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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 1803/Qð-UBND
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng
bằng xe buýt, giai ñoạn 2016 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13/11/2008;
Căn cứ Nghị ñịnh số 86/2014/Nð-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và
ñiều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
Căn cứ Quyết ñịnh số 280/Qð-TTg ngày 08/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt ðề án phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt giai ñoạn từ năm 2012 ñến năm
2020;
Căn cứ Quyết ñịnh số 318/Qð-TTg ngày 04/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm ñến
năm 2030.
Căn cứ Quyết ñịnh số 13/2015/Qð-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về
cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;
Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao
thông vận tải quy ñịnh về tổ chức, quản lý hoạt ñộng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và
dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 136/Qð-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2020, ñịnh hướng
ñến năm 2030;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 144/TTr-SGTVT
ngày 25/9/2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt, giai ñoạn
2016 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi (sau ñây viết tắt là Quy hoạch), với những nội
dung chủ yếu sau:
I. Quan ñiểm, mục tiêu, phạm vi Quy hoạch
1. Quan ñiểm Quy hoạch:
a) Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (sau ñây viết tắt là VTHKCC)
là nhiệm vụ quan trọng ñể phát triển giao thông ñô thị, nhằm xây dựng thành phố Quảng
Ngãi văn minh, hiện ñại, xứng tầm ñô thị loại II vào năm 2020, phát huy vai trò quản lý nhà
nước trong hoạt ñộng VTHKCC theo ñúng các quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
b) Hiện thực hóa quan ñiểm VTHKCC là phương thức chủ yếu phục vụ nhu cầu ñi lại
của người dân, ñến năm 2020 cần ñảm bảo nguyên tắc “xe buýt an toàn nhất, rẻ hơn xe máy,
nhanh hơn xe ñạp” ñể tạo dựng văn hóa và thói quen sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng.
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c) ðảm bảo duy trì tối ña lượng hành khách ñi lại bằng phương thức VTHKCC hiện
hữu, mở rộng vùng phục vụ của loại hình dịch vụ vận tải này. Việc phát triển VTHKCC
bằng hình thức huy ñộng xã hội hóa từ các thành phần kinh tế là cơ bản, kết hợp với nguồn
lực hỗ trợ của nhà nước. Trong ñó: ngân sách nhà nước ñầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ xe
buýt và thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC theo quy ñịnh
của Nhà nước.
d) Hoạt ñộng VTHKCC phải phù hợp với ñặc ñiểm mạng lưới giao thông, kết nối với
các khu trung tâm thương mại, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, bệnh viện, trường học, bến
xe, bến cảng, nhà ga ñường sắt, các khu vực phát sinh nhu cầu ñi lại cao và thường xuyên
nhằm ñáp ứng tối ña nhu cầu sử dụng loại hình dịch vụ VTHKCC của người dân và du
khách.
2. Mục tiêu Quy hoạch:
a) Tạo thói quen sử dụng phương tiện VTHKCC ñể ñi lại của người tham gia giao
thông, giảm lưu lượng xe cá nhân lưu thông trên ñường bộ, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông
trong ñô thị, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Phấn ñấu ñến năm 2020 VTHKCC sẽ
ñáp ứng khoảng 9,5% - 10% và ñến năm 2025 khoảng 11% - 12% nhu cầu ñi lại của người
dân.
b) Xây dựng và duy trì mạng lưới tuyến VTHKCC ñồng bộ, tương thích, kết nối hài
hòa với các loại hình vận tải khác; phủ kín các khu vực quan trọng bảo ñảm cho mọi ñối
tượng tham gia giao thông dễ tiếp cận như: khu vực ñô thị, khu kinh tế, khu du lịch, nhà ga,
bến xe, bến cảng, sân bay và các thị trấn, thị tứ trên ñịa bàn tỉnh.
c) Phát triển phương tiện bảo ñảm tiêu chuẩn, chủng loại, có sức chuyên chở với trọng
tải lớn ñến 60 chỗ, hoạt ñộng an toàn, thân thiện với môi trường, hiệu quả kinh tế, góp phần
phát triển hệ thống giao thông vận tải ñô thị bền vững, phù hợp với tầm nhìn phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi trong giai ñoạn mới.
d) Từng bước tiếp cận với phương tiện kỹ thuật mới ñể phục vụ tốt nhu cầu ñi lại của
người dân và người tàn tật; phấn ñấu có 10% số lượng phương tiện sàn thấp, thiết bị hỗ trợ
phục vụ cho người khuyết tật.
3. Phạm vi Quy hoạch
a) Về không gian: Xây dựng quy hoạch phát triển VTHKCC ñảm bảo hài hòa, ñồng bộ
với Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến
năm 2030 và các Quy hoạch thuộc các lĩnh vực dịch vụ khác trên ñịa bàn tỉnh.
b) Về thời gian: Quy hoạch phát triển VTHKCC giai ñoạn 2016 - 2025.
II. Nội dung quy hoạch
1. Quy hoạch mạng lưới tuyến:
a) Giai ñoạn từ 2016 - 2020:
Trên cơ sở hiện trạng tuyến ñang khai thác theo Quy hoạch phát triển mạng lưới vận
tải khách công cộng bằng xe buýt giai ñoạn 2008 - 2015 trên ñịa bàn tỉnh, ñược Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết ñịnh số 816/Qð-UBND ngày 19/5/2008 và ñiều chỉnh, bổ
sung tại Quyết ñịnh số 1336/Qð-UBND ngày 06/9/2011, tiếp tục quy hoạch theo hiện trạng
và duy trì hoạt ñộng 09 tuyến xe buýt nội tỉnh (ngừng hoạt ñộng tuyến thành phố Quảng
Ngãi - Cổ Lũy và chuyển sang quy hoạch tuyến nội ñô). Chi tiết như sau:
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TT

