qua dự kiến năm
2020 đạt khoảng 6-8 triệu tấn/năm; năm 2030 đạt khoảng 16-20 triệu tấn/năm.
- Bến cảng chuyên dùng của nhà máy xi măng Cẩm Phả: Tiếp tục duy trì và
phát huy khai thác đối với các bến cảng hiện có cho tàu trọng tải đến 15.000 tấn.
Năng lực thông qua dự kiến năm 2020 đạt khoảng 2 triệu tấn/năm; năm 2030 đạt
khoảng 4 triệu tấn/năm.
- Bến cảng chuyên dùng hàng lỏng: Xây dựng bến xăng dầu tại khu vực
Cẩm Phả cho tàu đến 20.000 tấn. Năng lực thông qua dự kiến năm 2020 đạt
khoảng 0,5-1,0 triệu tấn/năm; năm 2030 đạt khoảng 2,5 triệu tấn/năm.
- Bến cảng tổng hợp Cẩm Phả: Phát triển các bến tổng hợp tại khu vực hòn
Con Ong cho tàu từ 30.000-50.000 tấn. Năng lực thông qua dự kiến năm 2020
đạt khoảng 3,5 triệu tấn/năm; năm 2030 đạt khoảng từ 7-11 triệu tấn/năm.
(4)

Khu bến Yên Hưng (sông Chanh, sông Bạch Đằng, Đầm Nhà Mạc):

Gồm các bến tổng hợp, chuyên dụng phục vụ trực tiếp khu công nghiệp sau
cảng. Bao gồm:
- Các bến cảng tổng hợp chuyên dụng: Hình thành theo nhu cầu phát triển
của các khu công nghiệp sau cảng, khu vực sông Chanh có thể tiếp nhận cỡ tàu
từ 10.000-50.000 tấn; khu vực sông Bạch Đằng dự kiến có thể tiếp nhận cỡ tàu
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đến 20.000 tấn (theo nhu cầu phát triển khu công nghiệp đầm Nhà Mạc). Năng
lực thông qua dự kiến năm 2020 đạt khoảng 5-10 triệu tấn/năm; năm 2030 đạt
khoảng 10-15 triệu tấn/năm.
- Các bến cảng chuyên dụng hàng lỏng: Hình thành tại khu vực bờ trái sông
Chanh (gần đảo quả Muỗm) hoặc bờ phải sông Chanh (phía thượng lưu của Nhà
máy sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines) hoặc sông Bạch Đằng (khu vực Khu
công nghiệp đầm Nhà Mạc). Khu vực sông Chanh có thể tiếp nhận tàu chở hàng
lỏng trọng tải đến 40.000 tấn hoặc lớn hơn, sông Bạch Đằng tàu trọng tải đến
20.000 tấn. Năng lực thông qua dự kiến năm 2020 đạt khoảng 3-5 triệu tấn/năm;
năm 2030 đạt khoảng 6-10 triệu tấn/năm.
(5) Khu bến Hải Hà: Là khu bến tổng hợp, chuyên dùng, container và hàng
lỏng. Khu bến gồm bến thuộc Khu công nghiệp Hải Hà và bến Cái Chiên. Dự
kiến phát triển cho tàu có trọng tải từ 30.000-80.000 tấn, đáp ứng nhu cầu vận
chuyển hàng hóa của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Khu cửa khẩu Bắc Phong
Sinh, Khu cửa khẩu Hoành Mô-Đồng Văn và các cơ sở công nghiệp tại Khu
công nghiệp-cảng biển Hải Hà. Phát triển theo nhu cẩu và năng lực đầu tư của
các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp-cảng biển Hải Hà.
(6) Bến cảng Vạn Gia: Định hướng phát triển theo nhu cầu; gồm bến chuyển tải
bằng phao neo cho cỡ tàu từ 5.000-10.000 tấn và các bến thủy nội địa cho
phương tiện nhỏ tại Dân Tiến và các bến trên sông Ka Long. Nghiên cứu đầu tư
xây dựng cầu cảng liền bờ tại khu vực Vạn Gia. Năng lực thông qua dự kiến đạt
khoảng 1,0 triệu tấn/năm.
(7) Bến cảng Mũi Chùa: Bến cảng địa phương, khai thác với cỡ tàu từ 1.0003.000 tấn. Năng lực thông qua dự kiến đạt khoảng 0,5-1,0 triệu tấn/năm.
(8) Bến cảng tổng hợp Vân Đồn (Đông Bắc đảo Cái Bầu): Làm hàng tổng
hợp, hình thành phát triển theo nhu cầu thực tế của khu kinh tế. Tiếp nhận tàu có
trọng tải đến 10.000 tấn (giai đoạn sau năm 2020 nghiên cứu phát triển tiếp nhận
tàu khách quốc tế khi có nhu cầu).
(9) Bến cảng Vạn Hoa: Bến tiềm năng, chủ yếu phục vụ quốc phòng-an ninh.
(10) Bến cảng huyện đảo Cô Tô: Bến cảng vệ tinh, đầu mối giao lưu với đất
liền, kết hợp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh.
(11) Các bến phao, khu neo đậu chuyển tải:
- Khu neo Hạ Long: Không phát triển thêm. Duy trì năng lực thông qua
khoảng 5 triệu tấn/năm bao gồm các khu: Hòn Gai cho tàu đến 30.000 tấn, Hòn
Pháo cho tàu 50.000-100.000 tấn. Giảm dần các điểm chuyển tải và sẽ chấm dứt
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khi khu bến Yên Hưng hoặc khu bến Lạch Huyện hoạt động, đủ điều kiện thay
thế.
- Khu neo cẩm Phả: Năng lực thông qua dự kiến khoảng 20-22 triệu tấn
vào năm 2020, giai đoạn năm 2030 khoảng 25-30 triệu tấn bao gồm các khu
neo: Hòn Ót cho tàu đến 30.000 tấn, Hòn Con Ong cho tàu đến 50.000 tấn, Hòn
Nét cho tàu từ 70.000-120.000 tấn hoặc lớn hơn.
- Khu neo, chuyển tải Vạn Gia: Năng lực thông qua dự kiến khoảng 1,0
triệu tấn cho tàu đến 10.000 tấn.
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Bảng 3.2-8: Tổng hợp quy hoạch cảng biển Quảng Ninh đến năm 2020, 2030
Giai đoạn 2017 – 2020
TT
1
a
b
2
3
a
b
c
d
-

Các khu bến

Công suất
(triệu tấn/năm)
25-33
15-22
11-13
4-9
10-11
-

Định hướng đến năm 2030

Công suất
Cỡ tàu tiếp nhận lớn
nhất (tấn)
(triệu tấn/năm)
Khu bến Cái Lân
35-40
Bến cảng tổng hợp và container
26-30
Bến cảng tổng hợp
10.000-50.000
17-20
10.000-50.000
Bến container
4.000 TEU
9-10
4.000 TEU
Các bến cảng chuyên dùng
9-10
Bến cảng NMXM Hạ Long
10.000
Dừng việc xuất nhập xi măng và các loại hàng
hóa ảnh hưởng đến môi trường vào thời điểm
Bến cảng NMXM Thăng Long
20.000
thích hợp
Bến cảng KCN Cái Lân
5.000
5.000
Bến cảng xăng dầu B12
40.000
Di dời bến vào thời điểm phù hợp
Bến cảng khách Hòn Gai
100.000-225.000GT
100.000-225.000GT
Bến cảng khách phía Hòn Gai
100.000 GT
100.000 GT
Bến cảng khách phía Bãi Cháy
220.000 GT
220.000 GT
Khu bến Cẩm Phả
12-14,5
29,5-37,5
Bến cảng chuyên dùng hàng rời
8-10
70.000
20-24
Nghiên cứu kéo dài tuyến bến Cửa Ông hiện tại về phía Tây khoảng 4km để tạo thành cảng liền bờ Cửa Ông
Bến cảng than Cẩm Phả
6-8
70.000
6-8
70.000
Bến cảng nhà máy xi măng Cẩm Phả
2
15.000
4
15.000
Bến cảng chuyên dùng khác
10-12
70.000
Bến cảng chuyên dùng lỏng
0,5-1
20.000
2,5
20.000
Bến cảng tổng hợp
3,5
30.000-50.000
7-11
30.000-50.000
Bến tiền năng (nghiên cứu xây dựng)
Khi xây dựng bến (tăng công
Khi xây dựng bến (tăng công
Khu vực Hòn Nét
70.000-120.000
70.000-120.000
suất bến, giảm công xuất khu
suất bến, giảm công xuất khu
Khu vực Hòn Con Ong
5.000-50.000
5.000-50.000
chuyển tải mục 11.b)
chuyển tải mục 11.b)
Cỡ tàu tiếp nhận lớn
nhất (tấn)
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Giai đoạn 2017 – 2020
TT

Các khu bến

5

Khu bến Yên Hưng (sông Chanh, sông
Bạch Đằng, đầm Nhà Mạc)
Bến cảng tổng hợp, chuyên dụng
Bến cảng hàng lỏng
Bến cảng Hải Hà

6

Bến cảng tổng hợp Vân Đồn

7

Bến cảng Vạn Gia

8
9

Bến cảng Mũi Chùa
Bến cảng Vạn Hoa

10

Bến cảng huyện đảo Cô Tô

11

Khu neo đậu chuyển tải

a

Khu neo Hạ Long

b
c

Khu vực Hòn Gai
Khu vực Hòn Pháo
Khu neo Cẩm Phả
Khu vực Hòn Nét
Khu vực Hòn Con Ong
Khu vực Hòn Ót
Khu neo Vạn Gia

4

Công suất
(triệu tấn/năm)
8-15

Cỡ tàu tiếp nhận lớn
nhất (tấn)

BCTH

Định hướng đến năm 2030
Công suất
(triệu tấn/năm)

Cỡ tàu tiếp nhận lớn
nhất (tấn)

16-25

5-10
30.000-50.000
10-15
30.000-50.000
3-5
40.000
6-10
40.000
Cỡ tàu tiếp nhận từ 30.000-80.000 tấn, phát triển thực tế theo sự hình thành của KCN Hải Hà
Cỡ tàu tiếp nhận đến 10.000 tấn, phát triển thực tế theo sự hình thành của KKT Vân Đồn, giai
đoạn sau năm 2020 nghiên cứu phát triển tiếp nhận tàu quốc tế khi có yêu cầu
Định hướng phát triển theo nhu cầu
1
10.000
1
10.000
0,5-1
3.000
0,5-1
3.000
Bến tiềm năng chủ yếu phục vụ cho quốc phòng an ninh
Là bến cảng vệ tinh, đầu mối giao lưu với đất liền, kết hợp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và
quốc phòng an ninh
26-28
26-31
Giảm dần các điểm chuyển tải và sẽ chấm dứt khi khu bến Yên Hưng hoặc khu bến Lạch Huyện
hoạt động, đủ điều kiện thay thế
5
30.000
50.000-100.000
20-22
25-30
Khi xây dựng bến (tăng công
Khi
xây
dựng
bến (tăng công
Quy mô theo bến
Quy mô theo bến
suất bến mục 3.d, giảm công
suất bến mục 3.d, giảm công
(nêu trên)
(nêu trên)
xuất khu chuyển tải)
xuất khu chuyển tải)
3-3,5
2.000-30.000
4-4,5
2.000-30.000
1
10.000
1
10.000
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3.2.5.2. Quy hoạch luồng tàu
(1) Luồng khu bến Cái Lân
- Đoạn luồng Lạch Miều - Đầu Trâu - Hòn Một: Duy trì khai thác ở độ sâu tự
nhiên.
- Đoạn luồng từ Hòn Một vào khu bến Cái Lân: Cho tàu trọng tải đến 50.000
tấn hàng hải.
- Đoạn luồng chuyên dụng thương lưu bến số 1 cảng Cái Lân: Duy trì đảm
bảo khai thác.
(2) Luồng khu bến Cẩm Phả
Duy trì điều kiện khai thác hiện hữu cho tàu trọng tải đến 60.000 DWT
hàng hải. Phát triển luồng các giai đoạn sau theo yêu cầu cụ thể của cảng trên cơ
sở luồng hiện có.
(3) Luồng sông Chanh vào khu bến Yên Hưng
Nghiên cứu phát triển luồng giai đoạn từ năm 2020 -2025 cho tàu tổng hợp
đến 30.000 tấn, giai đoạn đến năm 2030 và sau năm 2030 cho tàu chở hàng lỏng
đến 40.000 tấn, tàu tổng hợp đến 50.000 tấn.
(4) Luồng vào cảng biển Hải Hà.
3.2.6. Cảng cạn
Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 01 cảng cạn (ICD)-cảng cạn
(ICD) Móng Cái với quy mô tối thiểu 30 ha, công suất khoảng 100.000-200.000
TEU/năm. Cảng cạn ICD Móng Cái khai thác, kinh doanh dịch vụ bốc xếp và
thực hiện các thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa phục vụ KKT cửa khẩu Móng
Cái, KCN Hải Hà và các khu vực lân cận.
3.2.7. Quy hoạch công nghiệp giao thông vận tải
a.

Cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ:

- Cơ sở đào tạo: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 06 trung tâm đào
tạo lái xe cơ giới đường bộ là: Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam,
Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng, Trường Trung cấp nghề Giao
thông Cơ điện Quảng Ninh, Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long,
Trường cao Đẳng nghề Mỏ Hữu Nghị - Vinacomin và Trường đào tạo lái xe cơ
giới đường bộ Kim Thành tại thị xã Đông Triều.
- Trung tâm sát hạch: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 04 trung tâm
sát hạch lái xe gồm Trung tâm Sát hạch lái xe Quảng Ninh, Trường cao đẳng
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nghề Than-Khoáng sản Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nhân và Xây dựng và
Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long.
b.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ:

Giai đoạn 2017-2020: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 05 trung
tâm đăng kiểm tại TP. Hạ Long, TP. Uông Bí, TP. Móng Cái, TP. Cẩm Phả, TX.
Đông Triều với 10 dây chuyền kiểm định.
Định hướng đến năm 2030: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy hoạch 06
trung tâm đăng kiểm (bổ sung 01 trung tâm đăng kiểm tại Tp. Hạ Long) với 16
dây chuyền kiểm định.
c.

