
Công bố quy hoạch tuyến đường Tỉnh lộ 3 
 

 

Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 

1141/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy hoạch tuyến đường Tỉnh lộ 3 thuộc đồ án 

Điều chỉnh mở rộng quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực dọc hai bên 

đường từ ngã ba Đồng Bò đi Trảng É-Quốc lộ 1A, thành phố Nha Trang và 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung chính về tuyến đường như 

sau: 

1. Vị trí: 

Phạm vi lập quy hoạch tuyến đường Tỉnh lộ 3 nằm trong đồ án Điều chỉnh 

mở rộng Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực dọc hai bên đường từ ngã 

ba Đồng Bò đi Trảng É - Quốc lộ 1A, thành phố Nha Trang và huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa đã được UBND tỉnh cho phép lập tại Quyết định số 732/QĐ-

UBND ngày 16/3/2018 (điều chỉnh Đồ án Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi 

tiết khu vực dọc hai bên đường từ ngã ba Đồng Bò đi Trảng É-Quốc lộ 1A, xã 

Phước Đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3312/QĐ-UBND 

28/12/2012) 

2. Quy mô: 

Lộ giới quy hoạch tuyến đường Tỉnh lộ 3 là 42m, chiều dài tuyến đường 

tỉnh lộ 3 (đoạn từ ngã tư Phước Thượng đến Quốc lộ 1A) là 9,54km, tổng diện 

tích khu vực quy hoạch dọc tuyến đường tỉnh lộ 3 là khoảng 40,07 ha, thuộc các 

xã Suối Tân, suối Cát - huyện Cam Lâm và xã Phước Đồng, TP. Nha Trang.  

3. Bình đồ thiết kế: 

Tuyến đường Tỉnh lộ 3 quy hoạch trên cơ sở tim tuyến bám theo tim 

đường Tỉnh lộ 3 hiện trạng. 

Tại một số vị trí giáp đồi cao, vị trí chưa đảm bảo yếu tố đường cong nằm, 

nên kiến nghị điều chỉnh cục bộ mộ số vị trí nhằm đảm bảo các yếu tố kinh tế, 

kỹ thuật của quy mô cấp hạng đường thiết kế Vtk=80km/h. 



Tại điểm cuối tuyến kết nối êm thuận với đoạn vuốt cầu vượt tại nút giao 

Quốc lộ 1A vượt đường sắt (cập nhật nút giao do tư vấn vủa bộ giao thông vận 

tải cung cấp). 

Tại vị trí nút giao tổ chức đường gom phục vụ nhu cầu dân sinh.   

4. Các nội dung liên quan khác sẽ được nghiên cứu, quy hoạch đồng bộ 

với quy hoạch của tuyến đường Tỉnh lộ 3 và sẽ được cập nhật vào đồ án Điều 

chỉnh mở rộng quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực dọc hai bên đường từ 

ngã ba Đồng Bò đi Trảng É -  Quốc lộ 1A, thành phố Nha Trang và huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đính kèm: 

- Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh V/v phê 

duyệt quy hoạch tuyến đường Tỉnh lộ 3 thuộc đồ án Điều chỉnh mở rộng quy hoạch 

phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu vực dọc hai bên đường từ ngã ba Đồng Bò đi Trảng É-

Quốc lộ 1A, thành phố Nha Trang và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 
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ceNG HoA xA ugr cHU Ncnla vrET NAM
DQc lap - Tr; do - II4nh phric
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/QD-UBND dnh Hda, nsdy 2€ thdng t{ ndm 2018,,

QTIYET DINH

I .Vi) viQc.phG duyQt quy ho4ch tuy6n iludmg Tinh lQ 3
' thu6c ad 6n Eidu chinh mO rQng Quy hopch phin khu (ty rc U2000)
Khu vsc dec lrai ban dudnre tiriei b, Dii;t ili ai rians 6'- qlrA,

thinh pn5 Nna Trang vi huyQn Cam Lim, tinh Kh6nh IIda

W naN NsaN DAN TiNH TaIANH HoA

CEn cri Lupt TO chric chinh quyCn dia phuong sO lltZ015lQH13 ngdy
191612015;

Cdn cfr Lupt Quy ho4ch dO thi sO lOlZOOglQHlz ngey fi fi612009;