1

2

3

4

Số hiệu
tuyến

Số 1

Số 2

Số 3

Số 4

Tên tuyến

TP. Quảng Ngãi Dung Quất

TP. Quảng Ngãi Sa Huỳnh

TP. Quảng Ngãi Sa Kỳ

TP. Quảng Ngãi Ba Tơ - Ba Vì

Cự ly
(km)

Hành trình chạy xe

51

Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường ðinh
Tiên Hoàng - ñường Bà Triệu - Cầu Trà
Khúc (cũ) - Quốc lộ 1 (cũ) - Quốc lộ 1 ñường Dốc Sỏi ñi Dung Quất - Cảng
Dung Quất (ñiểm cuối)

70

Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường Lê
Thánh Tôn - ñường Quang Trung - Quốc
lộ 1 - Bãi ñỗ xe công cộng Khu du lịch
sinh thái văn hóa Sa Huỳnh (ñiểm cuối)
(chân ñèo Bình ðê)

26

Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường Lê
Thánh Tôn - ñường Nguyễn Du - ñường
Nguyễn Nghiêm - ñường Quang Trung ñường Hùng Vương - ñường Trương
ðịnh - ñường Hai Bà Trưng - Cầu Trà
Khúc (cũ) - Quốc lộ 24B - cảng Sa Kỳ
(ñiểm cuối)

80

Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường Lê
Thánh Tôn - ñường Quang Trung -Quốc
lộ 1 - Ngã tư Thạch Trụ - thị trấn Ba Tơ Bãi ñỗ xe liên hợp Ba Vì (ñiểm cuối)

5

Số 5

TP. Quảng Ngãi Khu ñô thị Vạn
Tường

45

6

Số 6

TP. Quảng Ngãi Minh Long

36

Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường ðinh
Tiên Hoàng - ñường Bà Triệu - Cầu Trà
Khúc (cũ) - Quốc lộ 1 (cũ) - Quốc lộ 1Ngã tư Bình Long - Ngã tư Trường Cao
ñẳng nghề KTCN Dung Quất - Ngã ba
Phước Thiện - Bệnh viện Dung Quất Tuyến số 2 - Ngã ba tuyến số 1 (Khu nhà
Doosan) - Ngã ba Vạn Tường - Ngã ba
ñường vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất Trung tâm ñiều hành xe buýt Mai Linh Dung Quất (ñiểm cuối)
Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường Lê
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Số hiệu
tuyến

Tên tuyến

Cự ly
(km)

Hành trình chạy xe

Thánh Tôn - ñường Phạm Văn ðồng ñường Nguyễn Nghiêm - ñường Nguyễn
Công Phương - ðường tỉnh 624
(ðT.624) - Khu du lịch sinh thái Thác
Trắng - ðồng Cần (ñiểm cuối)
Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường Lê
TP. Quảng Ngãi Thánh Tôn - ñường Lê Lợi - ñường
7
Số 8
25
Thạch Nham
Nguyễn Trãi - ñường Hoàng Hoa Thám ðường tỉnh 623B (ðT.623) - ðầu mối
Thạch Nham (ñiểm cuối)
Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường ðinh
TP. Quảng Ngãi Tiên Hoàng - ñường Bà Triệu - Cầu Trà
8
Số 9
52
Khúc (cũ) - Quốc lộ 1 (cũ) - Quốc lộ 1 Trà Bồng
Ngã ba Trà Bồng - ðT.622B - Bãi ñỗ xe
Trà Bồng (Ngã ba Trà Sơn) (ñiểm cuối)
Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường Lê
Thánh Tôn - ñường Quang Trung Tuyến TP. Quảng Ngãi ñường Hùng Vương - ñường Phan Bội
9
55
số 10 Sơn Hà
Châu - ñường Hai Bà Trưng - Cầu Trà
Khúc (cũ) - Quốc lộ 1 (cũ) - Quốc lộ 24B
- Nhà Văn hóa Tổ dân phố thôn Gò Dép
thị trấn Di Lăng (ñiểm cuối)
Trong giai ñoạn từ 2017 - 2020 sẽ ñiều chỉnh và ñưa vào khai thác các tuyến sau: Kéo
dài tuyến xe buýt nội tỉnh số 09 kết nối với huyện Tây Trà, thành tuyến: thành phố Quảng
Ngãi - Trà Bồng - Tây Trà; kéo dài tuyến xe buýt nội tỉnh số 10 kết nối với huyện Sơn Tây,
thành tuyến: thành phố Quảng Ngãi - Sơn Hà - Sơn Tây. Chuyển tuyến số 07 (thành phố
Quảng Ngãi - Cổ Lũy) thành tuyến nội ñô; ñồng thời quy hoạch một số tuyến nội ñô ñể
phục vụ nhu cầu ñi lại của hành khách tại các khu thương mại dịch vụ, siêu thị, bến xe, nhà
ga, bệnh viện, khu công nghiệp, nơi tham quan, nghỉ dưỡng… nhằm giảm lưu lượng xe cá
nhân tham gia giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông trong nội ñô. Chi tiết như sau:
TT
A