Cơ sở sửa chữa, đóng và sửa chữa tàu thủy:

2) Đối với phương tiện khách:
Tập trung phát triển các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu du lịch thăm quan
vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long chất lượng cao, tiện nghi và an toàn, dự kiến sẽ
đóng mới tại các cơ sở trong tỉnh như tại: TP. Hạ Long, TX. Quảng Yên, TP.
Cẩm Phả, TX Đông Triều, huyện Hải Hà,...
3) Đối với phương tiện chở hàng:
- Hình thành các trung tâm đóng mới, sửa chữa đội tàu tại Hạ Long (dọc
sông Trới) và tại Yên Hưng (dọc sông Chanh và sông Bạch Đằng), Cửa Ông Cẩm Phả mỗi cơ sở có thể sửa chữa được 120 -150 lượt tàu/năm.
- Tiếp tục phát triển các cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện quy mô
nhỏ phục vụ GTVT và đánh bắt thủy, hải sản tại Yên Hưng, Hạ Long, Vân Đồn,
Đầm Hà, Móng Cái...
3.3. Quy hoạch phát triển vận tải
3.3.1. Định hướng tổng thể tổ chức vận tải trên địa bàn tỉnh
Quy hoạch phát triển các tuyến vận tải hàng hóa và hành khách trên địa bàn
tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở 02 hành lang vận tải sau:
(1) Hành lang vận tải Hà Nội-Quảng Ninh: Là hành lang cửa ngõ vùng
KTTĐ Bắc Bộ, nằm trên hành lang kinh tế Việt-Trung. Gồm 03 phương thức vận
tải chính: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Trong đó:
- Đường bộ: Trên cơ sở QL18, cao tốc Nội Bài-Hạ Long; cao tốc Hạ LongMóng Cái;
- Đường sắt: Trên cơ sở tuyến Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân.
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- Đường thủy nội địa: Trên cơ sở hành lang đường thủy quốc gia số 1
Quảng Ninh - Hải Phòng- Hà Nội -Việt Trì;
(2) Hành lang vận tải Ninh Bình-Hải Phòng-Quảng Ninh: Thuộc hành lang
ven biển Bắc-Nam. Gồm 03 phương thức vận tải chính: Đường bộ, đường biển,
đường thủy nội địa.
- Đường bộ: Trên cơ sở tuyến QL.10, QL.18, cao tốc Hải Phòng-Hạ Long;
Hạ Long-Móng Cái;
- Đường thủy nội địa: Trên cơ sở hành lang đường thủy quốc gia số 2
Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình;
- Đường biển: Vận chuyển qua các khu bến cảng trên hành lang.
3.3.2. Quy hoạch phát triển vận tải hàng hóa
- Vận tải hàng hóa đường bộ:
Các tuyến vận tải hàng hóa đường bộ (liên tỉnh và nội tỉnh) đảm nhận vận
tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh và hàng hóa thông qua được quy hoạch trên cơ sở
02 hành lang vận tải chính của tỉnh và kết nối đến các đầu mối giao thông lớn
như: Hà Nội, Hải Phòng, ... từ các đầu mối vận tải lớn trên địa bàn tỉnh (cửa
khẩu Móng Cái, ..., khu bến cảng biển Cái Lân, Cẩm Phả, ..., các khu công
nghiệp...) phục vụ vận tải quốc tế và nội vùng.
Đến năm 2020 khối lượng vận chuyển đạt khoảng 36,6 triệu tấn/năm, đến
năm 2030 đạt khoảng 59 triệu tấn/năm.
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa:
Phát triển đầu mối vận tải tại khu vực Đầm Nhà Mạc, kết nối giữa vận tải
đường biển và đường thủy nội địa đảm bảo thành nơi trung chuyển của các
luồng hàng hóa chính; đây sẽ là đầu mối vận tải chủ yếu của các phương thức
vận tải đi/đến tỉnh Quảng Ninh và đây là nơi trung chuyển của các luồng hàng
hóa chính.
Các tuyến vận tải hàng hóa đường thủy nội địa vận chuyển hàng hóa
(than, VLXD, bách hóa...) đến các cụm cảng địa phương, từ đó vận chuyển đến
các đầu mối vận tải thủy nội địa lớn như Hải Phòng, Ninh Bình và vận chuyển
(đóng container) đến các cảng khu vực các cửa khẩu phục vụ giao thương với
Trung Quốc.
Đến năm 2020 khối lượng vận chuyển đạt khoảng 28,5 triệu tấn/năm, đến
năm 2030 đạt khoảng 55,2 triệu tấn/năm.
- Vận tải hàng hóa đường biển:
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Các tuyến vận tải hàng hóa đường biển bao gồm các tuyến vận tải quốc tế
đến các cảng biển khu vực Đông Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, ...) và
các tuyến vận tải nội địa đi đến các cảng, bến thuộc các tỉnh, thành phố: Hải
Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,
Quảng Bình, Kiên Giang,.. Ngoài ra có tuyến vận tải ven biển Quảng Ninh Quảng Bình - Kiên Giang, hình thành các cụm cảng làm đầu mối gom hàng theo
địa phương (các mặt hàng than, khoáng sản tại khu vực Cẩm Phả, Uông Bí);
Các mặt hàng chủ yếu: hàng xuất nhập khẩu tại khu vực Móng Cái,
VLXD tại khu vực Đông Triều, Quảng Yên, khoáng sản tại khu vực Hạ Long,
Đông Triều, Cẩm Phả,...
Đến năm 2020 khối lượng vận chuyển đạt khoảng 5,3 triệu tấn/năm, đến
năm 2030 đạt khoảng 9,2 triệu tấn/năm.
- Vận tải hàng hóa đường sắt:
Cơ bản vận chuyển trên tuyến đường sắt quốc gia Yên Viên-Phả Lại-Hạ
Long-Cái Lân một số tuyến vận tải đường sắt chuyên dụng nội bộ, giảm tải cho
vận tải đường bộ; đến năm 2020 khối lượng vận chuyển đạt khoảng 1,1 triệu
tấn/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 1,8 triệu tấn/năm.
- Vận tải hàng hóa đường hàng không:
Cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh đưa vào khai thác vào cuối năm
2017, đến năm 2020 khối lượng hàng hóa thông qua cảng khoảng 10.000
tấn/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 30.000 tấn/năm.
3.3.2. Quy hoạch phát triển vận tải hành khách
3.3.2.1. Vận tải hành khách đường bộ
Đến năm 2020: Khối lượng vận chuyển hành khách đường bộ đạt khoảng
59,2 triệu lượt khách/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 95,4 triệu lượt khách/năm.
Gồm một số loại hình vận tải chính sau:
a) Vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ
Giai đoạn 2017-2020: Quy hoạch khoảng 280 tuyến vận tải hành khách cố
định liên tỉnh đi/đến tỉnh Quảng Ninh, điểm đầu cuối tuyến là các bến xe liên
tỉnh trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Quyết định 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015
của Bộ GTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố
định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020).

135

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030

BCTH

Định hướng đến 2030: Định hướng phân bổ một số tuyến vận tải mới đi và
đến các bến xe xây dựng mới trên địa bàn tỉnh tại các thành phố (Hạ Long, Cẩm
Phả, Móng Cái, Uông Bí), một số huyện (Hải Hà, Ba Chẽ,...).
b) Vận tải hành khách nội tỉnh đường bộ
Các tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh được quy hoạch trên cơ sở
các hành lang vận tải; điểm đầu và điểm cuối của các tuyến là các bến xe khách
liên tỉnh, nội tỉnh.
- Giai đoạn 2017-2020: Duy trì 20 tuyến vận tải hành khách nội tỉnh và

tăng tần suất khai thác đang khai thác trên một số tuyến; từng bước thay thế các
phương tiện chất lượng kém, nâng cao chất lượng dịch vụ trên các tuyến.
- Định hướng đến 2030: Định hướng mở mới một số tuyến từ các bến xe

xây dựng mới trên địa bàn tỉnh tại các thành phố (Hạ Long, Cẩm Phả, Móng
Cái, Uông Bí), một số huyện (Hải Hà, Ba Chẽ,...).
c) Vận tải hành khách bằng xe điện
Giai đoạn 2017-2020: Tập trung phát triển khoảng 14 tuyến vận tải khách
bằng xe điện, phục vụ khách du lịch, kết nối giao thông đến những điểm du lịch
quan trọng. Các tuyến xe điện phát triển theo các khu vực như sau:
- Khu vực thành phố Hạ Long, tập trung phát triển các tuyến sau:
+ Tuyến 1: Nội bộ khu du lịch Tuần Châu.
+ Tuyến 2: Từ Khu du lịch Tuần Châu qua đường Hoàng Quốc Việt,... và
đến Khu du lịch Bãi Cháy.
+ Tuyến 3: Từ Khu vui chơi Merina Plaza qua Cảng tàu Bãi Cháy, Bãi biển
Hoảng Gia, Bãi tắm Thanh niên, .... và đến bến phà Bãi Cháy.
+ Tuyến 4: Từ Đồi Pháo qua Vườn hoa bến phà, Nhà tù bến phà, Chùa
Long Tiên, Đền Trần Quốc Nghiễn, Chợ Hạ Long 1, Vincom Plaza, Núi Bài
Thơ, Khu văn hóa Núi Bài Thơ, Khu bảo tàng và thư viện tỉnh Quảng Ninh,... và
đến Đường bao biển Cột 8.
- Khu vực thành phố Uông Bí, tập trung phát triển các tuyến sau:
+ Tuyến 1 (Khu du lịch Yên Tử): Từ Bến xe quay đầu Dốc Hạ Kiệu qua
Trung tâm lễ hội và dịch vụ du lịch bến xe Giải Oan, ... và đến Nhà ga cáp treo
I.
- Khu vực huyện đảo Cô Tô, tập trung phát triển các tuyến sau:
+ Tuyến 1: Từ thị trấn Cô Tô đến xã Đồng Tiến.
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+ Tuyến 2: Từ thị trấn Cô Tô đến đảo Cô Tô con.
Tuyến 3: Từ thị trấn Cô Tô đến xã Thanh Lân.
- Khu vực thành phố Móng Cái, tập trung phát triển các tuyến sau:
+ Tuyến 1: Từ cửa khẩu Bắc Luân qua đường: Hòa Bình, Trần Phú, Triều
Dương, Vân Đồn, Đông Trì, Hùng Vương,.... và kết thúc tại đường Tuệ Tĩnh.
+ Tuyến 2: Từ cửa khẩu Bắc Luân qua đường: Hòa Bình, Trần Phú, Hùng
Vương, Lạc Long Quân, ... và kết thúc tại khu du lịch Trà Cổ.
+ Tuyến 3: Từ bến đò Vĩnh Thực qua các đường dân sinh trên đảo Vĩnh
Thực.
+ Tuyến 4: Từ cửa khẩu Bắc Luân qua đường: Hòa Bình, Trần Phú, Hùng
Vương, Mũi Ngọc,... và kết thúc tại xã Bình Ngọc.
- Khu vực huyện Vân Đồn, tập trung phát triển các tuyến sau:
+ Tuyến 1: Từ bến Minh Châu qua trung tâm xã Minh Châu, thôn Sơn Hào,
.. và kết thúc tại trung tâm xã Quan Lạn.
+ Tuyến 2: Từ bến Quan Lạn qua trung tâm xã Quan Lạn, ... và kết thúc tại
trung tâm xã Minh Châu.
Ngoài ra, theo nhu cầu có thể phát triển thêm các tuyến xe điện khác.
Định hướng đến năm 2030: Theo nhu cầu thực tế định hướng sẽ tăng tần
suất phục vụ và phát triển thêm một số tuyến vận tải khách bằng xe điện theo
phục vụ khách du lịch.
d) Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
- Giai đoạn 2017-2020: Duy trì 10 tuyến hiện trạng; mở mới khoảng 6

tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng của người dân. Trong đó,
tập trung mở mới các tuyến quan trọng như:
+ Tuyến từ Bến phà Bãi Cháy cũ qua Cảng tàu du lịch, Khách sạn Lotus,
Ngã 3 Hùng Thắng, ... và đến Cảng Tuần Châu.
+ Tuyến từ Cẩm Phả đến Mông Dương, Tiên Yên.
+ Tuyến từ Tiên Yên đến Bình Liêu.
+ Tuyến từ Tiên Yên đến Ba Chẽ
+ Tuyến từ Tiên Yên đến Hải Hà.
+ Tuyến từ Hải Hà đến Móng Cái.
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Ngoài ra tùy theo nhu cầu sẽ phát triển một số tuyến tại các khu vực Miền
Tây kết nối các khu vực Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ, Cẩm
Phả; khu vực nội thị TP. Hạ Long; tại khu vực Miền Đông kết nối các khu vực
Cẩm Phả, Vân Đồn, Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái).
- Giai đoạn 2021-2030: Hoàn thiện mạng lưới tuyến, định hướng kéo dài