Cdn cir Lupt X0y dUng sO SOlZOt4lQHl3 ngey fircDOA;
Cdn cir Nghi dlnh s6 37l20104rD-CP ngiy O7l4l2O10 cria Chinh phu vA

14p, th0m dinh, phO duyQt vi quin ly quy hopch dO thi;

lCan cI Nghi.dirh s6 ++1ZOL5A{D-CP ngey 061512015 cria Chinh phu Quyl
dinh chi ti6t mQt sO nQi dung v€ quy ho4ch xdy dyng;

Cdn cir ThOng tu s5 L212OI61TT-BXD ngay 291612016 cta B0 Xdy dsng vO

Quy dlnh vC trO so cria nhiQm vp vd dO 6n quy ho4ch xdy dpg drg, quy hopch
dO thivir quy hopch xty dpg khu chirc ndng dflc thu;

Cdn cri Quytit dinh sO Ogl2OlT IQD-UBND ngiry 281612017 cria UBND tinh
Khanh Hoir viv Ban hinh Quy dinh vC quan ly quy ho4ch xdy dpg, quy hoach dO

thi trOn <lia ban tinh Khanh Hda theo LuQt X0y dung vi LuQt Quy hopch d0 thi;

. Cdn cir Quytit $inh s6. 33LZ!QE-UBND ngay 2811212012 ctaUBND tinh
vO viQc PhC duyQt AO an Di6u chinh md rQng Quy hopch chi ti6t x6y gung (ti 19

l/2000) Khu vpc dqc hai b6n dudrng tt ngd ba E6ng Bd di Tr6ng E - QLIA,
thanh phO Nha Trang;

lCdn cir Quyi5t dinh sO 73}!QD-UBND ngiy 161312018 cta UBND tinh vd
viQc'cho ph6p lflp dO 6n Di6u chinh mo rQng Quy ho4ch phAn knu (ry le 1i2000)
Khu v.uc dgc hai b6n dulng tu ngd ba E6ng Bd di Trang E - QLIA, thdnh ph6
Nha Trang vi huyQn Cam Ldm, tinh Kh6nh Hda;

Cin cf Th6ng b6o sti }}4ITB-UBND ngdy 26/512017 cta UBND tinh KCt
r   ). .^ . ., . 7

lupn v0 viQc quin ly quy hopch vd tri6n khai thpc hiQn du an ducrng Tinh 10 3,

thenh ph6 Nha Trang vi huyQn Cam Ldm;
Cdn cri Th6ng b6o s6 71\ITB-UBND ngdy 23lIOl2OI7 ctaUBND tinh Ktlt

lupn vC thUc hipn dU an dudmg Tinh l0 3 vd rir so6t thri tqc tri6n khai c5c du 6n
dAu tu theo hinh thfc hqrp d6ng BT;
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Cdn cir Th6ng b6o s6 rcZ1TB-UBND ngiy 1,91312018 cria UBND tinh Ktit

luAn vA viQc nghe b6o c6o phucmg an huong toye, ducrng b0 cao t6c Bpc Na:n tli
qua tinh Kh6nh Hoa (doqn Nha Trang - Cam Ldm vi doan Cam L6m - Vinh H6o);

Cdn cir v6n ban s6 2912ruBND-XDND ngiy 281312018 cira UBND tinh
V/v DAy nhanh thUc hiQn thri tUc dU an duong Tinh 10 3;

Can cir v5n ban sO gSZ:rueND-)(DND ngey rc14/2018 cria UBND tinh
V/v triiSn khai dg an ducrng Tinh 10 3;

X6t d6 nghf ctra S& Xdy dung Kh6nh Hda t4i v[n bin sOrl4T$./S)O-KTQfl
ngiryh.l}4li}lS vO viQc pte a"Vet quy ho4ch tuytin ctuong Tinh lO 3 thuQc do

6n Ei6u chinh md rQng Quy ho4ch phdn lJru (ty lQ 112000) Khu v.uc dsc hai b6n

ducrng ttr ngd ba D6ng Bd di Tring E - QLIA, thenh phO Nha Trang vi huyQn

Cam Ldm, tinh Khanh Hoa,

QTIYET D!NH:

Didu 1. PhC duyQt Quy hopch tuy6n duong Tinh lO 3 (thuQc ddi 6n Di6u
chinh mo rQng Quy hopch phan khu ty le 1/2000 Khu v.uc dqc hai b6n dulng tu
ng6 ba Ddng Bd di Trang E - QLIA, thanh ph6 Nha Trang vi huyQn Cam Ldm,
tinh Kh6nh Hoa) vcri nhimg nQi dung chinh nhu sau:

I. T6n tI6 6n: Quy hosch tuy6n duong Tinh l0 3 (thuQc dO an DiAu chinh
mo rQng Quy ho4ch phan khu ty 19 1/2000 Khu v.uc dgc hai b6n dulng ttr ng6 ba

Ddng Bd di Trhng E - QLIA, thanh ph6 Nha Trang vi huyQn Cam L6m, tinh
Khenh Hda).