1

Số hiệu
tuyến

Tên tuyến

Cự ly
(km)

Hành trình chạy xe

Tuyến xe buýt nội tỉnh kéo dài

Số 09

TP. Quảng Ngãi
- Trà Bồng Tây Trà

91

Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường ðinh
Tiên Hoàn - ñường Bà Triệu - Cầu Trà
Khúc (cũ) - Quốc lộ 1 (cũ) - Quốc lộ 1
- Ngã ba Trà Bồng - ðT.622B - Bãi ñỗ
xe Trà Bồng (Ngã ba Trà Sơn) ðT.622 - UBND xã Trà Phong (ñiểm
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TT

2

B

Số hiệu
tuyến

Số 10

Tên tuyến

TP. Quảng Ngãi
- Sơn Hà - Sơn
Tây

Cự ly
(km)

80

cuối)
Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường Lê
Thánh Tôn - ñường Quang Trung ñường Hùng Vương - ñường Phan Bội
Châu - ñường Hai Bà Trưng - Cầu Trà
Khúc (cũ) - Quốc lộ 1 (cũ) - Quốc lộ
24B - Nhà Văn hóa Tổ dân phố thôn
Gò Dép thị trấn Di Lăng - ðT.623 UBND xã Sơn Mùa (ñiểm cuối)

Tuyến xe buýt nội ñô

1

Số
07Nð

Bến xe khách
Quảng Ngãi Cổ Lũy

20

2

Số
11Nð

Bến xe khách
Quảng Ngãi Khu du lịch Mỹ
Khê - Tịnh Kỳ

25

Số
12Nð

Bến xe khách
Quảng Ngãi Khu
công
nghiệp Quảng
Phú

15

3

Hành trình chạy xe

Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường Lê
Thánh Tôn - ñường Lê Lợi - ñường
Nguyễn Trãi - ñường Nguyễn ðình
Chiểu - ñường Hùng Vương - ñường
Quang Trung - ñường Nguyễn Nghiêm
- ñường Nguyễn Du - ñường Lê Trung
ðình - Ngã tư Ba La - ðT.623C - Bến
cá Cổ Lũy (ñiểm cuối)
Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường
Trường Chinh - ñường Phan ðình
Phùng (Trường ðH Phạm Văn ðồng) ñường Trần Hưng ðạo - ñường Phan
Bội Châu (Bể bơi Diên Hồng) - ñường
Hùng Vương - ñường Quang Trung Cầu Trà Khúc (cũ) - Quốc lộ 24B ñường Dung Quất - Sa Huỳnh (ñoạn
Mỹ Khê - Trà Khúc) - ñường vào Khu
du lịch Mỹ Khê - Bãi ñỗ xe Mỹ Khê Trung tâm xã Tịnh Kỳ (ñiểm cuối)
Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Lý Thường Kiệt - ñường Quang
Trung - ñường Cao Bá Quát - ñường
Phạm Văn ðồng (chợ tạm) - ñường
Nguyễn Nghiêm (Siêu thị Coopmart và
chợ Quảng Ngãi) - ñường Quang
Trung - ñường Trần Hưng ðạo - ñường
Phan ðình Phùng - ñường Lê Lợi Ngã 5 mới - ñường Nguyễn Trãi ñường Lê Hữu Trác (Bệnh viện ða
khoa tỉnh) - ñường Bùi Thị Xuân ñường Chu Văn An - ñường Hùng
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102
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Số hiệu
tuyến

Tên tuyến

Cự ly
(km)

Hành trình chạy xe
Vương - Ngã 5 Thu Lộ (Ga Quảng
Ngãi) - ñường Nguyễn Thụy - ñường
Nguyễn Chí Thanh - ñường Lý Thánh
Tông (ñiểm cuối) (cuối ñường Lý
Thánh Tông)