một số tuyến sang các tỉnh lân cận (Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng
Sơn); nâng cao chất lượng dịch vụ; phát triển phương tiện hiện đại, đa dạng
chủng loại theo nhu cầu và điều kiện KCHT, đặc biệt chú trọng phát triển
phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch và phương tiện hỗ trợ cho người khuyết tật.
e) Vận tải hành khách bằng xe taxi:
Với lợi thế về phát triển du lịch, nhu cầu sử dụng xe taxi trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh là rất lớn, để đảm bảo hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi
thuận tiện, hiệu quả, đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ tốt nhu cầu của
hành khách.
Giai đoạn 2017-2020: Theo dự báo nhu cầu đi lại của người dân, giai
đoạn đến năm 2020 tổng số xe taxi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có khoảng
2.261 xe (tốc độ tăng trưởng phương tiện bình quân 5,18%/năm). Tập trung phát
triển phương tiện taxi tại 04 thành phố lớn (Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng
Cái) và các đô thị khác như TX. Đông Triều, TX Quảng Yên, Vân Đồn, ...
Định hướng đến năm 2030: Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có khoảng
2.766 xe taxi tốc độ tăng trưởng phương tiện bình quân 2,23%/năm). Giai đoạn
này chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện đại hóa đoàn phương tiện, đặc
biệt là phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch và phương tiện hỗ trợ người khuyết
tật.
3.3.2.2. Vận tải hành khách đường thủy nội địa
Đến năm 2020: Khối lượng vận chuyển đạt khoảng 2,8 triệu lượt khách,
đến năm 2030 đạt khoảng 5,1 triệu lượt khách/năm. Vận tải hành khách đường
thủy nội địa phục vụ du lịch trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, các tuyến từ
Vân Đồn đi các đảo Quan Lạn, Cô Tô... Cụ thểđịnh hướng phát triển các tuyến
chính như sau:
a. Tuyến phục vụ khách du lịch đường dài:
- Tuyến Bãi Cháy - Vân Đồn - Cô Tô.
- Tuyến Vạn Gia, bến Mũi Ngọc đi Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô.
- Phát triển một số tuyến khác theo nhu cầu.
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b. Tuyến từ đất liền đi các đảo:
Tuyến từ bến Mũi Ngọc đi tới các đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung,...
c. Tuyến du lịch Khu vực Vịnh Hạ Long:
- Tuyến từ Cảng Tuần Châu tới các khu vực du lịch (Động Thiên Cung,
Hang Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái, Động
Hoa Cương, Hòn Muối Nam,...) và về Cảng Tuần Châu.
- Tuyến từ Cảng Tuần Châu đi tới các hang động: Soi Sim, Ti Tốp, Sửng
Sốt, Hang Luồn, Hồ Động Tiên, Trinh Nữ, Tùng Sâu, Mê Cung,... và về Cảng
Tuần Châu.
- Tuyến từ Cảng Tuần Châu đi đến Trung tâm bảo tồn văn hóa biển: Trung
tâm văn hóa nổi Cửa Vạn,Rừng Trúc, Hang Tiên Ông, Áng Dù, Hồ Ba Hầm,
Đền Bà Men,... và về Cảng Tuần Châu,
- Tuyến từ Cảng Tuần Châu qua các khu vực du lịch (Động Thiên Cung,
Hang Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá, Hang Ba Hang, Hòn Đỉnh Hương, Hòn Trống Mái,
....) và đến Bến phà Gia Luận (Cát Bà, Hải Phòng).
- Phát triển một số tuyến khác theo nhu cầu.
d. Tuyến du lịch Khu vực Vịnh Bái Tử Long:
- Tuyến từ Cảng Tuần Châu đi các khu vực giải trí, du lịch (Hang Cỏ, Hang
Thầy, Hang Cặp La, Khu sinh thái Tùng Áng Cống Đỏ, Công viên Hòn Xếp, ....)
và về Cảng Tuần Châu.
- Phát triển một số tuyến khác theo nhu cầu.
e. Tuyến du lịch từ huyện Vân Đồn ra các đảo:
- Từ Cảng Cái Rồng đi các xã Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Quan Lạn, Minh
Châu, Bản Sen,... và về Cảng Cái Rồng.
- Từ cảng Cái Rồng đi Cô Tô.
- Phát triển một số tuyến khác theo nhu cầu.
Về phương tiện thủy nội địa: Đội tàu vận tải khách du lịch được phát triển
theo hướng đa dạng nhưng ưu tiên, khuyến khích phát triển các loại tàu theo
hướng chuyên dụng, riêng đối với tàu khách, ưu tiên phát triển các loại tàu
khách theo hướng hiện đại, an toàn để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách
và vận tải phục vụ du lịch; từng bướcchuẩn hóa đội tàu du lịch.
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3.3.2.3. Đường biển
Nâng cao chất lượng vận tải biển để đảm nhiệm vận chuyển hành khách từ
các cảng biển. Duy trì và phát triển thêm các tuyến vận tải liên vận quốc tế (từ
Trung Quốc, ...), các tuyến liên tỉnh (từ Hải Phòng,...) đến cảng khách Hòn Gai,
Tuần Châu, Bãi Cháy,...; đến năm 2020 khối lượng vận chuyển đạt khoảng 8,3
triệu lượt khách/năm, đến năm 2030 khối lượng vận chuyển đạt khoảng 17,2
triệu lượt khách/năm.
3.3.2.4. Đường sắt
Phát triển vận tải đường sắt trên tuyến Yên Viên-Phả Lại-Hạ Long-Cái Lân
giảm áp lực cho đường bộ; đến năm 2020 khối lượng vận chuyển đạt khoảng 1,1
triệu lượt khách/năm, đến năm 2030 khối lượng vận chuyển đạt khoảng 2,1 triệu
lượt khách/năm.
 Đường hàng không:
Cảng hàng không quốc tế Quảng Ninh dự kiến cuối năm 2017 đưa vào khai
thác; đến năm 2020 khối lượng hành khách thông qua cảng khoảng 2,5 triệu lượt
khách/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 5 triệu lượt khách/năm.
3.4. Tính toán, tổng hợp quỹ đất dành cho giao thông
4)

Phương pháp tính toán:
Phân loại các công trình xây dựng theo tính chất tính toán diện tích.
- Đối với cảng hàng không: Theo quy hoạch cảng hàng không đã duyệt.
- Đối với cảng biển: Theo quy hoạch chi tiết cảng biển đã duyệt.

- Đối với đường sắt: Theo chiều dài, chiều rộngnền tuyến và hành lang an
toàn giao thông 2 bên tuyến.
- Đối với đường bộ: Theo chiều dài, chiều rộng nền tuyến và hành lang an
toàn giao thông 2 bên tuyến theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.
- Đối với đường thủy nội địa: Gồm diện tích tại các cảng và các luồng tuyến,
tính cả cho hành lang bảo vệ luồng theo Nghị định số 21/2005/NĐ-CP.
5)

Kết quả tính toán:

Nhu cầu quỹ đất dành cho phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020 khoảng 13.058,5 ha, đến năm 2030 khoảng 15.762,4 ha.
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Bảng 3.4: Tổng hợp nhu cầu quỹ đất phát triển giao thông vận tải đến năm
2020, 2030
Đơn vị: ha
TT

