
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch điểm đấu nối đường nhánh vào 

QL.15, QL.45 và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương năm 2019;  

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về việc giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị Quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ về 

việc ban hành danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc 

gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 

của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về 

việc quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải: số 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015; số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017; số 13/2020/TT-

BGTVT ngày 29/6/2020 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Căn cứ các Công văn của Bộ Giao thông vận tải: số 10817/BGTVT-

KCHT ngày 14/10/2021 về việc đấu nối đường nhánh từ dự án Khu dịch vụ, 

thương mại Thiệu Đô vào QL.45 tại Km62+00; số 11597/BGTVT-KCHT ngày 

02/11/2021 về việc đấu nối đường nhánh vào QL.15 và đường Hồ Chí Minh; 
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Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2400/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2015 về việc phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ và 

đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 2418/QĐ-UBND ngày 

25/6/2020, số 3265/QĐ-UBND ngày 12/8/2020, số 1117/QĐ-UBND ngày 

06/4/2021, số 2564/QĐ-UBND ngày 14/7/2021, số 3393/QĐ-UBND ngày 

31/8/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các điểm đấu nối 

đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 5714/SGTVT-QLGT 

ngày 15/11/2021 về việc bổ sung quy hoạch đấu nối đường nhánh vào quốc lộ 

trên địa bàn tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung quy hoạch điểm đấu nối đường nhánh vào 

QL.15, QL45 và đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 

với những nội dung như sau: 

 1. Bổ sung quy hoạch điểm đấu nối đường nhánh vào QL.15, QL.45 và 

đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: 

- Đấu nối ĐT.502 (đường Đình Hương - Giàng - Thiệu Đô) và Khu dịch 

vụ, thương mại Thiệu Đô vào QL.45 tại Km62+00 (ngã tư); 

- Đấu nối các tuyến đường của dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc 

Lặc, huyện Ngọc Lặc, gồm: 

+ Tuyến đường số 1 đấu nối vào QL.15 tại Km109+200 (ngã tư);  

+ Tuyến đường số 2, số 3, số 4 đấu nối vào đường Hồ Chí Minh tại 

Km540+330 (T), Km542+420 (T), Km543+683 (P). 

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên như Quyết định số 2418/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch các điểm đấu nối vào 

quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 3265/QĐ-UBND ngày 12/8/2020, số 

1117/QĐ-UBND ngày 06/4/2021, số 2564/QĐ-UBND ngày 14/7/2021, số 

3393/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 và số 4103/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn trình tự, thủ tục đấu nối; đồng thời 

yêu cầu các tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ đấu nối và triển khai thực 

hiện các điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đảm bảo theo quy định. 
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2. UBND các huyện: Ngọc Lặc, Thiệu Hóa và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến việc đấu nối đường nhánh vào quốc lộ được nêu tại Điều 1 của Quyết 

định này phối hợp với Sở Giao thông vận tải để triển khai thực hiện các thủ tục 

đấu nối theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế 

hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch 

UBND các huyện: Ngọc Lặc, Thiệu Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3-QĐ; 

- Bộ Giao thông vận tải (để b/cáo); 

- Tổng cục ĐBVN (để b/cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, CN (H’61.755). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Mai Xuân Liêm 
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