Trong giai ñoạn này, khi UBND thành phố Quảng Ngãi ñầu tư xây dựng hoàn thiện,
ñưa vào khai thác các tuyến ñường ñô thị theo quy hoạch sẽ ñiều chỉnh lộ trình chạy xe phù
hợp với mạng lưới giao thông và nhu cầu ñi lại của hành khách.
b) Giai ñoạn từ 2021 - 2025
Trên cơ sở ñánh giá kết hoạt ñộng VTHKCC giai ñoạn 2016 - 2020, tiến hành ñiều
chỉnh những bất hợp lý (nếu có). Trong giai ñoạn này, khi cơ sở hạ tầng giao thông ñô thị
thành phố Quảng Ngãi ñược ñầu tư, xây dựng ñồng bộ theo ñúng tiêu chí ñô thị loại II sẽ
quy hoạch bổ sung một số tuyến xe buýt nội ñô ñể phục vụ tối ña nhu cầu ñi lại của người
dân trong ñô thị. ðồng thời, mở các tuyến xe buýt theo trục dọc từ Cổ Lũy ñi Khu du lịch Sa
Huỳnh và Cổ Lũy ñi Dung Quất phục vụ dòng khách ñi tham quan, du lịch biển, công nhân
lao ñộng, làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất và nhu cầu ñi lại của nhân dân các ñịa phương
ven biển và mở mới tuyến xe buýt liên tỉnh ñi sân bay Chu Lai ñể kết nối vận tải ñường bộ
với ñường hàng không và phục vụ nhân dân có nhu cầu ñi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện
quốc tế Chu Lai - Quảng Nam. Cụ thể:
TT

1

2

Số hiệu
tuyến

Tên tuyến

Số 13

Cổ Lũy - Sa
Huỳnh

Số 14

Cổ Lũy Dung Quất

Cự ly
(km)

Hành trình chạy xe

70

Bãi ñỗ xe Cổ Lũy (ñiểm ñầu) - ñường
Dung Quất - Sa Huỳnh (ñoạn Cổ Lũy Sa Huỳnh) - Khu du lịch sinh thái văn
hóa Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện ðức
Phổ (ñiểm cuối)

40

Bãi ñỗ xe Cổ Lũy (ñiểm ñầu) - ñường
Dung Quất - Sa Huỳnh (ñoạn Cổ Lũy Dung Quất) - Bãi ñỗ xe liên hợp xã Bình
Thuận, huyện Bình Sơn (ñiểm cuối)
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3

Số 15

TP Quảng
Ngãi - Sân
bay Chu Lai

60
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Bến xe khách Quảng Ngãi (ñiểm ñầu) ñường Trường Chinh - ñường Phan ðình
Phùng (Trung tâm diều hành xe buýt) ñường Nguyễn Nghiêm - ñường Phạm
Văn ðồng (Khách sạn Cẩm Thành) ñường Lê Trung ðình - ñường Quang
Trung - Cầu Trà Khúc 1 - Quốc lộ 1 Bệnh viện Quốc tế Chu Lai - Ngã ba
ñường ñến Biển Rạng - Sân bay Chu Lai
(ñiểm cuối)

Quá trình triển khai thực hiện, cự ly và lộ trình tuyến có thể ñược ñiều chỉnh cho phù
hợp với thực tế.
c) Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
- Thời gian hoạt ñộng của tuyến: ðảm bảo ñáp ứng nhu cầu ñi lại của hành khách
trong các thời gian cao ñiểm trong ngày và kỹ thuật khai thác phương tiện, ñủ thời gian thực
hiện cho các tác nghiệp tại các ñiểm ñầu, ñiểm cuối. Theo các nguyên tắc trên, có thể xác
ñịnh thời gian hoạt ñộng chung của các tuyến là 13 giờ/ngày, thời gian mở tuyến bắt ñầu
vào lúc 05 giờ và ñóng tuyến lúc 18 giờ.
- Tần suất chạy xe và khả năng vận tải: Việc xác ñịnh tần suất chạy xe phục thuộc và
các yếu tố như: nhu cầu ñi lại của hành khách và khải năng cung ứng dịch cụ của tuyến, sự
biến ñộng luồng hành khách theo giờ trong ngày, theo ngày trong tháng, theo tháng trong
năm.
+ ðối với các tuyến nội tỉnh: ðến năm 2020 ñạt 350 chuyến/ngày, giãn cách chạy
xe trung bình là 15 phút/chuyến, ñáp ứng khoảng 5,5 triệu lượt hành khách (trung bình mỗi
chuyến vận chuyển 43 lượt hành khách). ðến năm 2025 ñạt 450 chuyến/ngày, giãn cách
chạy xe trung bình là 10 phút/chuyến, ñáp ứng khoảng 7 triệu lượt hành khách (trung bình
mỗi chuyến vận chuyển 45 lượt hành khách).
+ ðối với các tuyến nội ñô: ðến năm 2020 ñạt 60 chuyến/ngày, giãn cách chạy xe
trung bình là 25 phút/chuyến, ñáp ứng khoảng 1,4 triệu lượt hành khách (trung bình mỗi
chuyến vận chuyển 63 lượt hành khách). ðến năm 2025 ñạt 100 chuyến/ngày, giãn cách
chạy xe trung bình là 15 phút/chuyến, ñáp ứng khoảng 2,4 triệu lượt hành khách (trung bình
mỗi chuyến vận chuyển 65 lượt hành khách).
- Mật ñộ mạng lưới tuyến và thời gian ñi bộ của hành khách: Giãn cách trung bình
hiện nay giữa các ñiểm dừng xe buýt trong nội thành là 500 mét, ngoại thị là 800 mét; theo
ñó thời gian ñi bộ của hành khách giữa các ñiểm dừng trung bình từ 7 phút ñến 10 phút. Với
quãng ñường và thời gian ñi bộ như trên là hợp lý.
- Vận tốc khai thác: Là ñặc trưng cho chất lượng hoạt ñộng của ñơn vị vận hành xe
buýt. Vận tốc khai thác càng cao thì nhu cầu phát triển phương tiện, quy mô ñiểm ñầu cuối,
ñiểm bảo dưỡng sửa chữa và nhân viên ñiều hành càng ít. Vận tốc khai thác phụ thuộc vào
các yếu tố: chiều dài quãng ñường, hiện trạng kết cấu hạ tầng, chất lượng phương tiện, tải
trọng…với hiện trạng ñường hiện nay, vận tốc khai thác của xe buýt mong muốn ñạt từ 35 40km/h.
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2. Quy hoạch phát triển phương tiện:

Trên cơ sở số lượng phương tiện ñã ñược ñầu tư, hiện ñang hoạt ñộng trên 10 tuyến xe
buýt trong giai ñoạn 2008 - 2015. Trong thời gian ñến sẽ tiếp tục ñầu tư phát triển phương
tiện vận tải ñảm bảo có số chỗ ngồi và chỗ ñứng từ 34 hành khách trở lên, ñảm bảo các quy
ñịnh kỹ thuật khác ñối với xe buýt theo quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải. ðối với tuyến
Sơn Hà - Sơn Tây, Trà Bồng - Tây Trà có thể sử dụng xe ô tô có trọng tải thiết kế từ 16 chỗ
ngồi trở lên. Cụ thể ñầu tư phương tiện theo từng giai ñoạn sau:
a) Giai ñoạn 2016 - 2020: ðầu tư thêm khoảng 30 xe. Trong giai ñoạn này sẽ có
khoảng 82 xe hoạt ñộng trên 12 tuyến.
b) Giai ñoạn 2021 - 2025: ðầu tư thêm khoảng 35 xe. Trong giai ñoạn này sẽ có
khoảng 117 xe hoạt ñộng trên 15 tuyến theo quy hoạch và một số tuyến nội ñô ñược bổ sung
khi hạ tầng ñô thị phát triển ñồng bộ.
3. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ xe buýt
a) Trung tâm ñiều hành xe buýt, trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi ñỗ xe công cộng và
nhà lưu trú cho công nhân, kết hợp làm ñiểm ñầu, ñiểm cuối các tuyến xe buýt: Thành phố
Quảng Ngãi - Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi - Sa Huỳnh, thành phố Quảng Ngãi - Khu
ñô thị Vạn Tường, thành phố Quảng Ngãi - Khu du lịch Mỹ Khê.

TT

Danh mục

1

Trung tâm ñiều
hành xe buýt,
bãi ñỗ xe và
xưởng
bảo
dưỡng ô tô

Phường
Chánh Lộ,
4.605,6
TP
Quảng
Ngãi

2

Trạm
bảo
dưỡng,
sửa
chữa, bãi ñỗ xe
công cộng và
nhà lưu trú cho
công nhân

Khu du lịch
sinh thái văn
hóa
Sa
Huỳnh, xã
Phổ Thạnh,
huyện ðức
Phổ

3

4

Bãi ñỗ xe hỗn
hợp tại Khu du
lịch Mỹ Khê có
tính ñến việc
xây dựng các
công trình phụ
trợ phục vụ xe
buýt
Trung tâm ñiều
hành xe buýt
Mai Linh -

ðịa ñiểm

Diện
tích
(m2)

2.000

Khu du lịch
Mỹ Khê, xã
Tịnh
Khê,
TP
Quảng
ngãi

2.000

Xã
Bình
Thuận,
huyện Bình

3.000

Giai ñoạn ñầu
tư
2016 - 20212020
2025

Ghi chú

x

ðã cấp GCN
ñầu
tư
số
34121000137
ngày 26/6/2015

x

UBND tỉnh ñã
cho chủ trương
ñầu tư tại Thông
báo số 352/TBUBND
ngày
10/12/2014

x

x

Theo quy hoạch
phát triển GTVT
giai ñoạn ñến
2020,
ñịnh
hướng ñến năm
2030
ðã ñược cấp
Giấy
chứng
nhận ñầu tư số:
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Dung Quất
Tổng cộng