Hạng mục

1

Đường bộ

-

Giai đoạn
đến năm 2020

Giai đoạn
đến năm 2030

12.111,2

14.692,4

Cao tốc

1.709,1

2.085,5

-

Quốc lộ

1.364,7

2.118,1

-

Đường tỉnh

753,3

857,5

-

Đường đô thị

5.150,4

6.027,6

-

Giao thông nông thôn

3.133,8

3.603,8

2

Đường sắt

110,0

132,0

3

Đường thủy nội địa

203,4

240,3

4

Đường biển, ICD

290,2

350,4

5

Đường hàng không

284,6

284,6

6

Bến xe khách, bãi đỗ xe

35,5

39,1

7

Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe

23,5

23,5

8

Trung tâm đăng kiểm

15,0

18,0

13.058,5

15.762,4

Tổng

3.5. Đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch
3.5.1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng quy hoạch
“Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030” được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
phê duyệt tại Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 30/8/2011. Sau 5 năm thực
hiện, bối cảnh kinh tế xã hội nói chung, ngành GTVT tỉnh Quảng Ninh nói riêng
có những thay đổi và điều chỉnh đòi hỏi quy hoạch phát triển giao thông vận tải
tỉnh Quảng Ninh phải có những điều chỉnh tương ứng.
Chính vì vậy, tháng 7/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết
định số 2188/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán dự án quy
hoạch: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng
Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và giao Sở Giao thông vận tải
Quảng Ninh là cơ quan tổ chức lập quy hoạch.
Tại thời điểm lập điều chỉnh quy hoạch, căn cứ để đánh giá môi trường
chiến lược cho quy hoạch là Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, Nghị
định 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường,
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đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ
môi trường và thông tư 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên môi trường về
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo
vệ môi trường.
Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020 và định hướng đến năm 2030 phê duyệt năm 2011 thuộc đối tượng phải lập
báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) dưới dạng lồng ghép. Trong báo
cáo quy hoạch này đã có phần IV. Đánh giá tác động môi trường quy hoạch tuy
nhiên kết cấu bảo cáo chưa đủ các nội dung theo quy định, thiếu những đánh giá
chi tiết về tác động của quy hoạch đến môi trường cũng như các biện pháp giảm
thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch. Vì
vậy, trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch này cần thiết phải thực hiện
nghiêm túc vấn đề đánh giá môi trường chiến lược theo quy định.
 Căn cứ pháp luật để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược:
- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
- Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13;
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định về
bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động và kế
hoạch bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Tài nguyên nước;
- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về Thoát nước và xử lý nước thải;
- Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí Bảo Vệ
môi trường đối với nước thải;
- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;
- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi
trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và
kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
- Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;
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- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại;
- Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ tài nguyên và môi
trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung
quanh và tiếng ồn;
- Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước
mặt lục địa;
- Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước
dưới đất;
- Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về việc Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT;
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh: QCVN
05:2013/BTNMT.
3.5.2. Phương pháp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
Danh mục các phương pháp sử dụng như sau:
- Phương pháp xử lý thống kê (Statistics);
- Phương pháp lập bảng liệt kê (Checklist);
- Phương pháp mô hình hoá môi trường (Environmental Modelling);
- Phương pháp chuyên gia (Delphi).
Nhìn chung, công tác ĐMC đã sử dụng các phương pháp hỗ trợ hiện đang
được áp dụng phổ biến nhằm chiết suất các thông tin phục vụ cho việc đưa ra
các dự báo về xu hướng biến đổi môi trường có tính toàn diện hơn và đa chiều.
Đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch có mức độ chi tiết và mức độ tin
cậy vì các phương pháp sử dụng trong quá trình ĐMC đều có đủ độ tin cậy cần
thiết, nhất là trong việc đánh giá các nguồn gây tác động có liên quan tới chất
thải, phân tích dự báo xu hướng diễn biến môi trường chiến lược để xác định các
vấn đề môi trường cấp bách, cũng như việc đối chiếu, so sánh, lồng ghép và lựa
chọn các giải pháp tối ưu hoá cho ĐMC.
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 Tổ chức thực hiện ĐMC
Trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, Ban chủ nhiệm Đề án
đã thành lập một tổ ĐMC nhằm cụ thể hóa và phân tích các tác động môi
trường, cũng như kiến nghị các giải pháp hạn chế tác động, hoàn chỉnh báo cáo
ĐMC theo các nội dung chính được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường số
55/2014/QH13.
Tổ ĐMC bao gồm các thành viên có trình độ chuyên môn về môi trường,
biến đổi khí hậu, các chuyên ngành giao thông vận tải để đảm bảo xem xét và
lựa chọn các vấn đề môi trường phù hợp và các giải pháp đưa thích hợp hỗ trợ
cho việc thực hiện các mục tiêu của quy hoạch. Quá trình lập báo cáo ĐMC của
điều chỉnh quy hoạch được tiến hành theo nguyên tắc phối hợp (giữa tổ ĐMC và
nhóm chuyên gia thực hiện quy hoạch; giữa các thành viên trong tổ ĐMC) cùng
nghiên cứu, phân tích, đánh giá, thảo luận để đi đến thống nhất từng nội dung cụ
thể cũng như các nội dung tổng thể của báo cáo, song song với việc đóng góp ý
kiến, lồng ghép các nội dung về môi trường vào trong từng giai đoạn của quá
trình lập nhằm bổ sung hoàn thiện quy hoạch.
3.5.3. Tóm tắt nội dung của quy hoạch
a. Các quan điểm và mục tiêu của Quy hoạch:
 Quan điểm phát triển:
- Phát triển hệ thống GTVT một cách đồng bộ trên cơ sở kế thừa, điều chỉnh,
bổ sung các quy hoạch đã phê duyệt trên địa bàn tỉnh, Vùng KTTĐ Bắc Bộ và
cả nước.
- Phát triển mạng lưới KCHTGT trên địa bàn bàn đảm bảo kết nối liên hoàn
với mạng lưới giao thông vùng KTTĐ Bắc Bộ, cả nước và liên vận quốc tế.
- Phát triển vận tải theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ với chi phí hợp
lý, chú trọng phát triển VTHH đa phương thức, dịch vụ logistics và các loại hình
VTHK phục vụ du lịch;
- Đảm bảo ATGT, phát triển bền vững môi trường và đảm bảo an ninh quốc
phòng.
 Mục tiêu tổng quát:
Phát triển hệ thống giao GTVT theo hướng đồng bộ, hiện đại phù hợp với
định hướng tổ chức không gian lãnh thổ Quảng Ninh là “Một tâm - hai tuyến đa chiều - hai điểm đột phá” trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về địa lý của tỉnh
là cửa ngõ giao thông của Vùng KTTĐ Bắc Bộ, trong giao thương với các nước
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Đông Bắc Á, khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng và điểm kết nối của khu vực
mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc.
b. Nội dung chính của Quy hoạch
- Phân tích, đánh giá hiện trạng, tiềm năng giao thông vận tải tỉnh Quảng
Ninh, các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, đánh giá hiện trạng giao
thông vận tải trong mối quan hệ với hệ thống giao thông vận tải của Vùng.
- Rà soát, đánh giá lại quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng
Ninh lập trước đây; phân tích rõ những nội dung bất cập, hạn chế, yếu kém và
nguyên nhân.
- Dự báo nhu cầu giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, 2030.
- Đề xuất các giải pháp quy hoạch tổng thể và từng phân ngành GTVT đối
với các hạng mục kết cấu hạ tầng chính đến năm 2020 và định hướng phát triển
đến năm 2030.
- Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và ước tính vốn đầu tư.
- Đánh giá môi trường chiến lược.
- Đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch.
3.5.4. Môi trường tự nhiên và kinh tế - xã hội của vùng chịu sự tác động bởi
quy hoạch
a. Phạm vi không gian và thời gian của đánh giá môi trường chiến lược
- Phạm vi không gian: Toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh, có xem
xét đến mối liên hệ của tỉnh Quảng Ninh với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và
khu vực lân cận.
- Phạm vi thời gian: Phạm vi thời gian xem xét đánh giá các vấn đề môi
trường chính được xác định theo khung thời gian của điều chỉnh quy hoạch đến
năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
b. Điều kiện môi trường tự nhiên và kinh tế-xã hội
- Điều kiện tự nhiên:
Tỉnh Quảng Ninh nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam với diện tích đất liền
6.177,7 km2 và diện tích biển trên 6.000 km2, có bờ biển dài 250km và 2.007 hòn
đảo. Quảng Ninh có nhiều nguồn khoáng sản khác nhau như than đá, đất sét, cát
và đá vôi. Trong đó ngành khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh chiếm trên 90% trữ
lượng than ở Việt Nam với tổng trữ lượng than ước tính là 3,6 tỉ tấn, kéo dài trên
1.000km2, từ thị xã Đông Triều đến thành phố Cẩm Phả.
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Quảng Ninh nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nhiệt độ trung
bình năm là 22oC ở vùng đồng bằng, lượng mưa trung bình từ 1.800 đến 2.000
mm. Tỉnh Quảng Ninh có mạng lưới sông suối khá dày đặc với mật độ trung bình
1,9km/km2. Trên địa bàn tỉnh có 30 con sông, suối có chiều dài trên 10km, trong
đó có 4 sông lớn là sông Đá Bạc, sông Ka Long, sông Tiên Yên và sông Ba Chẽ.
Hầu hết các sông suối thường ngắn và dốc, tốc độ dòng chảy lớn, khả năng bào
mòn và xâm thực mạnh.
- Điều kiện kinh tế xã hội: Giai đoạn 2010-2015, kinh tế tỉnh Quảng Ninh
tiếp tục phát triển toàn diện, quy mô và sức cạnh tranh được nâng lên rõ rệt; tăng
trưởng kinh tế đạt mức cao so với cả nước; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích
cực theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ; thu ngân sách luôn nằm trong nhóm 5
tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước. Môi trường đầu tư, kinh doanh được
cải thiện rõ rệt, niềm tin của các nhà đầu tư nâng lên. Văn hoá - xã hội được quan
tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được củng cố, chủ
quyền biên giới đất liền và biển đảo được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được tăng cường theo hướng hiệu
quả, thiết thực hơn.
- Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên:
Hiện trạng môi trường nước: Về chất lượng nước mặt, tỷ lệ đạt chuẩn của
các chỉ tiêu BOD5 và COD là thấp đạt lần lượt 31% và 57% cho thấy nước mặt bị
nhiễm các chất ô nhiễm hữu cơ từ nhiều nguồn xả khác nhau bao gồm cả nguồn
thải sinh hoạt. Về nước biển ven bờ, tại khu vực Cảng tàu du lịch Bãi Cháy, chợ
Hạ Long, cầu cảng Nam Cầu Trắng và cảng Cái Rồng đang bị ô nhiễm dầu. Về
nước thải, các nguồn phát thải gồm nước thải sinh hoạt khu vực đô thị, nông thôn;
nước thải khai thác than, nước thải từ các khu công nghiệp, nước thải từ các nhà
máy nhiệt điện và nước thải từ tàu thuyền du lịch.
Hiện trạng môi trường không khí: Chất lượng môi trường không khí tỉnh
Quảng Ninh nói chung là tốt, hiện tượng ô nhiễm chỉ xảy ra cục bộ tại 1 số khu
vực và diễn tra trong thời gian ngắn như ngã ba Mông Dương, ngã ba Quang
Hanh, cọc Sáu – Đường ra cảng 10-10,... Trong các chỉ tiêu chất lượng môi
trường không khí, tổng bụi lơ lửng TSP có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần
đây.
Về hệ sinh thái và tính đa dạng sinh học: Tỉnh Quảng Ninh có nguồn tài
nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng sinh học cao. Đa dạng sinh học gồm
03 loại chính: Đa dạng loài (4.350 loài), đa dạng hệ sinh thái (núi, đồi, đồng
bằng, bãi triều, biển và hải đảo) và đa dạng nguồn gen (với hơn 2.000 hòn đảo).
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3.5.5. Đánh giá sự phù hợp của quy hoạch với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ
môi trường
a. Các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường được lựa chọn
Các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của tỉnh Quảng Ninh được
thể hiện rõ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm
kỳ 2015-2020 và Nghị quyết số 144/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch môi
trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể:
 Quan điểm bảo vệ môi trường:
- Đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu suy thoái tài nguyên
thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, từng bước nâng cao chất lượng môi trường,
nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và năng
lực quản lý môi trường.
- Ứng dụng công nghệ, trong đó ưu tiên công nghệ cao, các mô hình bảo vệ
môi trường tiên tiến của các nước phát triển (như Sáng kiến SATOYAMA, Nhật
Bản) để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ
môi trường.
- Áp dụng các quy chuẩn môi trường của các nước tiên tiến.
- Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức về môi trường để chuyển
biến thành hành động trong bảo vệ môi trường.
- Thúc đẩy các giải pháp nhằm nâng cao giá trị của vịnh Hạ Long và các
Khu vực phụ cận để phát triển bền vững.
- Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp nhằm hài hòa giữa bảo vệ môi trường
và phát triển kinh tế bền vững tại các Khu vực trọng điểm phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh như: Các Khu vực khai thác than, các khu công nghiệp, các khu
phát triển đô thị, khu du lịch...
 Mục tiêu bảo vệ môi trường:
Tăng trưởng kinh tế đảm bảo chỉ tiêu đề ra trên nền tảng phát triển bền
vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng - an
ninh vững chắc. Nâng cao chất lượng và tỷ trọng các ngành dịch vụ, nhất là du
lịch; phát triển công nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Đến năm 2020, Quảng Ninh sẽ là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước
thực hiện thành công các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong khuôn khổ Chiến
lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam.Tỷ lệ che phủ rừng đạt 54-55%; Tỷ lệ chất
thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt trên 92%, tỷ lệ chất thải y tế được thu gom,
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xử lý đạt 100%/năm; Tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch trên 98%
và dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên 98%.
Đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước
thực hiện thành công các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường trong khuôn khổ Chiến
lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam; có thể trao đổi, thông tin kinh nghiệm cho
các nước trong khối ASEAN.
b. Đánh giá sự phù hợp của Quy hoạch với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi
trường
Quan điểm, mục tiêu phát triển của quy hoạch hoàn toàn phù hợp với các
quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng Ninh. Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030 gắn liền với bảo vệ môi trường trong GTVT, hướng
tới mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Với các quan điểm và mục tiêu đề ra của Quy hoạch sẽ có những tác động
tích cực và tiêu cực tới môi trường (do phát triển kết cấu hạ tầng giao thông,
tăng trưởng vận tải hành khách, hàng hóa,...). Tuy nhiên các tác động tiêu cực sẽ
được hạn chế và ngăn ngừa thông qua các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu
trong quá trình thực hiện quy hoạch.
3.5.6. Đánh giá, dự báo các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực
hiện Quy hoạch
Các vấn đề môi trường chính bị ảnh hưởng bởi “Điều chỉnh Quy hoạch tổng
thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng
đến năm 2030” được xem xét dựa trên bản chất của Quy hoạch và kết quả phân
tích hiện trạng môi trường nền khu vực Quy hoạch. Các vấn đề môi trường chính
gồm:
VĐ1. Ô nhiễm và suy giảm chất lượng không khí
VĐ2. Các yếu tố khí hậu có tính đến sự thích ứng với biến đổi khí hậu
(BĐKH)
VĐ3. Ô nhiễm ồn và rung
VĐ4. Suy giảm tài nguyên nước mặt và nước ngầm, sự cố lũ lụt
(1) Ô nhiễm và suy giảm chất lượng không khí
Phát thải bụi, khí độc được tạo ra từ nhiều nguồn, trong đó có phát thải từ
hoạt động GTVT đang là một vấn đề bức xúc đối với môi trường. Việt Nam đã
ban hành QCVN05:2013/BTNMT để kiểm soát chất lượng không khí xung
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quanh; TCVN 6438:2001 về Giới hạn tối đa cho phép của các chất khí thải gây
ô nhiễm của ô tô xe máy.
Những chất gây ô nhiễm môi trường không khí là sản phẩm của GTVT bắt
nguồn từ hoạt động của phương tiện vận tải và máy móc trong quá trình xây
dựng công trình giao thông gồm khí thải hoặc sự bay hơi của nhiên liệu (xăng,
dầu diezel). Những chất này đặc trưng là: CO, HC, NOx, SO2, PM (Bụi),.... Có
ba nguồn chính sinh ra những chất gây ô nhiễm môi trường không khí từ
phương tiện giao thông và máy móc là: khí xả, khí lọt và nhiên liệu bay hơi. Khí
xả là sản phẩm cháy từ buồng đốt của động cơ được thải ra ngoài môi trường
qua ống xả. Nhiên liệu thường dùng trong động cơ phương tiện hiện nay thường
là nhiên liệu lỏng, chủ yếu là xăng, diezel - sản phẩm được tạo ra từ dầu mỏ, vì
loại này có nhiệt trị lớn, ít tro, dễ vận chuyển và bảo quản. Khi nhiên liệu cháy
sản phẩm của quá trình cháy hoàn toàn là: CO2, H2O, N2; tuy nhiên trong thực
tế nhiên liệu chủ yếu là cháy không hoàn toàn nên sản phẩm chủ yếu gồm CO2,
H2O đồng thời có các thành phần độc hại khác như: CO, NOx, SOx, HC,
Alđehyt, khói, bụi (PM), Pb,... Ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh tập trung tại các nút giao thông lớn và một số điểm sản xuất tập
trung của ngành than và nhiệt điện.
(2) Các yếu tố khí hậu có tính đến sự thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)
Theo các báo cáo của Ban liên chính phủ về BĐKH (IPCC), hoạt động khai
thác quá mức các bể hấp thụ khí nhà kính như sinh khối, rừng nhiệt đới, các hệ
sinh thái biển, ven bờ và đất liền ngoài việc đóng góp khoảng 18% sự nóng lên
toàn cầu còn làm mất đi một cách đáng kể diện tích rừng, nơi hấp thụ khí CO2;
các ngành sản xuất hóa chất với việc tạo ra khí CFC, HCFC đóng góp khoảng
24%; sản xuất nông nghiệp với việc tạo ra khí mêtan (CH4) (khoảng 9%); đặc
biệt, phát thải khi CO2 trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch của các ngành sản
xuất năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng…. đóng góp khoảng
½ sự nóng lên toàn cầu.
Sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong hoạt động GTVT là một trong những
nguồn làm tăng khí nhà kính, nhưng chính GTVT lại là đối tượng nhạy cảm, dễ bị
tổn thương nhất trước những hậu quả BĐKH – nước biển dâng do các yếu tố quy
định sự hình thành và khả năng khai thác của mỗi loại hình giao thông sẽ bị thay
đổi theo chiều hướng xấu.
Một thách thức nữa cũng cần cân nhắc là tính ổn định của công trình bị đe
dọa, đặc biệt là công trình giao thông trên và ven sông, biển trước sự xâm thực
của quá trình tự nhiên như ăn mòn hoá học hoặc xói lở do dòng chảy.
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(3) Ô nhiễm ồn và rung
Ô nhiễm tiếng ồn, rung gây hại về sinh lý, tâm lý của con người và hệ sinh
thái và có tầm ảnh hưởng xã hội rất lớn. Việt Nam đã có QCVN 26:2010/BTNMT
và QCVN 27:2010/BTNMT quy định các giới hạn cho phép mức ồn rung tại mỗi
đối tượng nhạy cảm ứng với thời điểm xuất hiện ồn rung; TCVN 3985 – 1999
quy định giới hạn thời gian đối tượng chịu tác động của mức ồn rung; và TCVN
7210:2002 quy định các giới hạn cho phép của mức rung gây ra bởi phương tiện
giao thông đường bộ tới các khu công cộng và khu dân cư ứng với các thời điểm
khác nhau trong 1 ngày đêm.
Tiếng ồn của hoạt động GTVT do phương tiện, máy móc thi công gây ra hỗn
hợp nhiều âm thanh với cường độ khác nhau gây ảnh hưởng tới người tham gia
giao thông và dân cư hai bên đường.
Rung động được hiểu là những dao động ở tần số cao. Khi phương tiện, máy
móc khởi động hoặc chuyển động sẽ sinh ra rung động của nhiều loại khối lượng
khác nhau. Rung động này ngoài ảnh hưởng đến con người còn ảnh hưởng đến
nhà cửa và các công trình xây dựng ở các trục đường xe chạy trong khoảng cách
30m. Rung động của nền đường cũng được đặc trưng bởi biên độ (m), tốc độ
(m/s) và gia tốc (m/s2). Khi xem xét ảnh hưởng của rung động đến môi trường
sinh thái thường sử dụng gia tốc rung động. Mức độ tác động do ô nhiễm ồn rung
phụ thuộc vào tính nhạy cảm của đối tượng tiếp nhận, thời gian tiếp nhận và độ
dài của thời gian tiếp nhận mức ồn.
(4) Suy giảm chất lượng nguồn nước mặt và nước ngầm,sự cố lũ lụt
Nước thải do hoạt động của phương tiện giao thông phát sinh tại các bến xe,
xưởng sửa chữa, bảo dưỡng, nước thải trong quá trình thi công xây dựng công
trình. Nguồn nước này nếu không được xử lý, thu gom, xả thải thẳng ra môi
trường sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt. Bên cạnh đó, các chất ô nhiễm sẽ thẩm
thấu vào nguồn nước ngầm và lan truyền theo các dòng chảy ngầm dưới đất dẫn
đến tăng nguy cơ ô nhiễm nước ngầm bởi các các thông số ô nhiễm như: nitrate,
coliform, các chất hữu cơ khó phân huỷ, kim loại nặng. Việt Nam đã ban hành
các quy chuẩn để kiểm soát chất lượng các loại nước tự nhiên và nước thải, bao
gồm: QCVN08:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
mặt; QCVN09:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
ngầm; QCVN14:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
thải sinh hoạt; QCVN40:2011/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước thải công nghiệp.
 Đánh giá tác động:
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Bảng Tác động đến môi trường và yêu cầu giảm thiểu trên quan điểm bảo
vệ môi trường
Tác động môi trường
a. Chất lượng môi trường
không khí và các yếu tố khí hậu
có tính đến sự thích ứng với
biến đổi khí hậu (BĐKH)
Phát thải gây ô nhiễm môi
trường không khí (bụi và khí
độc), làm gia tăng các khí nhà
kính gây nguy cơ biến đổi khí
hậu







b. Ồn và rung

Số người bị ảnh hưởng do ồn,
rung sẽ tăng, đặc biệt trong tương 
lai khi phát triển đô thị kéo theo.
c. Chất thải rắn và chất thải
nguy hại
Nguy cơ ô nhiễm do chất thải
rắn và chất thải nguy hại.





d. Môi trường nước

Nguy cơ ô nhiễm nước do nước
mưa chảy tràn.
Nguy cơ ô nhiễm nước trong thi 
công.