U. Vi trf vlr quy m6.

- Khu vgc lQp Quy ho4ch tuy6n dudrng Tinh l0 3 thuQc clia phan x6 Phu6c
D6ng - thenh phO-Nha frang vir x6 SuOi Cit, xd, Sutii tan - h.uyQn C.r* Ldm; c6

diQnlich kno6ng 40,07hathu0c pham vi l3p quy ho4ch cria dO an Di6u chinh mo
rQng Quy hopch phan knu (ty le 1/2000) Khu v.uc dgc hai b6n duong 1tu ngd ba

D6ng Bd di Trang E - QLIA, thlmh phii Nha Trang vi huyQg Cam Ldm, tinh
Kh6nh Hda dE duqc UBND tinh cho ph6p lQp tai Quy6t dinh sO 732/QD-UBND
ngiry 161312018.

- Tuy6n ducrng 10p quy ho4ch c6 chi6u dii khoang 9,54km (ttr ngd tu Phu6c

Thusng d6n Qu6c l0 1A); l0 ei6i quy ho4ch 42m.

III. Mgc ti6u, tinh ch6t. \ . !
- Cu the h6a tru6c mQt ph6n cria d6 6n Di6u chinh mo rQng Quy ho4ch

phdn ktu (ty rc 1D000) Khu v.uc dgc hai b6n dudrng tu ngd ba D6ng Bd di Trang
E - QLIA, thexh ph6 Nha Trang vh huy-6n Cam Ldm, tinh Khenh Hda dd dugc
UBND tinh cho ph6p tap tai Quyi5t dinh s6 73}!QD-UBND ngiy 161312018; lam

co s& d6 phpc vp c6ng tdclQp,tham qirh,ph6 duyQt 86o c6o nghiCn ctm khi thi
DU an Auong Tinh 10 3 vd c6ng t6c b6i thudng, gi6i phon gmfltbeng.

- Tao co so tri6n khai tuy6rl giao th6ng cria r]gd phia TAy Nam pria thanh
ph6 Nha Trang, hinh thanh tuyiSn giao th6ng huytit mpch gita thanh'ph6 Nha
Trang vd huyQn Cam Ldm.

t,

lt
i,r
!,r
li,

lr.
I
I
I

t:
rJ

ril,
il

,i
,1.

I

'li,

li
:ili

ii

'l!

ii

't'

I

t,i,'

i

It

i

'tl
t;

,;
t-'

t

!,_

It'ti
',i

ilr
,+:
'i'

I

I

li

iil
&:
I nl

l ir
i ili.i
ri

t,

:,



3

lIV. NQi dung quy ho4ch tuy6n iludmg.

1. LoSi vi c6p c6ng trinh.
- Lo4i c6ng trinh : Eulng trong dO thi.
- Lo4i itulng : Eulng tryc chinh d0 thi.
- Cdp c6ng ffinh : C6p III.
- C6p kf thupt : C6p 80.

- van toc tniet kc : 80kmih.

2.n.{L1t cit ngang.

- MAt dudng

- Via hd tr6i

- Via hd ph6i

l- Oai phan c6ch gita
- LQ gi6i

3. Binh tI6.

14,0 x2

f,-- Tuy6n dutmg Tinh lQ 3 quy hoach trOn co so b6m theo tim ducrng Tinh l0
3 hiQn trpng.

- Tai mQt sti vi tri gi6p d6! cao vir circ vi tri chua dim b6o y6u tO duong
cong,ri*, di6u chinh cucb6 nhim dim bio cdc y6ut6 kinh t6, ky tnuat 

",ru 
qry

m6 cdp hang ducrng thi6t ke Vtk:S0km/h.
- Tai di6m cuOi try6n, k6t ntii vcri dopn vu6t cAu vugt t4i nrit giao Qu6c lQ

1A vuqt duong sit thuQc tuyiin ducrng t<Ct nOi tt iludng bQ cao tOc BEc Nam d6n

Qu6c l0 1A

- Tai vitri nirt giao, tO chirc ducrng gom phpc vu nhu cAu d6n sinh.