Sơn
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65201000118
11.605,6

b) Bãi ñỗ xe, ñiểm ñầu, ñiểm cuối tuyến xe buýt:
- ðiểm ñầu các tuyến xe buýt: Bến xe khách Quảng Ngãi (ñược chuyển ñến vị trí mới
tại Khu ñô thị Phú Mỹ, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi), ñây là vị trí thuận
lợi, là trung tâm kết nối các phương thức vận tải, nơi tập kết trung chuyển hành khách ñi,
ñến các khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ, bệnh viện, trường học, khu vui chơi, giải
trí...
- ðối với bãi ñỗ xe và ñiểm cuối các tuyến xe buýt: Tiếp tục quy hoạch các bãi ñỗ xe
là ñiểm cuối các tuyến xe buýt hiện hữu ñã ñược ñầu tư trong giai ñoạn trước và phân kỳ
ñầu tư các bãi ñỗ xe, ñiểm cuối xe buýt như sau:
TT

Tên tuyến

1

Thành phố Quảng
Ngãi - Sa Kỳ

2

Thành phố Quảng
Ngãi - Ba Tơ - Ba Vì

ðịa ñiểm

Cảng Sa Kỳ

Diện
tích
(m2)

Giai ñoạn ñầu tư
2016 2021 2020
2025

Bãi ñỗ xe hiện hữu của Cảng
Sa Kỳ ñã ñược ñầu tư

Thị trấn Ba Tơ

2.000

x

Thị tứ Ba Vì

2.000

x

3

Thành phố Quảng
Ngãi - Minh Long

Thị trấn Minh Long

1.000

x

4

Thành phố Quảng
Ngãi - Thạch Nham

Xã Nghĩa Lâm (ñầu
mối Thạch Nham)

500

x

5

Thành phố Quảng
Ngãi - Trà Bồng

Xã Trà Sơn

6

Thành phố Quảng
Ngãi - Sơn Hà

Thị trấn Di Lăng

1.000

7

Thành phố Quảng
Ngãi - Tây Trà

Thị trấn Trà Nêu

1.000

x

8

Thành phố Quảng
Ngãi - Sơn Tây

Xã Sơn Mùa, huyện
Sơn Tây

1.000

x

9

Bến xe Quảng Ngãi - Xã Nghĩa Phú, Tp.
Cổ Lũy
Quảng Ngãi

500

x

500

x

Bến xe Quảng Ngãi Khu công nghiệp
10 Khu công nghiệp
Quảng Phú
Quảng Phú

Bãi ñỗ xe hiện hữu ñã ñược
ñầu tư hoàn chỉnh
x
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Tổng cộng

9.500

05

04

c) Nhà chờ, ñiểm dừng xe buýt
Giai ñoạn 2008 - 2015, trên 10 tuyến xe buýt ñã thực hiện ñầu tư 36 nhà chờ, 824 biển
báo ñiểm dừng. Trong giai ñoạn 2016 - 2020 sẽ tiếp tục ñầu tư, lắp ñặt khoảng 44 nhà chờ,
154 biển báo ñiểm dừng trên 12 tuyến xe buýt hiện hữu và quy hoạch mới ñưa vào khai thác
trong giai ñoạn này. Cụ thể:

TT

Tên tuyến

1

Thành phố Quảng Ngãi - Dung Quất

2

Thành phố Quảng Ngãi - Sa Huỳnh

3

Thành phố Quảng Ngãi - Sa Kỳ

Thành phố Quảng Ngãi - Ba Tơ - Ba
Vì
Thành phố Quảng Ngãi - Khu ñô thị
5
Vạn Tường
6 Thành phố Quảng Ngãi - Minh Long
7 Thành phố Quảng Ngãi - Thạch Nham
Thành phố Quảng Ngãi - Trà Bồng 8
Tây Trà
Thành phố Quảng Ngãi - Sơn Hà - Sơn
9
Tây
10 Bến xe khách Quảng Ngãi - Cổ Lũy
4

Bến xe khách Quảng Ngãi - Khu du
lịch Mỹ Khê
Bến xe khách Quảng Ngãi - Khu công
12
nghiệp Quảng Phú
Tổng cộng