Yêu cầu giảm thiểu
Áp dụng tiêu chuẩn thải của
phương tiện.
Sử dụng năng lượng có hiệu
quả.
Duy trì hành lang xanh dọc
tuyến.
Thiết kế tuyến đường có tiêu
chí vận doanh thân thiện với
môi trường.
Trong giai đoạn lập DAĐT
sẽ giải quyết thông qua báo
cáo ĐTM.
Giải pháp công trình đối với
các khu vực đô thị
Trong giai đoạn lập DAĐT
sẽ giải quyết vấn đề ồn thông
qua báo cáo ĐTM.
Tuyên truyền về ý thức bảo
vệ môi trường đối với người
tham gia giao thông.
Đầu tư các công trình thu
CTR và CTNH tại các côn
trường thi công.
Trong giai đoạn lập DAĐT
sẽ giải quyết thông qua báo
cáo ĐTM.
Đầu tư các công trình thu
nước chảy tràn. Đầu tư hoàn
chỉnh hệ thống thoát nước.
Trong giai đoạn lập DAĐT
sẽ giải quyết thông qua báo
cáo ĐTM.

Tác động tàn dư
Không đáng kể.

Mức ồn hoàn toàn có thể
giảm thiểu đạt
QCVN26:2010/BTNMT

Không đáng kể.

Không đáng kể.

 Các mục tiêu môi trường
Bảng Các mục tiêu môi trường
Mục tiêu
Chỉ thị
Chỉ tiêu
Mục tiêu 1. Giảm thiểu tối đa các hoạt động giao thông liên quan đến ô nhiễm môi trường không
khí
Giảm thiểu những
- QCVN05:2013/BTNMT - Quy
tác động tiêu cực của
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
giao thông tới chất Chất lượng môi trường không lượng không khí xung quanh.
lượng môi trường khí.
- QCVN06:2009/BTNMT - Quy
không khí.
chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số
chất độc hại trong không khí xung
quanh.
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Mục tiêu

Chỉ thị
Chỉ tiêu
% dân số sống trong các khu vực - Số dân sống trong các khu vực có
có môi trường không khí bị ô môi trường không khí bị ô nhiễm
nhiễm.
được giảm
Số lượng ngày ô nhiễm không
Số ngày ô nhiễm không khí bởi TSP,
khí bởi TSP, PM10 tại các nút
PM10 được giảm.
giao.
Mục tiêu 2. Giảm thiểu hoạt động của giao thông liên quan đến ô nhiễm ồn và rung
- TCVN7210-2002, Rung động và
Va chạm. Rung động do phương
tiện giao thông đường bộ - giới hạn
cho phép đối với môi trường khu
công cộng và khu dân cư.
Mức ồn và rung
- QCVN26:2010/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng
Giảm phát sinh ô
ồn.
nhiễm ồn từ hoạt
QCVN27:2010/BTNMT - Quy
động giao thông.
chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ
rung..
Số lượng người bị ảnh hưởng bởi - Số lượng người bị ảnh hưởng bởi ô
ô nhiễm ồn.
nhiễm ồn được giảm.
Lưu lượng xe tại các khu vực - Giảm thiểu lưu lượng xe tại khu
nhạy cảm.
vực nhạy cảm.
Giảm tối đa tác động
ồn rung tại các đối
Lưu lượng giao thông tại các khu - Số lượng xe tại khu vực nhạy cảm
tượng nhạy cảm
vực nhạy cảm.
được giảm.
(trường học, bệnh
viện)
Mục tiêu 3. Giảm thiểu hoạt động của giao thông liên quan đến ô nhiễm chất thải rắn và chất
thải nguy hại
Giảm tối đa phát thải
CTR và CTNH từ
- QCVN07:2009/BTNMT - Quy
Chất lượng các thành phần môi
hoạt
động
của
chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng
trường.
phương tiện và xây
chất thải nguy hại.
dựng công trình
Mục tiêu 4. Giảm thiểu hoạt động của giao thông liên quan đến ô nhiễm môi trường nước
Xảy ra ô nhiễm nước được quy Duy trì hiện tượng ô nhiễm ở mức
tối thiểu.
Giảm tối đa các tác cho từ hoạt động giao thông.
động từ hoạt động
QCVN08:2008/BTNMT
Quy
giao thông tới lượng
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
và chất của các Chất lượng nước các nguồn lượng nước mặt;
nguồn tài nguyên nước.
QCVN09:2008/BTNMT
Quy
nước.
chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất
lượng nước ngầm.
Mục tiêu 5. Giảm hoạt động giao thông liên quan đến phát thải khí nhà kính và đảm bảo các biện
pháp thích nghi với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
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Chỉ thị

Chỉ tiêu
Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày
Giảm phát thải khí
1/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ
nhà kính từ hoạt Khí nhà kính phát sinh từ hoạt quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn
động giao thông, đặc động giao thông.
khí thải đối với ô tô, xe mô tô hai
biệt khí CO2.
bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu
mới.
Mức giảm lượng nhiên liệu hóa
Lượng nhiên liệu hóa thạch tiêu
thạch tiêu thụ/ km hàng hóa (hành
thụ/ km hàng hóa (hành khách).
khách).
Giảm tối đa mức
thiệt hại của các công
% cơ sở hạ tầng giao thông bị hư % cơ sở hạ tầng giao thông bị hư hại
trình hạ tầng giao
hại do ngập lụt
do ngập lụt được giảm.
thông do biến đổi khí
hậu

3.5.7. Đánh giá, dự báo tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực hiện
quy hoạch
Theo báo cáo về Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam
(Bộ Tài nguyên và Môi trường), trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh dự báo nhiệt độ
trung bình sẽ tăng từ 0,50 (năm 2020) đến 2,50 (năm 2010) trong các kịch bản
phát thải trung bình. Lượng mưa trung bình sẽ tăng 1,3% (năm 2020) đến 6,7%
(năm 2100).
Bảng Dự báo tăng nhiệt độ và lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh theo kịch bản phát thải trung bình
Năm

Tăng nhiệt độ (0)

Tăng lượng mưa (%)

2020

0,5

1,3

2030

0,7

2,0

2040

1,0

2,7

2050

1,3

3,5

2060

1,6

4,3

2070

1,8

5,0

2080

2,1

5,6

2090

2,3

6,2

2100

2,5

6,7

(Nguồn: Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Bộ TNMT)

Biến đổi khí hậu sẽ tác động trực tiếp tới cơ sở hạ tầng giao thông và hoạt
động vận tải bởi các yếu tố tác động như nước biển dâng (nhất là tại các thành
phố, huyện ven biển như Hạ Long, Móng Cái, Quảng Yên,... và các vùng đất
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thấp ở Ba Chẽ, Đông Triều, Cô Tô,...); các biến động thiên tai bất thường (bão,
lốc xoáy, tố lốc, mưa, nóng bất thường cường độ cao.
3.5.8. Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược
Trong quá trình Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, cơ quan lập quy hoạch đã tiến hành
tham vấn đối với các các Sở ban ngành, địa phương có liên quan nhằm đảm bảo
tối ưu hóa việc thực hiện các mục tiêu quy hoạch và lồng ghép các nội dung về
môi trường. Tham vấn với các bên liên quan đã được thực hiện thông qua hình
thức họp tham vấn và gửi công văn xin ý kiến đến các Sở Ban ngành, UBND
các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ý kiến phản hồi được gửi thông qua văn
bản phúc đáp từ các đơn vị được tham vấn như Công văn số 2768/TNMTQHKH ngày 8/7/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, công
văn số 1887/SXD-QH ngày 8/7/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, công
văn số 3825/UBND ngày 18/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long,...
Toàn bộ ý kiến tham vấn được giải trình nội dung chi tiết và xem xét tiếp
thu đưa vào báo cáo để hoàn chỉnh nội dung báo cáo.
3.5.9. Giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề
môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch
Các biện pháp giảm thiểu đề xuất sau đây đã được phát triển để ngăn chặn
hoặc giảm thiểu các tác động bất lợi chính mà việc thực hiện quy hoạch có thể
gây ra với môi trường:
- Khi quy hoạch tuyến đường mới cần nghiên cứu, xác định diện tích, xác
định số loài thực, động vật, sinh khối của các vùng rừng mà tuyến đường sẽ đi
qua. Vùng ảnh hưởng của tuyến đường không phải chỉ trong lộ giới đường mà
còn mở rộng ra từ đến vài chục km.
- Ở các đoạn đường cần tôn nền cao vượt mức nước lũ cực đại để đảm bảo
giao thông trong mùa mưa lũ phải thiết kế và xây dựng nhiều cống ở các vị trí
thích hợp để bảo đảm lưu thông nước 2 bên mặt đường nhằm chống ngập úng, ô
nhiễm vùng thượng và chống xói lở thân và mặt đường.
- Đối với phương tiện vận tải tham gia giao thông: Các xe tham gia lưu
thông phải đạt tiêu chuẩn về khí thải theo quy định, khuyến khích sử dụng các
nguồn năng lượng mới, cải tiến kỹ thuật và sử dụng công nghệ thân thiện với
môi trường; định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa. Với các phương tiện thủy: hạn chế sử
dụng loại dầu nặng, sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm môi trường, cải tiến
kỹ thuật trong việc thiết kế mới các máy tàu tiêu tốn ít nhiên liệu, ít xả khí thải
hoặc chỉ xả khi đã được xử lý sơ bộ.
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- Kiểm soát tiếng ồn từ nguồn bao gồm tiếng ồn của xe khi đỗ và tiếng ồn
của xe khi di chuyển (chủ yếu của hệ truyền động, của bánh xe lăn trên đường).
Nghiên cứu các biện pháp thiết kế đường: xây tường chắn tiếng ồn cạnh đường,
thiết kế đường, thiết kế giao cắt của đường để kiểm soát tiếng ồn, thiết kế mặt
đường để kiểm soát tiếng ồn.
- Đầu tư xây dựng các công trình thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải
nguy hại và nước thải tại các công trường thi công xây dựng công trình trước khi
xả thải ra môi trường.
- Các phương tiện vận tải chở các hàng hoá độc hại, chất thải, vật liệu xây
dựng,... phải được bao bọc kín tránh nguy cơ phát tán ra môi trường trong quá
trình vận chuyển.
3.5.10. Kết luận và kiến nghị
Việc định hướng bảo vệ môi trường cho Điều chỉnh quy hoạch phát triển
GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 là hết sức
cần thiết. Đánh giá đã chỉ ra các vấn đề môi trường chính, các mục tiêu môi
trường liên quan đến quy hoạch, sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu và
phương án phát triển của Điều chỉnh quy hoạch và các tác động ảnh hưởng khi
thực hiện Quy hoạch, đề xuất Quy hoạch cho phù hợp và lồng ghép các mục
tiêu, giải pháp cụ thể trong định hướng phát triển các thành phần của Quy hoạch.
Một số đề xuất, kiến nghị cho quy hoạch trên quan điểm bảo vệ môi
trường như sau:
- Lồng ghép các mục tiêu, giải pháp bảo vệ môi trường gắn với điều chỉnh
quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến
năm 2030.
- Lựa chọn phương án hướng tuyến và công trình tối ưu, tránh qua các
khu vực có giá trị sinh học, các di sản văn hóa, lịch sử.
Mặc dù tác động môi trường của quy hoạch là tương đối rõ ràng, tuy nhiên
các tác động này đều có thể xử lý và kiểm soát bằng các giải pháp đề xuất hoặc
các giải pháp trong giai đoạn lập báo cáo ĐTM chi tiết (giai đoạn lập Dự án đầu
tư). Các tác động tích cực của quy hoạch mang lại về kinh tế, xã hội và giao
thông là hoàn toàn vượt trội so với các tác động tiêu cực mà nó gây ra. Quy
hoạch hoàn toàn có đủ điều kiện để tiến hành phê duyệt.
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Tổng nhu cầu vốn đầu tư và danh mục dự án ưu tiên đầu tư

3.6.1. Nhu cầu vốn đầu tư
Tổng nhu cầu vốn đầu tư ước tính giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 là
76.602 tỷ đồng (trong đó: nhu cầu vốn từ ngân sách tỉnh là 10.173 tỷ đồng; còn
lại từ ngân sách Trung ương, xã hội hóa và nguồn vốn hợp pháp khác bao gồm
cả ngân sách tỉnh bổ sung - nếu có); giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 là
79.486 tỷ đồng (trong đó: Nhu cầu vốn từ ngân sách tỉnh là 9.209 tỷ đồng; còn
lại từ ngân sách Trung ương, xã hội hóa và nguồn vốn hợp pháp khác).
Bảng 3.6-1: Tổng hợp nhu cầu vốn và phân kỳ vốn đầu tư phát triển giao
thông vận tải đến năm 2020, 2030
TT

Hạng mục đầu tư

Dự kiến tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
2015-2020
2021-2025 2026-2030
54.049,5
34.788,5
18.732,3

I

Đường bộ

1

Cao tốc

36.404,0

14.119,3

7.602,7

Xây dựng mới
Bảo trì

36.404,0
0,0

8.789,3
5.330,0

4.732,7
2.870,0

5.688,6

5.777,5

3.111,0

5.023,8

2.651,3

1.427,6

664,8

3.126,3

1.683,4

Đường tỉnh

10.883,5

13.020,7

7.011,1

10.193,2
690,3

11.280,4
1.740,3

6.074,0
937,1

1.073,3

1.870,9

1.007,4

4.1
4.2

Nâng cấp, XD mới
Duy tu bảo trì
Đường giao thông
nông thôn, đường
khác
Đầu tư xây dựng
Bảo trì

