
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TCĐBVN-QLBTĐB             Hà Nội, ngày  30  tháng 9  năm 2013
V/v Chuẩn bị nội dung cuộc họp Lần thứ 5 của 

Nhóm công tác về Đường bộ châu Á. 
 

Kính gửi:   Bộ Giao thông Vận tải  
                (Vụ Hợp tác Quốc tế) 

 
Bộ Giao thông vận tải có công văn số 9073/BGTVT-HTQT ngày 30/8/2013 

về cuộc họp lần thứ 5 của Nhóm công tác về Đường bộ châu Á, để chuẩn bị nội dung 
cho cuộc họp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam báo cáo một số nội dung liên quan đến 
hệ thống đường bộ châu Á tại Việt Nam như sau: 
I. Các tuyến đường hiện thuộc hệ thống đường bộ châu Á (AH): 

Việt Nam hiện có 04 tuyến đường bộ thuộc hệ thống AH với tổng chiều dài 
2.627km, cụ thể như sau: 

1. Tuyến AH1:  
Tuyến chạy từ cửa khẩu Hữu Nghị nối với Trung Quốc thuộc địa phận tỉnh 

Lạng Sơn đến của khẩu Mộc Bài nối với Campuchia thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh; 
tuyến gồm QL1 và QL22 dài 1.934km. Ngoài ra, có một nhánh nối từ Thành phố Hồ 
Chí Minh đến cảng Vũng Tàu là QL51 dài 86km. 

2. Tuyến AH14:  
Tuyến chạy từ cửa khẩu Hà Khẩu nối với Trung Quốc thuộc địa phận tỉnh Lào 

Cai đến cảng Hải Phòng thuộc địa phận tỉnh Hải Phòng; Tuyến đi theo QL70, QL2, 
QL3 và QL5 dài 452km. 

3. Tuyến AH15:  
Tuyến chạy từ cửa khẩu Cầu Treo nối với Lào thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh đến 

cảng Cửa Lò  - tỉnh Nghệ An; Tuyến đi theo QL8, QL1 và QL46 dài 114km. 
4. Tuyến AH16:  
Tuyến nối từ cửa khẩu Lao Bảo (nối với Lào) thuộc địa phận tỉnh Quản Trị nối 

với QL1 tại Thị xã Quản Trị - Tỉnh Quảng Trị; Tuyến đi theo QL9 dài 84km. 
(Các thông số kỹ thuật chi tiết và tình trạng của các tuyến đường cập nhật đến 

năm 2013 có phụ lục kèm theo văn bản này). 
II. Các tuyến dự kiến đề xuất đưa vào hệ thống AH: 

Tổng cục ĐBVN đề xuất bổ sung 2 tuyến vào Hiệp định liên Chính phủ về 
Mạng lưới đường Châu Á, gồm: 

1. Tuyến Hà Nội - Hòa Bình - Điện Biên - Tây Trang  
Tuyến chạy từ cửa khẩu Tây Trang nối với Lào thuộc địa phận tỉnh Điện Biên 

đến Thủ đô Hà Nội kết nối với tuyến AH1 và AH14; Tuyến đi theo QL279 và QL6 
dài 295km.  

Đoạn tuyến này đã thuộc mạng lưới đường bộ Đông Nam Á (AH13) kết nối với 
tuyến AH13 hiện tại của Mạng lưới đường Châu Á là tuyến kết nối từ Lào đến Thái 
Lan. 



2. Tuyến từ Cảng Quy Nhơn, Bình Định đến cửa khẩu Lệ Thanh, Gia Lai: 
Tuyến chạy từ Cảng Quy Nhơn - tỉnh Bình Định đến cửa khẩu Lệ Thanh - tỉnh 

Gia Lai kết nối với tuyến AH1 tại Bình Định; Tuyến đi theo QL19 dài 67km. Đây 
tuyến kết nối giữa các tỉnh miền Trung Việt Nam với các tỉnh Nam Lào, Bắc 
Campuchia và Đông Bắc Thái Lan. Quốc lộ này cũng nằm trong danh mục ưu tiên 
của Hiệp định Tạo thuận lợi cho vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới do ADB 
tài trợ. 
III. Một số nội dung cần thảo luận tại cuộc họp kỹ thuật: 

1. Một số đoạn tuyến thuộc hệ thống AH đi qua các thành phố của Việt Nam 
hiện tại đã đầu tư tuyến tránh (hoặc các đoạn có đường cao tốc chạy song song), các 
xe vận tải hàng hóa quy định phải đi tuyến này không được vào nội đô, vậy đối với 
Hiệp định liên Chính phủ về Mạng lưới đường Châu Á có cần phải báo cáo, cập nhật 
điều chỉnh thông tin tuyến. 

2. Cơ sở dữ liệu tuyến hiện hữu có sự thay đổi, hoặc dữ liệu trước đây có sự sai 
khác do tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam có sự khác biệt với kỹ thuật của mạng 
lưới AH, vậy trình tự thủ tục đăng ký lại thông tin tuyến thực hiện như thế nào. 

Trên đây là các nội dung báo cáo của Tổng cục ĐBVN để chuẩn bị cho cuộc 
họp lần thứ năm Nhóm công tác về Đường bộ Châu Á, kính gửi Bộ GTVT xem xét./. 

 
 
Nơi nhận: 
-  Như trên; 
- Q. Tổng Cục trưởng (để b/c); 
- Các Phó TCT; 
- Các Vụ: KCHT&ATGT, KHĐT, HTQT; 
-  Lưu: VT, QLBT. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 

Phạm Quang Vinh 
 


