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QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 1 cũ từ Km934+700-Km935+220
(đoạn từ cầu Đỏ cũ đến ĐT.605) thành đường địa phương
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông
vận tải;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính
phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2019 của Chính
phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Văn bản số
915/UBND-SGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2022 về việc điều chuyển đoạn tuyến QL.1
cũ từ Km934+700 - Km935+220 thành đường địa phương; Báo cáo của Tổng cục
Đường bộ Việt Nam tại Văn bản số 1657/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 25 tháng 3 năm
2022;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 1 cũ từ Km934+700-Km935+220
(đoạn từ cầu Đỏ cũ đến ĐT.605) qua địa bàn thành phố Đà Nẵng thành đường địa
phương và bàn giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý, khai thác và bảo
trì theo quy định.
Điều 2. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan
chức năng của thành phố Đà Nẵng thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu
hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề
liên quan, đảm bảo công tác quản lý, khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh
hưởng đến giao thông trên tuyến.
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Điều 3. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng
của địa phương, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục
điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận
đoạn tuyến trên sau khi có quyết định điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; Chánh Văn phòng Bộ;
Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Kế hoạch đầu tư, Tài chính, An toàn
giao thông, Vận tải; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Giám đốc Sở
Giao thông vận tải Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Kho bạc NN Trung ương;
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- Kho bạc NN thành phố Đà Nẵng;
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