1.044,6
28,7

1.280,4
590,6

689,4
318,0

II

Đường sắt

1.000,0

1.105,0

595,0

1.000

1.105,0

595,0

2.500,0

1.046,5

563,5

1.1
1.2
2
2.1
2.1
3
3.1
3.1
4

III

Quốc lộ
Xây dựng, nâng
cấp
Bảo trì

Đường sắt quốc
gia
Đường sắt đô thị
Đường thủy nội
địa

IV

Đường biển

13.333,2

7.999,9

11.999,9

V

Đường hàng
không

5.000,0

1.625,0

875,0

Dự kiến
nguồn vốn
NSTW, NSĐP,
Xã hội hóa và khác

NSTW, NSĐP,
Xã hội hóa và khác

NSTW, NSĐP,
Xã hội hóa và khác

NSĐP

NSTW, Xã hội hóa
và khác

NSTW, NSĐP, Xã
hội hóa và khác
NSTW, Xã hội hóa
và khác
Xã hội hóa và khác
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Bến xe khách, bãi
đỗ xe
Bến xe khách
Bãi đỗ xe công
cộng
Trung tâm đào
VII tạo, sát hạch lái
xe
Trung tâm đăng
VIII
kiểm
Tổng cộng
VI
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NSĐP, Xã hội hóa
và khác

658,6

81,3

43,8

612,0

74,1

39,9

46,6

7,2

3,9

36,0

7,2

3,9

NSĐP, Xã hội hóa
và khác

25,0

13,0

7,0

NSĐP, Xã hội hóa
và khác

76.602

46.666

32.820

Chia theo các giai đoạn đầu tư (ước tính trong giai đoạn 2015-2017 các dự
án đã triển khai đầu tư và giải ngân được khoảng 40%):
- Giai đoạn 2017 ÷ 2020 là 46.986 tỷ đồng (trong đó nhu cầu vốn từ ngân
sách tỉnh là 7.127 tỷ đồng).
- Giai đoạn 2021 ÷ 2025 là 46.666 tỷ đồng (trong đó nhu cầu vốn từ ngân
sách tỉnh là 5.986 tỷ đồng).
- Giai đoạn 2026 ÷ 2030 là 32.820 tỷ đồng (trong đó nhu cầu vốn từ ngân
sách tỉnh là 3.223 tỷ đồng).
Về dự kiến cơ cấu nguồn vốn đầu tư theo các giai đoạn tại Bảng dưới đây:
Bảng 3.6-2: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển giao thông vận tải đến năm
2020, 2025, 2030
Nguồn vốn

Ngân sách Trung
ương
Ngân sách Địa
phương
Xã hội hóa và
nguồn khác
Tổng mức đầu
tư

2017 - 2020
Tổng mức
Cơ cấu
đầu tư
đầu tư
(tỷ đồng)

2021-2025
Tổng mức
Cơ cấu
đầu tư
đầu tư
(tỷ đồng)

2026-2030
Tổng mức
Cơ cấu
đầu tư
đầu tư
(tỷ đồng)

7.739

20,1%

11.084

23,8%

9.815

29,9%

7.127

8,7%

5.986

12,8%

3.223

9,8%

32.120

71,2%

29.595

63,4%

19.782

60,3%

46.986

46.666

32.820
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Bảng 3.6-3: Danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách địa phương
giai đoạn 2015 - 2020
TT

Tên Dự án

I
1

Đường bộ
Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

2

QL18C

3
4
5

Cầu vượt Loong Toòng, QL4B,
QL279
Cầu Hoành Mô-Động Trung
Đường trục chính từ cảng hàng
không Quảng Ninh vào khu vui
chơi phức hợp

6

ĐT.326

7

ĐT.327*

8

ĐT.329

9

ĐT.330

10

ĐT.330B

11

ĐT.331

12

ĐT.331B

13

ĐT.332

14

ĐT.333

15

ĐT.334

16

ĐT.335

17

ĐT.337

Quy mô đầu tư

Hỗ trợ giải phóng mặt bằng
Nâng cấp đoạn từ CK Bắc Phong
Sinh đến TP Móng Cái đạt cấp III
miền núi

Nhu cầu
vốn
NSĐP
2.558
60
350

Dài 78m, rộng 11m, tải trọng HL93

126
1.050

Nâng cấp, mở rộng đoạn từ thị trấn
Trới đến giao ĐT.337 đạt tiêu chuẩn
cấp III đồng bằng; duy tu giữ cấp
đoạn tuyến còn lại
Nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đạt
tiêu chuẩn đường cấp III miền núi
Duy tu, bảo dưỡng giữ cấp IV miền
núi-III đồng bằng
Nâng cấp đoạn tuyến từ giao
ĐT.330B đến trung tâm xã Thanh
Lâm (dài 26,9km) đạt tiêu chuẩn cấp
III miền núi; duy tu bảo dưỡng giữ
cấp đoạn tuyến còn lại.
Duy tu bảo dưỡng giữ cấp III miền
núi
Nâng cấp tuyến đạt cấp III đồng
bằng
Nâng cấp toàn tuyến đạt cấp III đồng
bằng
Duy tu, bảo dưỡng toàn tuyến giữ
cấp III đồng bằng
Nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đạt
cấp III đồng bằng
Nâng cấp đoạn tuyến từ sân golf Ao
Tiên đến chùa Cái Bầu (dài 10km)
đạt cấp II, quy mô 4 làn xe; duy tu
bảo dưỡng, giữ cấp đoạn tuyến còn
lại
Duy tu bảo dưỡng, giữ cấp toàn
tuyến đạt cấp III đồng bằng
Duy tu bảo dưỡng toàn tuyến đạt tiêu
chuẩn đường cấp III miền núi

145

761
71

556

19
120
99
29
64

370

29
68
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TT

Tên Dự án

18

ĐT.338

19

ĐT.342

20

ĐT.345

21

Đường nối KCN Việt Hưng-Cảng
Cái Lân

22

Đường giao thông nông thôn

23
II

Đường giao thông quan trọng khác
Đường biển
Bến cảng khách số 1, cảng du lịch
Hòn Gai
Đường thủy nội địa

1
III
1

Luồng đường thủy nội địa

2

Cảng khách Cọc 3

3

Cảng Vũng Đục

4

Cảng đầu mối Đầm Nhà Mạc

IV
1

Đường hàng không
Cảng hàng không Quảng Ninh
Tổng

Quy mô đầu tư
Nâng cấp đoạn từ cầu Chanh-Liên Vị
đạt cấp III đồng bằng; duy tu giữ cấp
đoạn còn lại
Duy tu bảo dưỡng giữ cấp V miền
núi
Xây dựng hoàn chỉnh nhánh nối
ĐT.398B (Hải Dương) với ĐT.345
đạt cấp V miền núi; duy tu giữ cấp
đoạn còn lại.

BCTH
Nhu cầu
vốn
NSĐP
98
80

45

180
Mật độ đường GTNT đạt 0,5
km/km2; tổng chiều dài các tuyến
đường GTNT khoảng 3.000km (tập
trung xây dựng mới tại các huyện
miền núi Hoành Bồ, Ba Chẽ, Tiên
Yên) đạt 0,3km/km2

1.073

1.292
300
Đưa vào quản lý đối với 4 luồng TW
quản lý, 5 luồng địa phương quản lý
và kéo dài 1 số luồng
Xây dựng mới cảng hành khách
TNĐ cọc 3, công suất 500.000 lượt
khách
Xây dựng mới cảng hành khách
Vũng Đục, công suất 200.000 lượt
khách
Xây dựng mới, công suất theo nhu
cầu tại thời điểm đầu tư

150

50

100
100
300
10.173

3.6.2. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020
Danh mục dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020 là 21 dự án, trong đó nhu cầu
vốn từ Ngân sách tỉnh khoảng 3.397 tỷ đồng (không bao gồm dự án xây dựng
Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông
Dương đang triển khai). Cụ thể như sau:
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1. Đường bộ:
(1) Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long Mông Dương: Dự án đang thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2018.
(2) Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái:
Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 10837/VPCP-KTN thông báo ý
kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý để tỉnh Quảng Ninh tiếp tục là
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để huy động và triển khai dự án. Triển khai
các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT đang thực hiện các thủ tục chuẩn
bị đầu tư, phấn đấu khởi công trong năm 2017.
Tổng mức đầu tư khoảng 16.029 tỷ đồng, theo hình thức PPP (trong đó dự
kiến: Nguồn vốn xã hội hóa là 13.444 tỷ đồng; Ngân sách Trung ương và Ngân
sách tỉnh tham gia là 2.558 tỷ đồng (dự kiến Ngân sách Trung ương là 1.800 tỷ
đồng; ngân sách tỉnh là 785 tỷ đồng).
(3) Quốc lộ 10:
Theo Quyết định 356/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng
đến năm 2030 thì QL.10 nằm trong danh mục đầu tư đến năm 2020 nâng cấp đạt
tiêu chuẩn đường cấp II. Hiện nay phía bên Hải Phòng đã được đầu tư mở rộng,
trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn 6,5km chưa được mở rộng.
Tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương.
(4) Quốc lộ 18C: Năm 2015, UBND tỉnh phê duyệt dự án “Cải tạo nâng
cấp Đường tỉnh 341 từ Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến Khu kinh tế cửa
khẩu Bắc Phong Sinh” (tại Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 30/10/2015)
với quy mô cấp IIIMN, tổng mức đầu tư là 269,71 tỷ đồng, giao Ban Quản lý Khu
kinh tế làm chủ đầu tư. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 bố trí tiếp 60 tỷ
đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để hoàn thành.
(5) Đường trục chính từ Cảng hàng không Quảng Ninh vào khu vui chơi
phức họp: Dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
(tại Văn bản số 669/HĐND-KTNS ngày 28/10/2016), UBDN tỉnh đã phê duyệt
dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 1.450 tỷ đồng (trong đó Ngân sách Trung
ương là 400 tỷ đồng từ nguồn phát triển khu kinh tế; ngân sách tỉnh là 1050 tỷ
đồng). Hiện nay Sở GTVT đang trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, dự kiến
khởi công quý III/2017.
(6) Đường tỉnh 326: Nâng cấp đoạn qua thị trấn Trới đạt cấp IIIĐB, tổng
mức đầu tư khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
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(7) Đường tỉnh 331B (Chợ Rộc - Bến Giang): Dự án nâng cấp tuyến đoạn
Chợ Rộc – Bến Giang đạt cấp IIIĐB với kinh phí khoảng 120 tỷ đồng từ ngân
sách tỉnh.
(8) Đường tỉnh 333: Dự án Đường dẫn cầu Lại Xuân đã được UBND thành
phố Hải Phòng phê duyệt năm 2011 (trên cơ sở một số nội dung đã thông nhất).
Hiện nay, UBND thành phố Hải Phòng đã phê duyệt lại đề xuất dự án theo hình
thức BOT với tổng mức đầu tư là 1.215 tỷ đồng dự kiến toàn bộ vốn là của nhà
đầu tư (trong đó dự kiến đầu tư cải tạo nâng cấp Đường tỉnh 333 thuộc địa phận
tỉnh Quảng Ninh với kinh phí 152 tỷ đồng).
(9) Đường tỉnh 334 (từ sân golf Ao Tiên - chùa Cái Bầu): Dự án nâng cấp
đoạn tuyến từ sân golf Ao Tiên đến chùa Cái Bầu (dài 10km) đạt cấp II, quy mô
4 làn xe, với kinh phí khoảng 370 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.
(10) Đường nối khu công nghiệp Việt Hưng với cảng Cái Lân: Dự án xây
dựng đường nối khu công nghiệp Việt Hưng với cảng Cái Lân với kinh phí
khoảng 180 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.
(11) Đường nối Đường tỉnh 345 sang tỉnh Hải Dương: Dự án xây dựng
nhánh nối Đường tỉnh 345 sang tỉnh Hải Dương VMN với kinh phí khoảng 35 tỷ
đồng từ ngân sách tỉnh.
(12) Đường tỉnh 338 (Cầu Chanh – Liên Vị): Dự án Nâng cấp đoạn từ cầu
Chanh-Liên Vị đạt cấp IIIĐB với kinh phí khoảng 70 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.
(13) Cầu Hoành Mô - Động Trung: Phần cầu chính dài 78m, rộng 11m, tải
trọng HL93; trong đó, phía Việt Nam thực hiện cầu dài 39m, bắt đầu từ cửa
khẩu Hoành Mô (Bình Liêu) đến giữa sông, phía Trung Quốc thi công phần còn
lại đến cửa khẩu Động Trung (Phòng Thành); tổng mức đầu tư hạng mục của
tỉnh là 121,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.
(14) Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả: Xây dựng hoàn chỉnh đường bao
biển Hạ Long-Cẩm Phả dài khoảng 27,04 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư
khoảng 6.750 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa và nguồn khác.
2. Đường biển:
Trong giai đoạn này sẽ tập trung đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, xây dựng các
cảng biển như:
(1) Bến cảng khách số 1, bến cảng du lịch Hòn Gai: Dự kiến tổng mức đầu
tư khoảng 720 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách tỉnh là 275 tỷ, vốn kêu gọi xã hội
hóa và nguồn khác là 445 tỷ đồng;
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(2) Mở rộng nâng cấp cảng Cái Rồng với 413 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội
hóa và nguồn khác;
(3) Xây dựng các bến cảng tổng hợp phía thượng lưu của khu bến Cái Lân
phù hợp với nhu cầu hàng hóa thực tế, tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng từ
nguồn vốn xã hội hóa và nguồn khác;
(4) Cảng Con Ong, Cảng Hòn Nét: Theo Thông báo số 109/TB-BGTVT
ngày 05/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải, dự kiến vốn đầu tư là 7.000 tỷ từ
nguồn vốn xã hội hóa và nguồn khác.
3. Đường thủy nội địa:
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, sẽ tập trung vào kêu gọi xã hội hóa
đầu tư xây dựng các cảng quan trọng sau:
(1) Xây dựng Cảng khách Cột 3: Dự kiến kinh phí khoảng 400 tỷ đồng
(trong đó: nhà đầu tư khoảng 350 tỷ đồng; ngân sách nhà nước tham gia là 50 tỷ
đồng).
(2) Xây dựng Cảng đầu mối tại khu Tiền Phong, Đầm Nhà Mạc: Dự kiến
tổng mức đầu tư khoảng 900 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa và nguồn khác.
5. Hàng không:
Giai đoạn đến năm 2020 tập trung đầu tư hoàn chỉnh Cảng hàng không
Quảng Ninh; Tổng mức đầu tư dự án 7.485 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh
tham gia khoảng 300 tỷ đồng (GPMB bổ sung phục vụ mở rộng sân bay); phần
còn lại 7.185 tỷ đồng là kinh phí của nhà đầu tư.
Bảng 3.6-3: Tổng hợp danh mục các dự án ưu tiên đầu tư phát triển giao
thông vận tải đến năm 2020

