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- Toàn bộ mạng lưới giao thông vận tải của tỉnh phải ñược gắn kết thành một
hệ thống thống nhất; hình thành mạng lưới liên hoàn kết nối các vùng kinh tế ñộng
lực trong tỉnh và vùng kinh tế trọng ñiểm miền Trung; ñảm bảo mối liên hệ với hệ
thống giao thông của vùng, cả nước; ñáp ứng ñược yêu cầu phát triển bền vững của
tỉnh ñến năm 2020.
- Quy hoạch phải bao gồm cả lĩnh vực giao thông và lĩnh vực vận tải, ñầy ñủ
các loại hình ñường bộ, ñường thủy, ñường sắt và ñường hàng không trên toàn bộ ñịa
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế không phân biệt cấp quản lý.
- Trong quy hoạch này các tuyến giao thông không do tỉnh quản lý thì thay ñổi,
ñiều chỉnh theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền cao hơn.
3.2. Mục tiêu:
- Là cơ sở ñể xây dựng và hoàn chỉnh mạng lưới giao thông vận tải tỉnh ñến
năm 2020; ñảm bảo phát triển hệ thống giao thông vận tải một cách khoa học, ổn
ñịnh, bền vững, ñáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
- Là cơ sở ñể xác ñịnh nguồn lực, tiến ñộ, giải pháp thực hiện trong kế hoạch
hàng năm của tỉnh.
4. Quy hoạch mạng lưới giao thông ñường bộ:
4.1. Mạng lưới giao thông ñối ngoại:
4.1.1. Quốc lộ 1A:
- Tuyến Quốc lộ 1A hiện tại cơ bản giữ nguyên 02 làn xe, chỉ thực hiện cải tạo,
sửa chữa.
- ðoạn La Sơn - Lăng Cô thực hiện xây mới, nâng cấp, cải tạo theo quy mô
ñường 04 làn xe và xây dựng 02 hầm ñường bộ Phú Gia, Phước Tượng.
4.1.2. ðường cao tốc Bắc Nam: Thực hiện theo quy hoạch mạng lưới ñường bộ
cao tốc Việt Nam.
4.1.3. ðường Hồ Chí Minh: Thực hiện theo quy hoạch tổng thể ñường Hồ Chí
Minh ñã ñược Chính phủ phê duyệt tại Quyết ñịnh số 242/Qð-TTg ngày 15/02/2007.
4.1.4. Quốc lộ 49A:
- Giai ñoạn 2007 - 2010: Nâng cấp, mở rộng ñoạn từ Quốc lộ 1A ñến ngã ba
Bốt ðỏ dài 78 km thành ñường cấp III.
- Giai ñoạn 2010 - 2020: Nâng cấp, mở rộng ñoạn từ ngã ba xã Hồng Vân ñến
cửa khẩu quốc tế S3 dài 9km trở thành ñường cấp III.
4.1.5. Quốc lộ 49B:
- Giai ñoạn 2007 - 2010: Nâng cấp toàn tuyến (89 km) ñạt cấp IV, hoàn thành
cầu Ca Cút qua phá Tam Giang.
- Giai ñoạn 2010 - 2020: Nâng cấp ñoạn từ cầu Thuận An ñến cầu Tư Hiền trở
thành ñường cấp III, dọc theo tuyến Quốc lộ 49B xây dựng hoàn chỉnh một tuyến mới
ñi sát biển phục vụ quốc phòng và kinh tế ñạt tiêu chuẩn ñường cấp III.
4.1.6. Quốc lộ 14 cũ ñoạn từ A ðớt ñến cửa khẩu quốc tế S10: Dài 7,5 km ñến
năm 2020 sẽ ñược mở rộng, nâng cấp thành cấp III.
4.1.7. Xây dựng mới tuyến ñường 71 từ Phong ðiền ñi A Lưới dài khoảng 90
km ñạt cấp III.