Giai ñoạn
2008 - 2015
Nhà
ðiểm
chờ
dừng
8
112
10

Giai ñoạn
2016 - 2020
Nhà
ðiểm
chờ
dừng
02

164

05

62

02

90

06

50

04

02

76
58

04
02

06

88

04

40

06

76

04

30

48

04

08

04

50

04

26

44

154

04

11

36

824

ðối với tuyến xe buýt thành phố Quảng Ngãi - Chu Lai, Cổ Lũy - Sa Huỳnh, Cổ Lũy Dung Quất sẽ ñầu tư ñưa vào khai thác giai ñoạn 2021 - 2025. Theo ñó, sẽ ñầu tư 20 nhà
chờ và 320 biển báo ñiểm dừng.
d) Quỹ ñất dành cho xây dựng hạ tầng phục vụ xe buýt nằm trong tổng thể quỹ ñất
dành cho giao thông theo Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi ñến năm
2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 ñược Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết ñịnh số
136/Qð-UBND ngày 22/01/2013; Trong ñó: giai ñoạn 2016 - 2020 sử dụng 16.105m2; giai
ñoạn 2021 - 2025 sử dụng 5.000m2.
4. Vốn ñầu tư:
Tổng nhu cầu vốn ñầu tư: 175.469 triệu ñồng. Trong ñó: ñầu tư 65 phương tiện, kinh
phí 130.000 triệu ñồng; ñầu tư xây dựng 04 trung tâm ñiều hành trạm bảo dưỡng, sửa chữa,
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bãi ñỗ xe, ..., kinh phí 42.210 triệu ñồng; ñầu tư lắp ñặt 64 nhà chờ, kinh phí 1.600 triệu
ñồng; ñầu tư lắp ñặt 474 biển báo ñiểm dừng xe buýt, kinh phí 1.659 triệu ñồng. Chi tiết như
sau:
Nhu cầu
ðơn giá
Danh mục
Số lượng
vốn
Cơ cấu nguồn vốn
(tr.ñồng)
(tr.ñồng)
a) Giai ñoạn 2016 - 2020
Phương tiện
30
2.000/xe
60.000 Vốn của DNKD vận tải
Huy ñộng các nguồn vốn
Trung tâm ñiều
từ các chính sách xã hội
hóa hoạt ñộng VTHKCC
hành, trạm bảo
dưỡng...; bãi ñỗ
bằng xe buýt, gồm: vốn
02/m2
32.210
16.105m2
xe, ñiểm cuối
DNKD vận tải, vốn tín
dụng và vốn vay thương
các tuyến xe
buýt
mại, vốn tài trợ của các tổ
chức trong và ngoài nước
Nhà chờ
44
25/N.chờ
1.100 Vốn của DNKD vận tải
Biển báo ñiểm
Ngân sách nhà nước ñầu
154
3,5/biển
539
dừng xe buýt
tư
Tổng nhu cầu vốn
93.849
b) Giai ñoạn 2021 - 2025
Phương tiện
35
2.000/xe
70.000 Vốn của DNKD vận tải
Huy ñộng các nguồn vốn
Trung tâm ñiều
từ các chính sách xã hội
hóa hoạt ñộng VTHKCC
hành, trạm bảo
dưỡng...; bãi ñỗ
bằng xe buýt, gồm: vốn
5.000m2
02/m2
10.000
xe, ñiểm cuối
DNKD vận tải, vốn tín
dụng và vốn vay thương
các tuyến xe
buýt
mại, vốn tài trợ của các tổ
chức trong và ngoài nước
Nhà chờ
20
25/N.chờ
500 Vốn của DNKD vận tải
Biển báo ñiểm
Ngân sách nhà nước ñầu
320
3,5/biển
1.120
dừng xe buýt
tư
Tổng nhu cầu vốn
81.620
Tổng cộng (a+b)