Tên dự án

TT

I
1

Đường bộ
Cao tốc Vân Đồn - Móng
Cái

2

QL10

3

QL18C

Quy mô đầu tư

Đạt tiêu chuẩn cấp
100km/h, 4 làn xe.
Nâng cấp toàn tuyến
đạt cấp II
Nâng cấp đoạn từ
CK Bắc Phong Sinh
đến thành phố Móng

Dự kiến Tổng mức đầu tư,
Nguồn vốn đầu tư
Trong đó:
TMĐT
Vốn
Vốn
Vốn
(tỷ
XHH
NSTW
NSĐP
đồng)
(tỷ
(tỷ
(tỷ
đồng) đồng) đồng)
16029
140
60

13.444

1.800

785

140
60
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Quy mô đầu tư
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Dự kiến Tổng mức đầu tư,
Nguồn vốn đầu tư
Trong đó:
TMĐT
Vốn
Vốn
Vốn
(tỷ
XHH
NSTW
NSĐP
đồng)
(tỷ
(tỷ
(tỷ
đồng) đồng) đồng)

Cái đạt cấp III miền
núi

4

Đường trục chính từ cảng
hàng không Quảng Ninh
vào khu vui chơi phức hợp

5

ĐT.326

6

ĐT.331B (Chợ Rộc-Bến
Giang)

7

ĐT.333

8

ĐT.334

9

Đường nối KCN Việt
Hưng-Cảng Cái Lân

10

ĐT.345

11

ĐT.338

12
13
II

Cầu Hoành Mô-Động
Trung
Đường bao biển Hạ LongCẩm Phả

Nâng cấp đoạn qua
thị trấn Trới đạt cấp
III đồng bằng
Nâng cấp đoạn Chợ
Rộc-Bến Giang đạt
cấp III đồng bằng
Nâng cấp toàn tuyến
dài 5km đạt cấp III
đồng bằng
Nâng cấp đoạn
tuyến từ sân golf Ao
Tiên đến chùa Cái
Bầu (dài 10km) đạt
cấp II, quy mô 4 làn
xe

400

1.050

30

30

150

120

152

152

370

370

180

180

35

35

70

70

Dài 78m, rộng 11m

121,6

121,6

Dài 27,04 km, quy
mô 4 làn xe

6.750

6.750

Khổ lồng 1435mm
và 1000mm

1.500

1.500

Xây dựng hoàn
chỉnh nhánh nối
ĐT.345 sang tỉnh
Hải Dương đạt cấp
V miền núi
Nâng cấp đoạn từ
cầu Chanh-Liên Vị
đạt cấp III đồng
bằng

Đường sắt

Tuyến Yên Viên-Phả LạiHạ Long-Cái Lân
III Đường biển
1

1.450
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TT

1

2
3
4
IV

Tên dự án

Bến cảng khách số 1, cảng
du lịch Hòn Gai

Xây dựng các bến cảng
tổng hợp của Khu bến Cái
Lân
Mở rộng nâng cấp cảng Cái
Rồng
Cảng Con Ong, cảng Hòn
Nét
Đường thủy nội địa

1 Cảng khách Cột 3

2
V
1

Cảng đầu mối tại Tiền
Phong, Đầm Nhà Mạc
Đường hàng không
Cảng hàng không Quảng
Ninh

Quy mô đầu tư

Dự kiến Tổng mức đầu tư,
Nguồn vốn đầu tư
Trong đó:
TMĐT
Vốn
Vốn
Vốn
(tỷ
XHH
NSTW
NSĐP
đồng)
(tỷ
(tỷ
(tỷ
đồng) đồng) đồng)

- Đầu tư xây dựng
bến để đón nhận tàu
khách du lịch có tải
trọng 70.000 GRT.
- Quy mô đến năm
2020 tiếp nhận tàu
tải trọng 100.000
GRT và đón được
95 vạn khách/năm.

720

445

Xây dựng Cảng tổng
hợp; khoảng 700 ha

25200

25.200

413

413

7.000

7.000

400

400

900

900

7.485

7.185

Xây dựng mới cảng
hành khách TNĐ
cọc 3, công suất
500.000 lượt HK

BCTH

275

300

*: Không bao gồm dự án xây dựng Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và Quốc lộ 18 đoạn Hạ
Long - Mông Dương đang triển khai.
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PHẦN IV
GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH
4.1. Giải pháp, chính sách quản lý quy hoạch
- Xây dựng kế hoạch triển khai quy hoạch cụ thể cho các công trình GTVT
trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các công trình được Bộ Giao thông vận tải phê
duyệt quy hoạch, các công trình tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh.
- Căn cứ vào quy hoạch phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã,
thành phố cập nhật và cụ thể hóa trong các quy hoạch chung xây dựng đô thị,
quy hoạch vùng huyện để đầu tư, quản lý phù hợp với quy hoạch. Phân cấp, phối
hợp quản lý đối với các tuyến giao thông vận tải; phân cấp quản lý các tuyến
đường tỉnh lộ đi qua đô thị để giao địa phương quản lý, gắn với công tác chỉnh
trang, trật tự đô thị.
- Triển khai cụ thể hóa quy hoạch tổng thể bằng các quy hoạch chi tiết theo
các chuyên ngành GTVT. Ưu tiên phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ
logistic; tăng cường kết nối giữa các phương thức vận tải. Ban hành cơ chế
chính sách “đặc thù” về thuế suất, thuê đất... cho các khu kinh tế.
- Xác định và cắm mốc chỉ giới, dành quỹ đất để mở rộng, nâng cấp các
công trình giao thông, giảm thiểu chi phí đền bù và một loạt các vấn đề có liên
quan đến giải phóng mặt bằng sau này. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc
quản lý, sử dụng quỹ đất dành cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; trường
hợp phát hiện vi phạm, kiên quyết thu hồi nhằm đảm bảo sử dụng quỹ đất theo
đúng quy hoạch.
- Chủ động phối hợp, làm việc với các địa phương lân cận (Hải Dương, Hải
Phòng) đề xuất với Bộ Giao thông vận tải bổ sung quy hoạch các tuyến giao
thông kết nối khu vực (trong đó có tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
- Hạ Long). Kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải để phân cấp, ủy quyền cho tỉnh
Quảng Ninh quản lý các cảng bến, luồng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh để
thống nhất quản lý nhà nước trên địa bàn; thúc đẩy vận tải hàng hóa, hành khách
với Trung Quốc qua các cửa khẩu, cầu phao, lối mở.
- Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình quản lý cảng biển, trong đó
có mô hình “Chính quyền cảng” để quản lý các cảng biển trên địa bàn. Nghiên
cứu phương án xử lý đối với việc chồng lấn luồng đường thủy nội địa và luồng
hàng hải. Xem xét ban hành quy chế phối hợp quản lý giữa cơ quan quản lý
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chuyên ngành về cảng bến thủy nội địa với chính quyền địa phương để nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.
- Triển khai lập quy hoạch chi tiết cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn toàn
tỉnh trong năm 2018, trong đó xác định cụ thể về quy mô, tính chất, công suất,
số lượng cảng bến, lộ trình phát triển từng nhóm, cụm cảng đề xuất trong quy
hoạch trên cơ sở phân tích có luận cứ về điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, nhu cầu
vận tải hàng hóa theo từng giai đoạn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội
gắn với định hướng quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất của địa
phương làm cơ sở quản lý, đầu tư các cảng bến theo quy định.
4.2. Giải pháp, chính sách về vốn
a) Giải pháp, chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư:
- Đa dạng hóa việc huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, từ các
thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau của loại hình đầu tư PPP;
phân định cụ thể nguồn vốn, cơ cấu góp vốn của Trung ương, địa phương, nhà
đầu tư của hình thức đầu tư PPP, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của nhà nước,
doanh nghiệp và người dân.
- Tăng cường huy động nguồn lực đất đai để phát triển kết cấu hạ tầng giao
thông thông qua khai thác quỹ đất. Xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ
trợ nhà đầu tư trong công tác xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng và các ưu đãi
về giá, phí nhằm tăng tính cạnh tranh.
b) Giải pháp, chính sách quản lý và sử dụng nguồn vốn hiệu quả:
- Các quyết định đầu tư công trình GTVT trên địa bàn tỉnh phải căn cứ vào
Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
được phê duyệt. Ưu tiên vốn ngân sách để đầu tư một số công trình cấp bách,
các dự án trọng điểm.
- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng công trình; thực hiện chế
độ kiểm toán công khai đối với năng lực doanh nghiệp và thực hiện đầu tư công
trình; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với các dự án công trình giao
thông.
4.3. Giải pháp, chính sách đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
- Tổ chức thẩm định an toàn giao thông đối với tất cả các công trình cải tạo,
nâng cấp và xây dựng mới theo quy định. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ
hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tổ chức vận tải, đào tạo, sát hạch, tuyên truyền, cứu
hộ, tăng cường sự quản lý của nhà nước.
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- Quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ về trật tự, an
toàn giao thông. Tăng cường công tác bảo vệ hành lang giao thông, cương quyết
xử lý vi phạm hành lang và các công trình giao thông.
- Rà soát, xác định để tiếp tục xử lý các “điểm đen”, phát triển các nút giao
thông khác mức tại các nút giao thông trọng yếu, kết hợp xây dựng các cầu vượt,
hầm cho người đi bộ.
- Từng bước hiện đại hoá phương tiện vận tải, áp dụng các công nghệ và
phương thức vận tải tiên tiến, đặc biệt là vận tải đa phương thức, logistics; ứng
dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành giao thông, thí điểm
áp dụng một số giải pháp giao thông thông minh tại một số đô thị chính của tỉnh.
Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác, bảo trì công
trình giao thông.
4.4. Giải pháp, chính sách ứng dụng khoa học công nghệ và bảo vệ môi
trường
- Cập nhật công nghệ thi công mới đặc biệt là đối với công trình đô thị; sử
dụng vật liệu, công nghệ mới trong thiết kế và thi công công trình giao thông
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các quy định bảo vệ môi
trường trong các dự án xây dựng công trình và các cơ sở công nghiệp giao
thông. Nâng cao chất lượng giám sát và quản lý bảo vệ môi trường trong
GTVT;thẩm định về môi trường từ khâu lập chiến lược, quy hoạch và dự án...
4.5. Giải pháp, chính sách phát triển nguồn nhân lực
- Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân lực quản lý, khai thác, bảo trì, xây dựng
hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nhân lực vận tải; đặc biệt là nguồn nhân lực
có trình độ cao, có khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ mới, hiện đại trong
lĩnh vực GTVT.
- Xây dựng mối quan hệ gắn kết giữa các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực GTVT
và các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, đồng thời phát
triển nguồn nhân lực và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo.
- Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo dài hạn, trung hạn trong lĩnh vực GTVT
tại nước ngoài theo các phương thức hợp tác quốc tế và các hình thức đào tạo
khác. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực
GTVT.
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4.6. Giải pháp, chính sách khác
a) Giải pháp, chính sách phát triển công nghiệp GTVT:
Tạo điều kiện về đăng ký kinh doanh, mặt bằng đất nhà xưởng, cơ sở hạ
tầng, các dịch vụ khác cho các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trong lĩnh vực
chế tạo, lắp ráp phương tiện vận tải đường bộ, đường sông để tranh thủ vốn,
công nghệ, trình độ quản lý điều hành, đào tạo lao động có tay nghề kỹ thuật
cao; Hỗ trợ các hình thức mua bán phương tiện thông qua hình thức bán chịu, trả
góp cho người mua phương tiện.
b) Giải pháp, chính sách phát triển vận tải:
Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải đường
bộ, đường sông; khuyến khích doanh nghiệp khai thác VTHKCC như dịch vụ
vận chuyển hành khách bằng xe buýt, xe điện, xe khách chất lượng cao bằng các
ưu đãi về thuế về giá, về sử dụng bến bãi, cho vay đầu tư .... Tăng cường quản lý
nhà nước về nâng cao chất lượng phương tiện chất lượng dịch vụ, giá cả và
ATGT; Tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành
phần kinh tế khi tham gia kinh doanh vận tải, đảm bảo quyền lợi của khách
hàng; Phát triển đa dạng các dịch vụ vận tải, đón trả khách, vận tải kiểu buýt, cải
thiện hệ thống bán vé, bến bãi; Tăng cường phát huy vai trò của tổ chức hiệp hội
vận tải để tuyên truyền bảo vệ lợi ích của khách hàng và chủ phương tiện.
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PHẦN V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH
5.1. Trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương
Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong việc triển
khai thực hiện các nội dung của quy hoạch và công bố quy hoạch.
Sở Kế hoạch và đầu tư: Căn cứ vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn
(theo Luật Đầu tư công) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và trên cơ sở điều
chỉnh bổ sung quy hoạch được phê duyệt, phối hợp với Sở GTVT tổng hợp danh
mục các dự án ưu tiên trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai các dự án; đồng
thời phối hợp với Sở Tài chính bố trí nguồn vốn cho các dự án phát triển giao
thông theo kế hoạch; kịp thời điều chỉnh nguồn vốn đầu tư phù hợp với tiến độ
thực hiện các dự án.
Sở Xây dựng: Phối hợp với Sở GTVT trong việc triển khai các công trình
hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với công trình kết cấu hạ tầng giao thông, đảm
bảo tính đồng bộ, hiệu quả; phối hợp với Sở GTVT giám sát chất lượng các dự
án về giao thông bảo đảm kỹ thuật chất lượng, mỹ quan đô thị.
Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn ngân
sách, bố trí nguồn vốn, kinh phí cho các dự án phát triển giao thông; chỉ đạo cục
Thuế hướng dẫn mức thu phí, giá dịch vụ, quản lý và quy định về sử dụng các
khoản tiền phạt liên quan.
Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn các tổ chức thực hiện đăng ký sử
dụng đất hàng năm với UBND các huyện, thị xã, thành phố; giải quyết kịp thời
hồ sơ xin giao đất phục vụ xây dựng các công trình giao thông theo quy định.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với sở GTVT trong việc
phối hợp các chương trình nâng cấp, xây dựng đê biển, đê thủy lợi, kênh tiêu kết
hợp với đường bộ hoặc chương trình cống hóa kênh mương.
Căn cứ vào Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch được phê duyệt, các địa
phương phải lập quy hoạch hạ tầng giao thông trên địa bàn để làm cơ sở đầu tư
công theo Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
5.2.