4. Dudnrg d6.

: 28,0m

5,0m

5,0m

4,0m

42,0m.
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' . C6c di6m kh6ng chti tai clc nfitgiao cung mric voi c6c duong ngang t6t nOi
vlro ducmg Tinh lQ 3 phii da:n b6o l&op n6i trCn t6ng the quy hopch Filrg lucyi
giao th6ng cria Khu v.uc dec hai b6n ducrng tu ngd ba E6ng Bd di Trang E -- QLIA.

- Tt c5c clii5m kh6ng chti, thi6t te O9 d6c dqc tOi tnieu O,3oh dO x6c dinh
t

cao d6 tqj cdc ngd giao; dim b6o circ y6ut6 hinh hqc vd d0 d6c t6i da, chi6u dii
dopn vu6t n6i, ban kinh ducrng cong dung l6i, l6m, t4o sp 6m thuQn vd hdi hda
nh6t cho toin tuy6n

- Thi6t k6 ducrng d6 dim b6o thuQn lqi tho6t nu6c m{t, h4n ctr6 tOi da kt6i
luqng ddo dip, it anh hucrng toi c6ng t6c san ndn cta c6c d6 5n, dy 6n dd vd
dang tri6n khai dgc theo dudrng Tinh lQ 3.

,5. C6c ngi dulg li6n quan kh6c sE dugc nghi0n criu, quy ho4ch cl6ng b0 vdi
quy ho4ch cta tuy6n ducrng Tinh lQ 3 vi sE dugc cpp nhfivao dd an DiSu chinh
mo rQng Quy hoach phan khu (ty lQ 112000) Khu vgc dgc hai b0n duong ttr ng6 '

ba D6ng Bd di Tr6ng E - QLIA, thanh phd Nha Trang vd huyQn Cam Ldm, tinh
Kh6nh Hda dang tri6n khai.
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V. Nhirng quy ilinh v6 quin ty qoy ho4ch xiy dprg.

Quin ly quy ho4ch x0y dpg thgc hiQn theo Lupt Quy ho4ch d6 thi ngdy

1716/2009, Luft Xdy dsng ngey 181612014,Nghi dinh s6 37I20104{E-CP ngdy

0714/20|0vi Nghi dinh s6 44l2Ol5ArD-CP ngey O6l5l20l5cria Chinh phri; tl6ng
thli tuan thtr theo dO an Quy \oach duo. c ph6 duyQt vd c6c quy dinh hiQn hanh

cria UBND tinh Khanh Hda vC quin lf hoat dQng x0y dpg tr€n dia bin tinh
I(h6nh Hda.

Didu 2.Phdnc6ng thUc hiQn:

C6c So: Kti hoach vl EAu tu, Xdy dprg, Tii nguy6n vi MOi ffi&ng, Giao

th6ng Vfn TAi, N6ng nghiQp vi Ph6t tritin Ndng th6n, C6ng thuong; UBND
thanh ph6 Nha Trang, UBND huyQn Cam Ldm quAn lf trrhu quy ho4ch theo chric

ndng cria nganh, theo quy dlnh hien hanh.

Eidu 3. Ch6nh Vdn phdng UBND tinh, Gi6m d5c c6c So: Kti hopch vd Ddu

tu, Tei chinh, Xdy dgng, Tei nguy6n vt MOi trucrng, Giag dr6rq vOn t1: Ngng

nghiQp vd Ph6t tri6n N6ng th6n; Chu tich UBND thenh ph6 Nha Trang, Chtr tich
UBND huyQn Cam Ldm vlr Thu trucrng c6c dcrn vf c6 li6n quan chiu tr6ch nhiQm

thi hanh quyi5t dfnh ndy tC tu ngey ki .1. EV

TM. tIY BAN NHAN DAN

Noi nhQn :
- Nhu tli6u 3;

- TT HDND tinh,IIBND tinh;
- Ban PC HDND tinh;
- Co quan ii6n quan;

- Lrru: VT, CN, HM (20b).
Huy_XDND

,,
CHU IICH

LO Drlc Vinh
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