175.469

5. Các giải pháp chính sách thực hiện Quy hoạch:
a) Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC bằng xe buýt trên
ñịa bàn tỉnh theo Quyết ñịnh số 13/2015/Qð-TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính
phủ. Trong ñó, tập trung ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên ñầu tư phát triển hệ thống
kết cấu hạ tầng, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu ñãi; cơ chế, chính sách khuyến khích ñầu tư
phát triển phương tiện, hỗ trợ hoạt ñộng khai thác vận tải và trợ giá cho một số ñối tượng sử
dụng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt.
b) Ưu tiên bố trí quỹ ñất ñể doanh nghiệp ñầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ xe
buýt, thực hiện chính sách miễn tiền thuê ñất ñối với diện tích ñất xây dựng trạm bảo dưỡng,
sửa chữa, bãi ñỗ xe theo Quyết ñịnh số 55/2012/Qð-TTg ngày 19/12/2012 của Thủ tướng
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Chính phủ.
c) Có chính sách hỗ trợ tuyên truyền, quảng cáo hoạt ñộng vận tải hành khách công
cộng bằng xe buýt trên các báo, ñài của tỉnh. Kêu gọi các doanh nghiệp, trường học khuyến
khích công nhân, học sinh, sinh viên sử dụng phương tiện VTHKCC.
d) Hỗ trợ ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, ñiều hành hoạt ñộng kinh
doanh VTHKCC. Khuyến khích áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, ñiều hành
nhằm ñáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của xã hội.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giao thông vận tải
a) Tổ chức, công bố quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch phát triển
VTHKCC giai ñoạn 2016 - 2025 trên ñịa bàn tỉnh ñã ñược phê duyệt theo ñúng quy ñịnh.
b) Thực hiện công bố mở tuyến, xây dựng biểu ñồ chạy xe, ñiều chỉnh ñiểm dừng, tần
suất, biểu ñồ chạy xe phù hợp với tình hình hoạt ñộng vận tải và nhu cầu ñi lại của hành
khách; quản lý hạ tầng, chất lượng dịch vụ VTHKCC trên ñịa bàn tỉnh.
c) Tổ chức áp dụng, triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật ñối với hoạt
ñộng VTHKCC trên ñịa bàn tỉnh.
d) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh ban hành cơ chế,
chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC; phê duyệt các dự án ñầu tư nâng cấp, cải tạo
hạ tầng giao thông phục vụ VTHKCC.
ñ) Phối hợp các cơ quan thông tin ñại chúng ở ñịa phương tổ chức tuyên truyền sâu
rộng ñến toàn thể nhân dân về hoạt ñộng VTHKCC.
e) Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, quản lý việc quảng cáo trên
phương tiện VTHKCC và tại các bến xe, nhà chờ, ñiểm dừng xe buýt theo quy ñịnh.
2. Sở Tài chính: ðịnh kỳ hàng năm, trên cơ sở ñề xuất của Sở Giao thông vận tải thẩm
tra dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt ñộng VTHKCC, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực
HðND tỉnh cho ý kiến thống nhất ñể bố trí kinh phí thực hiện.
3. Sở Kế hoạch và ðầu tư: Phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng
cơ chế, chính sách huy ñộng nguồn lực ñầu tư phát triển hạ tầng phục vụ VTHKCC, trình
UBND tỉnh xem xét quyết ñịnh.
4. Sở Xây dựng:
a) Kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các ñơn vị có liên quan bố trí
các bãi ñỗ xe, ñiểm ñầu, ñiểm cuối tuyến xe buýt vào các ñồ án Quy hoạch ñô thị, Quy
hoạch xây dựng phù hợp với quy hoạch phát triển VTHKCC trước khi phê duyệt.
b) Phối hợp với UBND các huyện, thành phố lập thủ tục ñiều chỉnh, bổ sung Quy
hoạch ñô thị, Quy hoạch xây dựng các bãi ñỗ xe công cộng, ñiểm ñầu, ñiểm cuối các tuyến
xe buýt phù hợp với quy hoạch ñã ñược phê duyệt.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hướng dẫn, kiểm tra và quản lý việc tổ chức
quảng cáo trên phương tiện vận tải và tại các khu vực bến xe, nhà chờ, ñiểm dừng xe buýt
theo quy ñịnh.
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6. Sở Tài nguyên và Môi trường:
a) Rà soát và bổ sung (nếu có) quy hoạch sử dụng ñất tại các ñịa phương, nhất là các
ñiểm ñầu, ñiểm cuối tuyến xe buýt ñể tạo quỹ ñất xây dựng trung tâm ñiều hành, trạm sửa
chữa bảo dưỡng, bãi ñỗ xe công cộng và nhà lưu trú cho công nhân, kết hợp làm ñiểm ñầu,
ñiểm cuối các tuyến xe buýt.
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương có liên quan hướng dẫn doanh
nghiệp kinh doanh VTHKCC lập thủ tục về chấp thuận ñịa ñiểm ñầu tư, giao ñất hoặc cho
thuê ñất ñể xây dựng hạ tầng phục vụ xe buýt trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
7. Công an tỉnh: Chỉ ñạo lực lượng Cảnh sát và Công an các ñịa phương tổ chức tuần
tra, kiểm soát bảo ñảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân ñi lại
bằng phương tiện VTHKCC, nhất là tại các ñiểm dừng, nhà chờ xe buýt.
8. Cục thuế tỉnh: Hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh VTHKCC lập thủ tục và thực
hiện việc miễn, giảm thuế ñối với hoạt ñộng VTHKCC theo quy ñịnh của Nhà nước.
9. Sở Thông tin và Truyền thông: Hướng dẫn các cơ quan truyền thông quảng bá,
thông tin hoạt ñộng VTHKCC trên ñịa bàn tỉnh; tuyên truyền, khuyến khích người dân sử
dụng dịch vụ VTHKCC ñể hạn chế xe cá nhân tham gia giao thông trên ñường bộ.
10. Sở Công thương: Tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách khuyến khích
ñể thu hút các tổ chức, cá nhân ñầu tư phương tiện và trạm cung cấp nhiên liệu sạch (LPG,
CNG và E5).
11. UBND các huyện, thành phố:
a) Rà soát bổ sung quy hoạch sử dụng ñất trên ñịa bàn, bố trí quỹ ñất phù hợp ñể xây
dựng bãi ñõ xe, ñiểm ñầu, ñiểm cuối, nhà chờ dọc tuyến xe buýt phù hợp với quy hoạch
ñược duyệt.
b) Phối hợp với Sở Giao thông vận tải quản lý, giám sát hoạt ñộng VTHKCC; bảo ñảm
an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt ñộng VTHKCC trên ñịa bàn tỉnh.
c) Tuyên truyền vận ñộng nhân dân trên ñịa bàn sử dụng phương tiện VTHKCC nhằm
giảm lưu lượng xe cá nhân tham gia giao thông trên ñường, góp phần giảm thiểu tai nạn
giao thông trên ñịa bàn tỉnh.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài
Chính, Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền
thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương; Giám ñốc Công an tỉnh; Cục trưởng
Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành, ñơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