Công bố quy hoạch

a. Mục đích của công bố quy hoạch:
- Cung cấp thông tin công khai để các ngành, các cấp và các tổ chức, cá nhân
nắm được nội dung quy hoạch; đồng thời các cơ quan có trách nhiễm sẽ có được
các phản hồi để điều chỉnh kịp thời.
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- Công bố danh mục các dự án đầu tư và các chính sách qua đó thu hút được
mọi thành phần kinh tế và nguồn vốn tham gia đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và
phát triển dịch vụ vận tải.
b. Hình thức thực hiện công bố quy hoạch:
- Cung cấp tài liệu qua bưu chính, báo chí, internet, ...
- Ngoài ra, trong điều kiện có thể tổ chức thực hiện theo các hình thức hiệu
quả hơn là tổ chức hội nghị công bố, tổ chức triển lãm.
c. Các nội dung thực hiện công bố quy hoạch:
- Soạn và in ấn tài liệu công bố quy hoạch
- Lập kế hoạch, chương trình tổ chức công bố
- Lập danh sách khách mời, chuẩn bị tư liệu hỗ trợ
- Thực hiện công bố nội dung quy hoạch và bản đồ
- Tiếp tục duy trì việc công bố thông qua phương tiện truyền thông
d. Tổ chức công bố quy hoạch:
- Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì công bố quy hoạch
- Sở GTVT, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng phối hợp thực hiện
- Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chuẩn bị nội dung
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KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
 KẾT LUẬN:
Dự án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh
Quảng Ninh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” được thực hiện nhằm
mục tiêu điều chỉnh kịp thời những thay đổi trong thời gian qua, cập nhật theo
các quy hoạch, chiến lược của quốc gia, phù hợp với tình hình phát triển chung
của tỉnh. Đây là cơ sở để đầu tư xây dựng và phát triển mạng lưới giao thông
hợp lý và thống nhất trong toàn tỉnh, có quy mô phù hợp với từng vùng, từng địa
phương, hình thành những trục giao thông kết nối các cụm, khu vực phát triển
kinh tế của tỉnh, tạo điều kiện khai thác tiềm năng hiện có và phát triển năng lực
của ngành GTVT.
Từng bước xây dựng ngành GTVT tỉnh Quảng Ninh phát triển đồng bộ và
hiện đại cả về KCHT, về vận tải và công nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng theo
hướng CNH-HĐH nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá và hành khách với
chất lượng ngày càng cao, giá thành hợp lý, tiện nghi, an toàn, nhanh chóng, bảo
vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030 được xây dựng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế-xã hội của tỉnh và phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển
GTVT quốc gia, vùng, lãnh thổ.
Ngành GTVT tỉnh Quảng Ninh cần được ưu tiên đầu tư phát triển đi trước
một bước, phục vụ kịp thời cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh. Cần tổ
chức quản lý, thực hiện đúng quy hoạch có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Việc đề xuất và thực hiện quy hoạch có lộ trình dài, do vậy trong đề án quy
hoạch này, Sở GTVT đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát cụ thể,
chi tiết và làm việc với các tỉnh lân cận trong Vùng để cập nhật các chiến lược
GTVT có liên quan, đề xuất thực hiện tạo ra các bước đột phá lớn về nhận thức
trong công tác quy hoạch, trong đó tập trung vào việc đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng giao thông, mở mới một số tuyến đường giao thông nối với các vùng
trọng điểm của tỉnh đi lại còn khó khăn, góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm
trật tự ATGT, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.
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 KIẾN NGHỊ:
Để đạt được những mục tiêu về phát triển GTVT như trong quy hoạch đã
đề ra, xin kiến nghị với Chính phủ, Bộ GTVT và các Bộ, Ban ngành liên quan
các kiến nghị sau:
Kiến nghị Quốc hội: ban hành Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư
(PPP).
Kiến nghị Chính phủ: chỉ đạo các Bộ, Ngành Trung ương hỗ trợ, ưu tiên
hơn nữa về cả vốn và kỹ thuật đầu tư phát triển KCHT giao thông tỉnh Quảng
Ninh.
Kiến nghị Bộ GTVT:
Nghiên cứu phương án xử lý đối với việc chồng lấn luồng ĐTNĐ và luồng
hàng hải trên địa bàn tỉnh tạo thuận lợi trong công tác quản lý.
Xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác
xã hội hóa xây dựng KCHT cảng biển và các ưu đãi về giá, phí nhằm tăng tính
cạnh tranh của dịch vụ tại cảng biển.
Thực hiện việc nâng cấp, xây dựng các công trình giao thông thuộc Bộ
GTVT quản lý, hỗ trợ các dự án địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.
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PHỤ LỤC QUY HOẠCH CÁC CẢNG, BẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Bảng 1: Quy hoạch hệ thống cảng, bến hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng
Ninh đến năm 2020, 2030 (một số cảng, bến chính)
TT

Tên Cảng

3

TX. Đông Triều
Cụm cảng, bến Kim Sơn trên
sông Mạo Khê
Cảng, bến của các Nhà máy
gạch trên luồng sông Cầm
Bến thủy nội địa Yên Đức

4

Cảng XNCK thủy Quảng Ninh

II

TX. Quảng Yên

5

Cảng đầu mối tại khu vực Đầm
Nhà Mạc

I
1
2

6
III
7
8
9
10

Cảng trên luồng sông Chanh của
Công ty cổ phần Minh Phúc
TP. Uông Bí
Cụm cảng sông Uông
Cảng, bến trên luồng sông Sinh
Cảng VLXD Phương Nam (sông
Đá Bạch)
Cảng, bến trên sông Hang Mai
- Cảng Nhà máy xi măng Lam
Thạch
- Bến Phương Nam
- Bến Phương Mai

11

Cảng Bạch Thái Bưởi

IV
12

TP. Hạ Long
Cảng KCN Việt Hưng

13

Cụm Hoài Nam, Cty cổ phần 1211

14

Bến của Nhà máy đóng tầu TKV

15
V

Cảng Nam Cầu Trắng
Huyện Hoành Bồ
Bến Đông Bắc Hạ Long luồng
sông Trới
Cụm cảng Thống Nhất
Thành phố Cẩm Phả
Cụm cảng Quang Hanh
Bến TTP

16
17
VI
18
-

Chức năng

Cảng tổng
hợp

Công suất
(103 tấn)
2017 – 2020

20212030

Cỡ tàu
vào
cảng
(tấn)

1.000

1.500

300

VLXD
VLXD
Chuyên
dùng

500
100

200

500
300

Theo quy
hoạch khu vực
đầm Nhà Mạc
Tổng hợp

500

800

3.000

Tổng hợp
Tổng hợp

200
100

200
200

100

VLXD

300

500

VLXD
VLXD
Vật liệu nổ
CN

100
100

200
200

Tổng Hợp

1.000
Theo quy
hoạch TP. Hạ
Long

1.500

Chuyên
dùng
Tổng Hợp

550

970

2.000

Tổng hợp

200

300

< 200

Tổng hợp

5.000

7.000

500

Tổng hợp

200

200

2.000

VLXD

Tổng Hợp

300 -600
200

200
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23
24
25

Bến 324
Bến Hải Đăng
Các bến hàng hoá tại khu vực
được UBND thành phố cẩm phả
phê duyệt
Bến khai thác đá Cẩm Phả
Cảng Đông Bắc
Cảng Cửa Suốt
Bến xăng dầu B12
Các cảng của các Nhà máy điện
khu vực Mông Dương
Bến Đức Ngọc
Bến Hạnh Toàn
Bến Bảo Nguyên

26

Bến Dương Nhật

27

Cảng Vũng Bầu (đóng tàu)

28

Cảng Hà Chanh

19
20
21
22

XD mới cảng kho xăng dầu
Mông Dương
VII Huyện Vân Đồn
30 Cảng Tây- Nam đảo cái Bầu
VIII Huyện Tiên Yên
31 Cụm bến trên sông Tiên Yên
IX Huyện Ba Chẽ
32 Cảng KCN Nam Sơn
X Huyện Đầm Hà
33 Cảng Đầm Buôn
XI Huyện Hải Hà
34 Cảng, bến trên sông Má Ham
XII Khu vực Móng Cái
35 Cảng trên sông Móng Cái
Cụm cảng Vạn Ninh
Cụm bến Ninh Dương
36 Bến Thái Hưng
37 Cụm cảng Dân Tiến
29

-

Cảng hàng + khách Dân Tiến

-

Cụm bến VLXD

BCTH

Tổng hợp
Tổng hợp

200
200

200
200

2.000
2.000

Tổng hợp

500

500

2.000

CD KT đá
CD đóng tàu
Tổng hợp
Nhập XD

Phù hợp Công suất mỏ

Tổng hợp

Theo nhu cầu các nhà máy

VLXD
Tổng hợp
Tổng hợp
Chuyên
dùng
CD Hải
Ninh
Chuyên
dùng
Kho,cảng
XD
Tổng hợp

300

300
200
200

500

300
300
300

500
2.000
2.000

Phù hợp công suất kho
Theo Quy hoạch khu kinh tế Vân Đồn
300

500

Tổng hợp

200

200

Tổng hợp

100

200

Tổng hợp

100

200

VLXD

2.000
600
200

2.000
1.000
200

hàng

2.000

2.000

VLXD

Hàng;
Khách

2.000
2.000
2.000
2.000

500

300

< 600 T

300

Theo Quy hoạch TP.
Móng Cái

XIII Huyện đảo Cô Tô
38

Bến xã Thanh Lân

39
40

Cảng Cô Tô
Cảng Đảo Trần

Hàng;
Khách
Hàng; khách
Hàng, khách

100

100

120

200
Theo nhu cầu

300

50
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Bảng 2: Quy hoạch cảng, bến hành khách thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
Quảng Ninh đến năm 2020, 2030

TT

Tên cảng

Quy hoạch

Định hướng

đến năm 2020

đến năm 2030

Cỡ tàu lớn
nhất (ghế)

Công suất
Công suất
Cỡ tàu lớn
(ngàn
(ngàn
nhất (ghế)
HK/năm)
HK/năm)

I

Vịnh Hạ Long (04 cảng)

1

Cảng khách quốc tế
Tuần Châu

250

5.000

2

Cảng khách quốc tế
Hòn Gai (2 bến)

225.282GRT

1.000

-

Bến khách Hòn Gai

5

5.000

Duy trì hoạt
động

1.000

Duy trì hoạt
động
Dừng hoạt động
khi Cảng khách
du lịch Cọc 3
hoạt động

500

3 Cảng khách Cột 3

4 Cảng Nam Cầu Trắng

250

500

-

-

Ghi chú

-

500

Xây dựng mới

-

Xây dựng từ
01/2019 sau khi
nhà máy sàng
tuyển Nam Cầu
Trắng dừng hoạt
động
Tại hang Mê
Cung, hang
Thầy, hang Cạp
La,hang Trống,
hang Cô, hang

Nâng cấp các bến cập
tàu trên Vịnh

Hồ Động Tiên;
hang Tiên Ông,
hang Trinh Nữ
II Vịnh Bái Tử Long (03 cảng)
1 Cảng Cái Rồng

150

500

150

1.000

Mở rộng

2 Cảng Vũng Đục

50

200

50

500

Xây dựng mới

3 Cảng Cửa Ông
Các bến cập tàu trên
4
Vịnh

Theo nhu cầu thực tế

Xây dựng mới
Bến Minh Châu,
Bến Quan Lạn,
Bến Bản Sen,
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TT

Tên cảng

Quy hoạch

Định hướng

đến năm 2020

đến năm 2030

Cỡ tàu lớn
nhất (ghế)

Công suất
Công suất
Cỡ tàu lớn
(ngàn
(ngàn
nhất (ghế)
HK/năm)
HK/năm)
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Ghi chú

Thắng Lợi, Ngọc
Vừng
III Khu vực Móng Cái (04 cảng)
1 Cảng khách Dân Tiến
2 Cảng khách Mũi Ngọc
Theo nhu cầu
thực tế

3 Cảng Núi Đỏ
Bến khách tại đảo
4 Vĩnh Trung, Vĩnh
Thực
IV Khu vực huyện Hải Hà
1

Bến khách trên đảo
Cái Chiên

Theo nhu cầu
thực tế

V Khu vực huyện đảo Cô Tô
1 Bến Bắc Vàn

50

50

50

70

XD mới

2 Bến Cô Tô con

150

50

150

70

XD mới
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Bảng 3: Quy hoạch cảng than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
TT

Tên cảng

1

Quy hoạch đến năm 2020, 2030
Cỡ tàu lớn nhất

Công suất (triệu/năm)

Cảng Bến Cân (Công ty Kho vận Đá Bạc
- Vinacomin)

1.000 DWT

3

2

Cảng Hồng Thái Tây (Tổng Công ty
Đông Bắc)

2.000 DWT

3

3

Cảng Điền Công (Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam quản lý)

2.000 DWT

4

Cảng Điền Công (Công ty PT. Vietmindo
Energitama quản lý)

2.000 DWT

0,5

5

Cảng Điền Công (Liên hiệp Khoa học
công nghệ tài nguyên khoáng sản môi
trường và năng lượng quản lý)

1.000 DWT

0,6

6

Bến TNĐ của Công ty cổ phần đầu tư
phát triển 368

500 T

1

7

Cảng Làng Khánh 2

500 DWT

5

8

Cụm cảng Nam Cầu Trắng (chấm dứt tiêu
thụ than vào năm 2019)

2.000 DWT

5

9

Cụm cảng Km 6

-

Bến của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

2.000 DWT

5

-

Bến của Tổng Công ty Đông Bắc

2.000 DWT

3

7
(Sau năm 2020: 13)

10 Cụm cảng Khe Dây
-

Bến của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam

2.000 DWT

3

-

Bến của Tổng Công ty Đông Bắc

2.000 DWT

3

2.000 DWT

6,5

2000-3000 DWT

5

Cụm cảng Cẩm Hải - Mông Dương (gồm
các cảng, bến của Công ty TNHH Hạnh
11
Toàn, Công ty TNHH Đức Trung và
Công ty TNHH vận tải Bình Minh)
12 Cảng Binh Đoàn 16
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